ДОГОВОР ЗА БИЗНЕС КРЕДИТ №_______________________
Днес, ______________, в гр. __________, между:
1. "Айкарт Кредит" ЕАД, ЕИК 200739331, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 76А, вписано в Регистъра на финансовите
институции при БНБ под номер BGR00004, представлявано от Иван Стефанов Табаков – Изпълнителен директор, наричано по-долу „Кредитодател”, от една страна и
2. ________________, ЕИК ______________, със седалище и адрес на управление в: гр. ____________, _______________, адрес за кореспонденция (в случай, че е различен
от адреса на управление): гр. _______________, ул./бул. ____________________________________________________ № ______, представлявано от ____________
___________ ______________, е-mail: _____________________, наричано по-долу „Кредитополучател” от друга страна,
КЪДЕТО Кредитодателят е дружество, регистрирано в регистъра на БНБ по чл. 3а от Закона за кредитните институции (ЗКИ) под номер BGR00004;
КЪДЕТО Кредитополучателят е сключил договор за издаване и ползване на международна кредитна бизнес Карта iCard/MasterCard („Картата”) с "Айкарт" АД, с ЕИК
175325806 („Картоиздател”) и му е открита и картова платежна сметка по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи при Картоиздателя;
КЪДЕТО Кредитополучателят желае да получи от Кредитодателя кредит по картовата си платежна сметка, който да усвоява чрез издадените му от Картоиздателя кредитна
Карта/Карти;се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.
По силата на този договор Кредитодателят предоставя на Кредитополучателя
кредит по картовата му платежна сметка, открита при Картоиздателя, който се усвоява
чрез международна кредитна бизнес Карта iCard/MasterCard, а Кредитополучателят се
задължава да го ползва и върне съгласно условията на настоящия Договор.
2.
Настоящият Договор влиза в сила след подписването му от двете страни.
3. Договорът се сключва за срок от 3 (три) години от датата на подписването му.
3.1. Срокът на Договора се продължава за нов срок от 3 (години), при условие, че:
3.1.1.
Кредитодателят направи позитивна оценка на кредитоспособността,
финансовото състояние и коректността на изпълнението на Договора до този момент от
Кредитополучателя. В случай на негативна оценка, Кредитодателят уведомява
Кредитополучателя за това най-малко 14 дни преди изтичането на срока на Договора и
той не се продължава; и
3.1.2.
Кредитополучателят предостави на Кредитодателя подновено обезпечение
по т. 18 от Договора или друго подходящо обезпечение, което е изискано от
Кредитодателя като условие за продължаване на срока на Договора; и
3.1.3.
Кредитополучателят не е отправил писмено уведомление до Кредитодателя,
че не желае продължаване на срока на Договора най-малко 14 дни преди изтичането му.
3.2. При изтичане на срока на Договора, включително в случаите по т. 3.1. по-горе,
целият усвоен от Кредитополучателя кредит става изискуем и следва да бъде погасен
към датата на изтичане на срока. Ако усвоеният кредит не бъде погасен към тази дата, то
Кредитополучателят дължи лихвата по т. 8.2., увеличена с 10 (десет) процентни пункта
до окончателното погасяване на задължението. Задължението за лихва по предходното
изречение има характер на неустойка за забава. Настоящата клауза запазва действието си
и след изтичането на срока на Договора, до окончателното погасяване на цялото
задължение на Кредитополучателя към Кредитодателя.
3.3. Договорът може да бъде прекратен или развален преди изтичането на срока му,
съгласно условията предвидени в него или в Общите условия („Условията”).
4.
Понятията, които не са изрично дефинирани в Договора, се употребяват в
смисъла, който е определен в Условията.
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КРЕДИТА
5.
Кредитът по този договор е револвиращ с горна граница (Кредитен лимит) в
размер на ______ EUR. Валутата на кредита е Евро. Всички задължения по кредита,
включително главници, лихви, неустойки и такси се изчисляват в Евро към момента на
възникването им.
6.
Кредитополучателят разбира и безусловно се съгласява, че кредитът по т. 5 се
предоставя и усвоява под следната форма: Кредитодателят заплаща ежедневно по
картовата платежна сметка на Кредитополучателя при Картоиздателя сумата на всички
трансакции, извършени с Картата/Картите, както и всички свързани с трансакциите такси
и комисионни, които не могат да бъдат покрити с парични средства на
Кредитополучателя по картовата му платежна сметка при Картоиздателя, ако има такива
(Усвояване на кредита). Плащането се извършва въз основа на предоставена от
Картоиздателя директно на Кредитодателя информация за извършените през съответния
ден трансакции без покритие. Кредитополучателят се съгласява, че оспорването на
трансакции или други претенции на Кредитополучателя към Картоиздателя се
разрешават съгласно договора за издаване и ползване на Картата и по никакъв начин не
засяга задължението му към Кредитодателя за връщане на усвоения кредит по този
договор.
6.1.
Кредитополучателят е длъжен да погасява в срок минималните погасителни
вноски по усвоения кредит.
6.2.
Разполагаем остатък по кредита е Кредитният лимит, намален с усвоения кредит,
представляващ цялата реално ползвана и дължима сума ведно със съответните
начисления (начислени договорни лихви, такси, комисионни и други разходи и разноски,
дължими според Договора и Условията) към точно определен момент.
6.3.
Оправомощените от Кредитополучателя да използват Картата/Картите лица нямат
право да извършват трансакции, които надвишават размера на разполагаемия остатък по
кредита (превишаване на кредитния лимит). В случай, че бъде извършена такава
трансакция, то Кредитодателят ще я заплати по реда на т. 6 и има право да начислява
лихвата по т. 8.3 върху сумата, с която е превишен кредитният лимит и да я получи
обратно от Кредитополучателя, както и да получи от него такса за превишаване на
Кредитния лимит в размер на 10 % (десет на сто) от превишението, но не по-малко от 10
(десет) евро, която се отразява като усвояване на кредита.
7.
При извършване на трансакция с Карта разполагаемият остатък по кредита,
съответно разполагаемият Кредитен лимит се намаляват със сумата по трансакцията и
сумата на всички свързани с това такси и комисионни. Върху усвоената сума от кредита
се дължат лихви в размера и при условията на настоящия Договор и Условията. С
подписването на настоящия Договор Кредитополучателят безусловно се съгласява да
върне на Кредитодателя усвоения кредит, ведно с начислените лихви, неустойки и такси.
7.1.
Всички разходи, такси и комисионни, различни от посочените в настоящия
Договор, които произтичат от използването на Картата/Картите и/или картовата
платежната сметка (например, но не само, разходи за теглене на пари в брой от АТМ
устройство) са изцяло за сметка на Кредитополучателя и тяхната стойност се определя по
действащата тарифа на съответния доставчик на конкретната услуга, в това число и
тарифата на Картоиздателя. Кредитополучателят се съгласява, упълномощава и
неотменимо възлага на Кредитодателя да заплаща ежедневно тези разходи, такси и
комисионни на Картоиздателя от името на Кредитополучателя, което води до усвояване
на кредита по настоящия Договор и намаляване на разполагаемия му остатък.

7.2.
Кредитополучателят изрично се съгласява цялата информация за размера на
усвоения кредит и начислените лихви, неустойки и такси да се предоставя от
Кредитодателя директно на Картоиздателя, който я включва в Месечните извлечения по
Картата, изпращани на Кредитополучателя, като по този начин той се счита за надлежно
информиран за актуалния размер на задълженията си.
ЛИХВИ
8.
Усвоеният кредит се олихвява по следния начин:
8.1.
Частта, формирана от извършване на трансакции за покупка на стоки или услуги,
както и начислени от Картоиздателя такси за годишно обслужване на платежната сметка
и за известяване чрез SMS не се олихвява, при условие, че до 15-то число на месеца,
следващ месеца, през който трансакцията е осчетоводена от Кредитодателя,
Кредитополучателят погаси изцяло задължението за съответния отчетен период
(Гратисен период). Гратисният период може да продължи неограничено време при
условие, че Кредитополучателят винаги до 15-то число на месеца погасява изцяло
всичките си задължения по кредита за предходния месец (отчетен период), посочени в
Месечното извлечение. В случай, че Кредитополучателят не погаси до 15-то число
изцяло всичките си задължения по кредита за предходния месец, то Гратисен период не
се прилага и всички задължения се олихвяват съгласно настоящия Договор от датата на
осчетоводяването им. Ако Кредитополучателят погаси изцяло задължението си към
Кредитодателя, посочено в последното Месечно извлечение, то за задълженията
възникнали при покупка на стоки или услуги през следващия отчетен период се прилага
Гратисен период, при условие, че цялото задължение за този отчетен период бъде
погасено до 15-то число на следващия месец (възстановяване на Гратисен период);
8.2.
В случай, че до 15-то число на месеца Кредитополучателят не погаси изцяло
задължението си към Кредитодателя за предходния отчетен период, то Гратисен период
не се прилага и върху задълженията на Кредитополучателя по усвоения кредит,
възникнали при покупка на стоки или услуги, се начислява и дължи договорна лихва в
размер на 18 % (осемнадесет на сто) годишно върху непогасеното задължение, като тези
задължения се олихвяват от деня на осчетоводяването им;
8.3.
Частта, формирана от теглене на пари в брой и приравнените на теглене на пари в
брой трансакции, както и от такси, включително такса за превишен кредитен лимит и
комисионни, се олихвява с договорна лихва в размер на 20,5 % (двадесет цяло и пет
десетиа на сто) годишно от деня на осчетоводяването им и за тях не се прилага Гратисен
период в никой случай.
8.4.
С подписването на настоящия Договор Кредитополучателят се съгласява изрично
и безусловно начислените договорни лихви по т.8.2 и т.8.3 да се прибавят към
главницата на кредита на последния ден на всеки месец и да се олихвява с лихвата по т.
8.2, което се отразява в Месечното извлечение за съответния отчетен период
(Капитализация на лихви).
ПОГАСЯВАНЕ
9.
Погасяването на задълженията от страна на Кредитополучателя може да бъде
извършено в лева или в Евро. При погасявания, извършвани в лева, сумата се
превалутира в евро по актуалния за деня на плащането фиксинг на БНБ. Ако за целите на
превалутирането при прилагането на обменния курс на БНБ за съответния ден се получи
число с повече от два знака след десетичната запетая, то това число се закръгля
последователно от последния знак към втория, като цифра по-малка от пет се закръгля
надолу, а цифра равна или по-голяма от пет се закръгля нагоре.
9.1.
Погасяването на задълженията се извършва по следната банкова сметка в лева:
IBAN ________________________. Други, допълнителни възможности за погасяване на
задълженията са посочени в Условията. Поредността на погасяването при частично
плащане е посочена в Условията.
9.2.
Кредитополучателят се задължава да погасява ежемесечно, до 15-то число на
месеца, Минимална погасителна вноска (МПВ), която е сборът на 20 % (двадесет на сто)
от усвоения кредит плюс начислените лихви, неустойки и такси, плюс пълният размер на
превишения кредитен лимит по т. 6.3. (ако има такъв) за съответния отчетен период, но
не по-малко от 10 EUR. МПВ се посочва в Месечното извлечение.
9.3.
В случай, че до последно число на месеца Кредитополучателят не погаси изцяло
МПВ, отразена в Месечното извлечение за трансакциите от предходния месец,
Кредитополучателят дължи такса за невнасяне на МПВ в размер на 20 (двадесет) Евро,
която се отразява като усвояване на кредита. Начисляването на тази такса не засяга
другите права, които Кредиторът има във връзка със забавата на Кредитополучателя
съгласно Договора за кредит и Условията.
ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
10.
Лихвите, разходите по кредита, предоставеният кредитен лимит, както и бизнес
моделът, описан в този Договор, могат да се променят от Кредитодателя при следните
алтернативни основания:
10.1. Промяна на основния лихвен процент на Българската народна банка или лихвите
на междубанковия пазар на капитали; или
10.2. Промяна на някой от следните индекси: EURIBOR и LEONIA Plus; или
10.3. Изменение на общия и/или специалния риск, поеман от Кредитодателя; или
10.4. Необходимост от подобрение на продукта или услугата или изменение на
конкурентната среда според преценката на Кредитодателя.
11.
Промените се съобщават от Кредитодателя по някой от следните начини: чрез
обявяването на датирано съобщение за промяната в офисите на Кредитодателя, чрез
Месечното извлечение или чрез e-mail, факс, чрез обявяването им на интернет
страницата www.icard.bg или чрез друг дълготраен носител. Промените влизат в сила на

посочената в съобщението дата на влизане в сила. В случай, че не е съгласен с промяната
Кредитополучателят има право да прекрати Договора чрез отправяне на писмено
известие, включително и чрез e-mail с усъвършенстван електронен подпис, издаден
според Закона за електронния документ и електронния подпис, за прекратяване на
Договора, което трябва да бъде отправено до Кредитодателя в 3 (три) дневен срок от
датата на получаването им от Кредитополучателя.
ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ НА КРЕДИТА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
12.
Кредитодателят и Кредитополучателят изрично приемат и се съгласяват, че в
случай на неплащане на втора поредна МПВ до последно число на месеца, в който се
дължи втората поредна МПВ, посочена в Месечното извлечение, Кредитополучателят
изпада в забава и няма право да усвоява кредита, до внасяне на последната дължима
МПВ в пълен размер. Докато трае забавата на Кредитополучателя, съгласно предходното
изречение, задълженията по усвоения кредит се олихвяват съответно с договорната лихва
по т. 8.2 и т. 8.3, увеличена с 10 процентни пункта наказателна лихва до внасянето в
пълен размер на последната дължима от Кредитополучателя МПВ или настъпването на
предсрочна изискуемост на кредита, съгласно т. 12.1 по-долу. В допълнение, в този
случай Кредитодателят има право да поиска от Картоиздателя да се блокира/т
Картата/Картите.
12.1. Кредитодателят и Кредитополучателят изрично приемат и се съгласяват, че в
случай на неплащане на трета поредна МПВ до последно число на месеца, в който се
дължи третата поредна МПВ, посочена в Месечното извлечение, целият усвоен от
Кредитополучателя кредит, ведно с начислените лихви, такси, комисионни и други
разноски (ако има такива) стават незабавно предсрочно изискуеми и дължими, без да се
прекратява Договорът и без необходимост от уведомление от Кредитодателя, считано от
1-во число на следващия месец, а ако този ден е неработен – от следващия работен ден.
12.2. Кредитодателят и Кредитополучателят изрично приемат и се съгласяват, че в
случай на прекратяване на Договора за Карта между Картоиздателя и
Кредитополучателя, за което Кредитодателят е писмено уведомен от Картоиздателя,
целият усвоен от Кредитополучателя кредит, ведно с начислените лихви, такси,
комисионни и други разноски (ако има такива) стават незабавно предсрочно изискуеми и
дължими, считано от 1-во число на месеца след датата на прекратяването на Договора за
Карта, без да се прекратява настоящият Договор.
12.3. От датата на настъпване на предсрочната изискуемост целият усвоен от
Кредитополучателя кредит, ведно с начислените лихви, такси, комисионни и други
разноски (ако има такива) се консолидира в едно Общо задължение, върху което се
дължи договорната лихва по т. 8.2., увеличена с 10 (десет) процентни пункта до
окончателното му погасяване.
12.4. От датата на настъпване на предсрочната изискуемост:
12.4.1. Кредитодателят има правото да иска от Картоиздателя да се блокира/т
Картата/Картите, ако не са вече блокирани.
12.4.2. Кредитодателят има право да започне незабавно събиране на всички свои
вземания по съдебен ред във валутата, в която са уговорени, освен ако законът
предвижда нещо друго.
12.4.3. Кредитополучателят няма право да усвоява кредитен лимит по Договора, като
запазва възможността да получава информация относно своите задължения към
Кредитодателя и начините за погасяването им.
12.5. Настоящият договор се прекратява автоматично в деня на погасяване изцяло на
всички задължения на Кредитополучателя към Кредитодателя след настъпването на
предсрочната изискуемост, като Кредитополучателят не може да има претенции за
усвояване на кредитния лимит по прекратения договор.
13.
Кредитодателят има правото да прекрати Договора за кредит и преди изтичането
на срока му с 14-дневно писмено предизвестие (включително чрез Месечно извлечение),
ако настъпи дори и едно от следните събития:
13.1. Нарушаване на която и да е клауза от Договора за кредит или Условията от страна
на Кредитополучателя, в това число, но не само, след изтичане на 30 (тридесет) дни от
датата на предсрочната изискуемост на усвоения кредит, или
13.2. Уведомление от Картоиздателя за нарушаване на която и да е клауза от Договора
за Картата, Условията и Тарифата към него от страна на Кредитополучателя, или
13.3. Установяване, че съгласно Централния Кредитен Регистър при БНБ
Кредитополучателят има задължения със статус „под наблюдение”, „необслужвани” или
друг статус на неизправност, без значение кой е кредиторът; или
13.4. Недобросъвестност от страна на Кредитополучателя, например, но не само,
укриване или посочване на неверни данни при попълване на Заявлението или Договора
за кредит; или
13.5. В случай, че срещу Кредитополучателя са предприети действия на принудително
изпълнение от страна на трети лица или са наложени запори върху дружествените дялове
от капитала на Кредитополучателя; или
13.6. В случай, че Кредитополучателят не обслужва редовно свои задължения към
Кредитодателя и/или Картоиздателя по други договори; или
13.7. В случай, че бъде открито производство по ликвидация или бъде подаден иск за
обявяване в несъстоятелност на Кредитополучателя; или
13.8. В случай на преобразуване на Кредитополучателя; или
13.9. В случай, че Кредитодателят е получил информация за влошено финансово
състояние или кредитоспособност на Кредитополучателя.
14.
При прекратяването на Договора от Кредитодателя по реда на т. 13 целият усвоен
от Кредитополучателя кредит, ведно с начислените лихви, такси, комисионни и други
разноски (ако има такива) става незабавно предсрочно изискуем и се консолидира в едно

За Кредитополучателя: _______________________________
Представител 1: _________________
Представител 2: _________________

Общо задължение. В този случай Кредитодателят има право да поиска от Картоиздателя
да се блокира/т Картата/Картите.
15. При настъпване на предсрочна изискуемост на кредита т.12.1 или при прекратяване на
Договора с 14-дневно писмено предизвестие от Кредитодателя на основание т. 13.1, 13.2,
13.4 или 13.6, Кредитодателят има право да получи, а Кредитополучателят дължи
еднократна неустойка в размер на 20% (двадесет процента) върху консолидираното
Общо задължение. Страните се съгласяват, че в случай на забава за плащане на тази
неустойка, върху нея се начислява и дължи от Кредитополучателя законна лихва до деня
на пълното й погасяване. Настоящата клауза остава в сила и след прекратяването на
настоящия договор.
16.
Освен в горепосочените случаи, Кредитодателят има правото да прекрати
Договора за кредит едностранно преди изтичането на срока му, като изпрати на
Кредитополучателя най-малко едномесечно писмено предизвестие за прекратяване. В
този случай прекратяването на Договора за кредит има действие от датата, на която
изтича даденото писмено предизвестие, като от този момент цялото задължение на
Кредитополучателя по усвоения кредит става изискуемо и следва да бъде погасено. В
случай, че Кредитополучателят не погаси изцяло задължението си към датата на
прекратяването на Договора се прилага т. 3.2.
17.
Кредитополучателят има правото да прекрати Договора с писмена молба за
прекратяване до Кредитодателя, като изпрати на Кредитодателя едномесечно писмено
предизвестие. Прекратяването настъпва в момента, в който едновременно са налице
следните обстоятелства:
17.1. Получаване от Кредитодателя на писменото уведомление (молба) за
прекратяването;
17.2. Изплащане на всички задължения по кредита, включително главници, лихви,
такси, неустойки, комисионни и разноски (ако има такива); и
17.3. Получаване на уведомление от Картоиздателя за връщане на Картата (Картите).
В случай, че дори едно от гореописаните условия не е изпълнено, Договорът за кредит не
се прекратява и волеизявлението на Кредитополучателя за прекратяване на Договора не
поражда действие.
ОБЕЗПЕЧЕНИЯ И ДРУГИ
18. Кредитополучателят предоставя на Кредитодателя запис на заповед, авалиран като
поръчител от лицето или лицата, притежаващи не по-малко от 51% от капитала на
Кредитополучателя към датата на сключване на настоящия Договор, съответно към
датата на продължаване на срока му.
19.
По време на действието на настоящия Договор Кредитополучателят е длъжен да
информира незабавно Кредитодателя относно: всички промени в собствеността на
капитала на Кредитополучателя; всички промени по партидата му в Търговския
регистър, в това число, но не само, на представителството, адреса на управление и
размера на вписания капитал; всяка промяна на посочения в този Договор адрес за
кореспонденция (ако е различен от адреса на управление) като съобщи писмено за новия
си адрес; всички образувани срещу него изпълнителни дела и подадени искове за
обявяване в несъстоятелност.
20.
По време на действие на настоящия Договор Кредитополучателят е длъжен при
поискване от страна на Кредитодателя да представя, в срок от 5 (пет) дни, достоверна
информация за своето финансово състояние и платежоспособност, включително справки,
данни и документи за редовното водене на счетоводната отчетност, за открити сметки и
ползвани кредити от други кредитори, както и всякаква документация за целите на
кредитния надзор на БНБ.
21.
С подписването на Договора Кредитополучателят дава изрично, безусловно и
неотменимо съгласие Кредитодателят да прехвърли или да заложи, включително чрез
особен залог, всички или част от вземанията и/или задълженията си към него по всяко
време на избрано от него лице, без да е необходимо допълнително съгласие за това.
22.
Кредитополучателят дава изричното си съгласие да бъде застрахован от
Кредитодателя срещу определени от него застрахователни рискове. Застрахователните
премии в тези случаи се дължат и заплащат само от Кредитодателя. Кредитополучателят
се задължава да окаже необходимото съдействие за сключването, изменението,
допълването или прекратяването на съответните застрахователни договори.
23.
Страните се съгласяват, че комуникацията между тях се извършва чрез следното
лице
от
страна
на
Кредитополучателя
(„Упълномощено
лице”):
________________ _______________ ______________, ЕГН _______________, мобилен
телефон: _______________, e-mail: _____________________;
23.1. Упълномощеното лице има право да получава всякаква информация по
отношение на усвояването на кредита по настоящия Договор, да прави справки и да
получава съобщения от Кредитодателя. Получената от Упълномощеното лице
информация се счита за надлежно получена от Кредитополучателя.
23.2. Изявления на Кредитодателя до Кредитополучателя във връзка с Договора се
считат за правно валидни и пораждат действие, ако са отправени до Упълномощеното
лице или до законов представител на Кредитополучателя или са изпратени чрез email,
факс или до адреса му на управление, съответно до адреса за кореспонденция, ако е
различен от адреса на управление, посочени в този Договор.
24.
Настоящият Договор се състави и подписа от всяка от страните по него в два
еднообразни екземпляра, по един от които получи всяка една от тях.
Кредитополучателят потвърждава, че настоящият Договор и Общите условия към него
са му предоставени преди подписването на Заявлението и той се е запознал
предварително със съдържанието им.

За Кредитодателя: ________________________________

