
Верни отговори:
ТЕСТ

а. Нямат нищо общо помежду си
б. Са синоними и се припокриват изцяло
в. Имат общи характеристики, но и 
   съществени разлики

1. Заем и кредит са понятия, които: 

а. Банка
б. Лизингова компания
в. Фирма за бързи кредити
г. Лихварска група

3. Кредит законно можете да 
изтеглите от / посочете повече 
от един верен отговор/:

а. Вариант за разсрочено плащане 
   на предмети от бита
б. Вид банков кредит, за който 
   трудно се кандидатства
в. Кредит, който се отпуска лесно, 
   но има много високи лихви

4. Стоковият кредит е: 

а. Можем да се откажем от това да         
   плащаме вноските по кредита си
б. Можем да изтеглим нов кредит, за      
   да се справим със затруднението си
в. Сме длъжни да продължим да          
    обслужваме кредита си, като го       
   разсрочим

г.г. Кредитът автоматично се прехвърля   
   към най-близкия роднина
д. Трябва да поговорим с кредитора си  
   /човекът или компанията, отпуснали      
   ни заем/ за възможностите

5. Когато имаме кредит и се намираме в 
затруднено финансово положение: 
/повече от един възможен отговор/

а. На всеки, с когото може да се 
   сключи договор за кредит
б. На компаниите, които имат            
   разрешение от Българската          
   народна банка
в. Единствено на банките
г.г. На всеки, с когото се споразумеем   
   за това

6. Чие право е начисляването 
на лихва? 

а. Той може да ни бъде опростен след 
   определен период от време
б. Сумата, която дължим, може да 
   нарасне допълнително
в. Може да се стигне до опис и продажба 
   на имуществото ни
г.г. Можем да влезем в затвора

7. Какво се случва, когато не плащаме 
кредита си? /повече от един възможен 
отговор/

а. Кредитът е подобен на заем, 
   но при него сме длъжни да 
   върнем парите
б. И кредитът, и заемът изискват         
   подписване на договор, който 
   включва лихва
в.в. Кредитът се взима от 
   финансова институция и се 
   подписва договор
г. Кредитът може да бъде взет от         
   роднина, но само ако той ни 
   начислява лихва

2. Посочете вярното:

1. В – 1т.
2. В – 2т.
3. А, Б, В – 1т.
4. А – 1т.
5. Б, В, Д – 3т.
6. Б – 1т.
7. 7. Б, В – 1т.


