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Револвиращ кредит 

 

Максимален срок до 36 месеца. 
 

Сумата на заема може да бъде усвоена еднократно или на части. Плащанията 
на главница са с гратисен период на погасване. 
 

Револвиращият срок (гратисният период по главница) е до 36 месеца. 
 

Възможно е договаряне на по-кратък срок на револвиране на главницата, като 
след изтичането му се изготвя погасителен план, при който неиздължената 
главница се разсрочва за оставащия срок на кредита. 
 

Револвиране – в рамките на гратисния период кредитополучателят има право 
да погасява част или цялата усвоена главница, както и да усвоява отново в 
рамките на неусвоената главница. 
 

Усвояванията по кредита стават след писмено искане по образец от страна на 
кредитополучателя. 
 

Лихвата се начислява върху усвоената и непогасена част от кредита за времето 
на ползване и се заплаща месечно до 5-то число на месеца, следващ този, за 
който е начислена. 
 

В рамките на револвиращия срок (гратисния период по главница) се погасяват 
само начислените лихви върху усвоената част от кредита.  
 

Допуска се погасяване на главница, като първо се погасяват начислената към 
съответната дата лихва, а остатъкът се отнася за намаляване на главницата. 
 

За погасяване на главницата не се подава искане. 
 

Месечната лихва е дължима до 5-то число на месеца, следващ падежа на 
месеца за който се отнася. пример: Лихвата за април се плаща до  5-ти май. 
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При неплащане, след датата посочена в горния пример, кредитоплучателят 

изпада в просрочие. 
 

Обезщетението за забава е в размер и се начислява съгласно общите правила 
за предоставяне на кредити. 
 

Погасяване на главница по смисъла на револвиране не се счита за предсрочно 
погасяване и не се начислява такса за предсрочно погасяване. Такса би била 
дължима ако се преустановят договорните отношения през първите 12 месеца 
съгласно разпоредбите на ЗКНИП. 
 

При изпадане в забава или при нарушение на клаузи по Договор за кредит, 
Дружеството може да откаже усвояване на средства от размера на неусвоения 
кредитен лимит, както и ако кредитополучателят е в просрочие по други свой 
или на свързани с него лица кредитни експозиции към „Лайт Финанси“ ООД 
или към друга кредитна, финасова или нефинансова институция. 
 

Лайт Финанси може да откаже усвоване и при: 
 влошена кредитоспособност, вследствие периодичен анализ съгласно 
Вътрешните правила за оценка за кредитоспособност на потребителите; 

 незаплащане застраховка на обезпечението; 
 повреда и/или погиване на обезпечението; 
 привеждане на обезпечението в различен вид от вида му при сключване 
на Договор за кредит, което би намалило стойността му; 
 други основателни причини, показващи, че усвояването би било във 
вреда на кредитополучателя и които причини Лайт Финанси ще 
предостави на траен носител на кредитополучателя. 

 

По револвиращи кредити не се прилага програма „Процент за теб“. 
 

Пример за ползване на револвиращ кредит е посочен в Обща информация 
съгласно чл.5 от ЗКНИП. 


