
The sky is the limit

Всичко е възможно, дори притежа-
нието на малък самолет. По инициа-
тива на АОПА България, ТиБиАй Банк 
България и ЗБ ГрЕКо България ЕООД 
разработиха специално решение за 
финансиране, за да помогнат на пи-
лотите и бизнеса да придобият пър-
вия си лек самолет или да разширят 
съществуващия си авиационен парк.

Желаете ли да притежавате собствен самолет?  
Ние сме на разположение в реализиране на Вашето решение за покупка!

Кой може да получи 
кредит за придобиване 
на самолет?

Всеки член на АОПА България може 
да кандидатства за финансиране на 
избрано от него въздухоплавателно 
средство. Независимо от дейността на 
Вашата компания, може да подадете 

заявление и да получите одобрение 
за този уникален заем за закупуване 
на лек самолет. Няма ограничения 
за марка/модел, състояние (нов 
или употребяван) или натрупаните  
работни часове. Финансирането е от 
нас, а изборът на предпочетен самолет 
за закупуване е Ваш! 

Специално 
за членове 
на АОПА 

България!



Всички права за тази презентация за запазени. 
Презентацията и включените в нея раздели (всич-
ки и по отделно) са защитени с авторски права. Съ-
държащата се в нея информация е поверителна. 
Тази презентация и съдържанието и не може да 
бъдат използвани, превеждани, разпространява-
ни, копирани или обработвани по електронен път 
без изричното съгласие на GrECo  Group. Разпрос-
транение към трета страна не е позволено

GrECo, 
matter of trust.
Ние управляваме риска и сме до-
верен и лоялен партньор по всички 
теми, предлагайки модерни и инди-
видуално съобразени решения.
 
Вашата Добавена Стойност
Специфичните нужди, индивидуал-
ността на риска и застрахователните 
нужди на всеки клиент ни предизвик-
ват и направляват едновременно в 
нашата работа. Детайлното разбира-
не и усещане на характера на Вашия 
бизнес - с всички присъщи рискове 
– ни дава възможност да предложим 
оптимизирани услуги и индивидуали-
зирани решения.

За ГрЕКо Груп
Ние сме част от австрийска, семейна 
фирма. С нас, Вашият бизнес, операти-
вен и финансов риск са на сигурно място. 

Днес, ние оперираме чрез 57 дъщер-
ни дружества в 16 държави с общо 
над 1.000 служители в т.ч. и в Центра-
лата ни във Виена, като сме предста-
вени и в над 150 държави по света, 
чрез платформата GrECo nova. Toва 
е водеща позиция на пазара, с която 
ние сме особено горди, като семеен 
бизнес със силни корени в Европа. 

По Света
Независими. Гъвкави. Услуги с 
най-високо качество. 
GrECo nova е глобална специализирана 
мрежа за застрахователен брокераж, 
която предоставя на нашите клиенти 
решаващи предимства във всичките 
им начинания и предизвикателства.

ГрЕКо България
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Характеристики на 
кредита

 ▪ Кредитът се предлага само на 
членове на АОПА България;

 ▪ Тип кредит: Инвестиционен;
 ▪ Макс. размер: EUR 500,000;
 ▪ Макс. срок на финансиране: 60м.;
 ▪ Самоучастие: 30% от цената на 

придобиване / пазарна стойност 
на актива;

 ▪ Обезпечение: вписване на 
договора в ЦРОЗ;

 ▪ Административна такса за 
одобрение/обслужване на 
кредита: 2% от покупната цена;

 ▪ Разходи по финансиране: 10-14% 
годишно в зависимост от 
финансовия статус на клиента;

 ▪ Застраховане: Покритие за Каско 
и Отговорност, предоставено от 
ГрЕКо България ЕООД;

 ▪ Одобрение: Индивидуална 
оценка, извършена в 
съответствие с условията за 
финансиране на Банката и 
спазване на правилата за 
одобрение.

Кредитни Документи

 ▪ Юридически и финансови 
документи на фирмата 
кредитоискател;

 ▪ Искане за финансиране, 
надлежно попълнено от 
кредитоискателя;

 ▪ Копия от официалните 
документи на самолета, обект на 
финансиране;

 ▪ Документ/доклад за оценка на 
самолета, обект на финансиране.

Не губете време, летете още по-висо-
ко със собствен самолет!

* Точните параметри на кредита  
се изчисляват индивидуално; Канди-
датите за финансиране подлежат на 
одобрение, съгласно Общите Усло-
вия и вътрешните правила на ТиБиАй 
Банк ЕАД. 

Пример: За кредит в размер на  
EUR 300.000 със срок на изплащане от 
60м., индикативната месечна вноска 
ще бъде приблизително EUR 6.750,00. 

ТиБиАй Банк 
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