ДОГОВОР ЗА 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. _____________________________, ЕГН ___________________, л.к. _________________ изд. на
_____________ от _______________________, постоянен адрес _____________________, настоящ адрес:
___________________, адрес за кореспонденция (в случай, че е различен от настоящ адрес): гр.
______________________________,
ул./бул.
___________________________________________________________
№
______,
моб.
тел.
_____________________, е-mail: _________________, наричан/а по-долу „Кредитополучател” от друга
страна,
КЪДЕТО Кредитодателят е дружество, регистрирано в регистъра на БНБ по чл. 3, ал. 2 от Закона за
кредитните институции (ЗКИ) под номер BGR00004;
КЪДЕТО Кредитополучателят е сключил/а договор за издаване и ползване на международна кредитна
Карта iCard/MasterCard World Elite („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, който да усвоява чрез
издадените му от Картоиздателя кредитна Карта и допълнителни Карти към нея (ако има такива); 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, който се
усвоява чрез международна кредитна 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 е безсрочен. Договорът може да бъде
прекратен или развален 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 (Общ кредитен лимит) в размер на
______EUR+______EUR. Валутата на кредита е
Евро. Всички задължения по кредита, включително
главници, лихви, неустойки, обезщетения и такси
се изчисляват в Евро към момента на възникването
им.
5.1. Общият кредитен лимит на кредита е
разпределен на Кредитен Лимит за трансакции и
допълнителен Кредитен Лимит за Разсрочване на
месечни анюитетни вноски.
Кредитополучател: ________________________________________

5.2. Размерът на Лимита за трансакции е ______EUR
и се олихвява съгласно т. 8 по-долу.
5.2.1. Годишният процент на разходите (ГПР) по
лимита за трансакции е в размер на ____ %. При
пресмятане на стойността на ГПР по предходното
изречение се използват следните допускания: 1.
Кредитният лимит е усвоен незабавно и изцяло в
брой; 2. Кредитът е изплатен за срок от 12 месеца на
равни месечни вноски (изплащането започва 1 месец
след първоначалното усвояване); 3. Начислена е
стандартна годишна такса за обслужване, която е
платена заедно с първата месечна вноска; 4.
Начислени са стандартни разходи за теглене на АТМ
(2 EUR+3 % от изтеглената сума), които са заплатени
с първа месечна вноска; 5. Начислен е месечен бонус
за ползването на кредитна карта World Elite;
5.2.2. Общата сума, дължима от Кредитополучателя
по Лимита за трансакции зависи от усвояванията,
извършвани от Кредитополучателя, честотата и
размера на извършвани минимални погасителни
вноски (вкл. дали вноската е направена в или извън
гратисен период). При следните допускания: 1.
Кредитният лимит е усвоен незабавно и изцяло в
брой; 2. Кредитът е изплатен за срок от 12 месеца на
равни месечни вноски (изплащането започва 1 месец
след първоначалното усвояване); 3. Начислена е
стандартна годишна такса за обслужване, която е
платена заедно с първата месечна вноска; 4.
Начислени са стандартни разходи за теглене на АТМ
(2 EUR+3 % от изтеглената сума), които са заплатени
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с първа месечна вноска; 5. Начислен е месечен бонус
за ползването на кредитна карта World Elite,
размерът
на
общата
сума,
дължима
от
Кредитополучателя по лимита за трансакции е
_______ EUR.
5.3. Размерът на Лимита за Разсрочване е ______
EUR, годишен процент на разходите ______ %
/_____________ процента/ съгласно чл.19 от Закона
за потребителския кредит. При пресмятане на
стойността на ГПР по предходното изречение се
използват следните допускания: 1. Общият размер на
кредита е усвоен незабавно и изцяло; 2. кредитът се
предоставя за срок от 12 месеца; 3. кредитът се
погасява на равни месечни вноски; 4. погасяването
започва един месец след датата на първоначалното
му усвояване;
5.3.1. Общата сума, дължима от Кредитополучателя
по лимита за разсрочване при прилагане на следните
допускания 1. Общият размер на кредита е усвоен
незабавно и изцяло; 2. кредитът се предоставя за срок
от 12 месеца; 3. кредитът се погасява на равни
месечни вноски; 4. погасяването започва един месец
след датата на първоначалното му усвояване, е в
размер на………. EUR.
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, включително и тези, които са
били разсрочени, 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 може да усвои изцяло
посочения в т. 5 Общ кредитен лимит, единствено
ако използва възможността за разсрочване на
месечни анюитетни вноски и кредитът не е станал
предсрочно изискуем според настоящия Договор.
Кредитополучател: ________________________________________

Кредитополучателят е длъжен да погасява
ежемесечно минималната погасителна вноска по
кредита.
6.2. Разполагаем остатък по кредита е Общият
кредитен лимит, намален с усвоения кредит,
представляващ цялата реално ползвана и дължима
сума по двата кредитни лимита ведно със
съответните начисления (начислени договорни
лихви, такси, комисионни, обезщетения и други
разходи и разноски, дължими според Договора и
Условията) към точно определен момент.
6.3. Кредитополучателят няма право да извършва
трансакции, които надвишават размера на
разполагаемия
му
остатък
по
кредита
(превишаване на кредитния лимит). В случай, че
извърши 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
неустойка за превишаване на кредитния Лимит за
трансакции в размер на 10 % (десет на сто) от
превишението, но не по-малко от 5 (пет) евро,
която се отразява като усвояване на кредита.
Неустойката за превишаване на кредитния лимит
по настоящата точка се начислява и дължи и в
случаите, когато превишението е в резултат от
падеж на месечна анюитетна вноска или
начисляване на неустойката по т. 9.4.
7. При извършване на трансакция с Картата
разполагаемият остатък по кредита, съответно
разполагаемият Лимит за трансакции 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, обезщетения и
такси.
7.1. Всички разходи, такси и комисионни,
различни от посочените в настоящия Договор,
които произтичат от използването на Картата 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,
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такси и комисионни на Картоиздателя от името на
Кредитополучателя, което води до усвояване на
кредита по настоящия Договор и намаляване на
разполагаемия му остатък.
7.1.1. Разходът
на
Кредитополучателя
за
притежаване на Картата, посредством която се
усвоява
кредита
по
настоящия
Договор,
представлява годишната такса за обслужване,
определена от Картоиздателя, съгласно Тарифата
към Договор за издаване и ползване на
международна кредитна карта iCard Mastercard
World Elite, която е в размер на 200 (двеста) EUR.
Размерът на тази такса може да бъде променян от
Картоиздателя при условията на Договора за
Карта.
7. 2. Кредитополучателят разбира и потвърждава,
че Кредитодателят е възложил на Картоиздателя
задължението да информира Кредитополучателя за
обстоятелствата във връзка с усвояването на
кредитните лимити от Кредотополучателя, а
именно: периода, за който се отнася извлечението,
размера на усвоените суми и датата на усвояване
на всяка сума, остатъка от предишното извлечение
и неговата дата, новия остатък, датите и размера на
плащанията, извършени от потребителя, всички
начислени разходи, минималната сума за плащане
от
страна
на
Кредитополучателя.
Кредитополучателят разбира и изрично се
съгласява, че Кредитодателят ще предоставя
гореописаната информация на Картоиздателя.
Картоиздателят включва информацията, описана
по-горе, в Месечни извлечения по Картата.
Месечните извлечения се предоставят на
Кредитополучателя от Картоиздателя
чрез
публикуване на Месечното извлечение на
персонализираната
уеб
страница
на
Кредитополучателя (достъпна на www.icard.bg
посредством предоставено на Кредитополучателя
потребителско
име
и
парола)7.2.1.
Кредитополучателят се съгласява и потвърждава да
бъде информиран ежемесечно за публикувано
месечно извлечение на персонализираната уеб
страница на Кредитополучателя, за размера на
целия усвоен кредит, както и за размера на
дължимата минимална погасителна вноска чрез
кратко текстово съобщение (SMS), изпратено на
посочения от Кредитополучателя в Договора за
кредит мобилен телефонен номер и/или чрез
съобщение на посочения от Кредитополучателя в
Договора за кредит адрес на електронна поща (email).
7.2.2. С настоящото Кредитополучателят се
задължава да активира своята персонализирана
Кредитополучател: ________________________________________

уеб страница, достъпна на www.icard.bg,
посредством предоставените от Кредитодателя
потребителско име и парола. В случай, че
Кредитополучателят не изпълни задължението
си
по
предходното
изречение,
то
Кредитополучателят не може да се позове на
неизпълнение от страна на Кредитодателя да го
информира за размера на актуалното му
задължение по настоящия Договор или за
настъпилата предсрочна изискуемост.
7.2.3. С настоящото Кредитополучателят дава
своето изрично, безусловно и неотменимо
съгласие Кредитодателят да осъществява
всякакъв
вид
опити
за
свързване
с
Кредитополучателя, да провежда с него
телефонни разговори или всякакъв друг вид вид
комуникация, включително чрез дистанционни
средства, да изпраща SMS, MMS, текстови,
предварително записани или друг вид телефонни
съобщения до мобилния телефонен номер на
Кредитополучателя, както и да изпраща писма,
уведомления, покани, рекламни съобщения и
друга сходна комуникация до посочените от
Кредитополучателя адреси, електронна поща и
телефонен номер, с оглед на качественото
изпълнение на задълженията на страните по
настоящия Договор за кредит.
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 Картата/ите и за известяване чрез
SMS не се олихвява до 15-то число на месеца,
следващ месеца, през който трансакцията е
осчетоводена от Кредитодателя (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;
8.2. В случай, че до 15-то число на месеца
Кредитополучателят
не
погаси
изцяло
задължението си към Кредитодателя за предходния
отчетен период, от 16-то число на същия месец
започва лихвен период и се начислява и дължи
договорна лихва в размер на ___% /__________
процента/
годишно (….% на ден) върху
непогасеното задължение, като нововъзникналите
задължения при покупка на стоки или услуги се
олихвяват от деня на осчетоводяването им. Ако
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Кредитополучателят погаси изцяло задължението
си към Кредитодателя за отчетния период,
посочено в последното Месечно извлечение,
Гратисният период се възстановява;
8.3. Частта, формирана от теглене на пари в брой и
приравнените на теглене на пари в брой
трансакции, както и от такси, включително
неустойката за превишен кредитен лимит и
комисионни, се олихвява с договорна лихва в
размер на ______% (двадесет и половина на сто)
годишно от деня на осчетоводяването им и за тях
не се прилага Гратисен период (…% на ден).
8.4. С подписването на настоящия Договор
Кредитополучателят се съгласява изрично и
безусловно начислените договорни лихви по т. 8.2.
и 8.3. да се прибавят към главницата на кредита на
последния ден на всеки месец до размера на
Лимита за трансанкции 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 поголяма от пет се закръгля нагоре.
9.1. Погасяването на задълженията се извършва по
следната
банкова
сметка:
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
_____% /_______ процента/ от усвоения кредит от
Лимита за трансакции плюс начислените лихви,
неустойки, обезщетения, надвишен кредитен
лимит и такси, плюс всички падежирали месечни
анюитетни вноски от разсрочени задължения за
съответния отчетен период, но не по-малко от 5
(пет) EUR. МПВ се посочва в Месечното
извлечение.
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9.3. В случай, че до последно число на месеца
Кредитополучателят не погаси изцяло МПВ,
отразена в Месечното извлечение за предходния
месец, Кредитополучателят дължи неустойка за
невнасяне на първа или втора поредна МПВ в
размер на 10 (десет) Евро, която се отразява като
усвояване на кредита. Начисляването на тази
неустойка не засяга другите права, които
Кредиторът има във връзка със забавата на
Кредитополучателя съгласно Договора за кредит и
Условията.
9.4. В случай, че до последно число на месеца
Кредитополучателят не погаси изцяло трета или
следваща поредна МПВ и не осигури сключването
на договор за поръчителство между Кредитодателя
и трето лице – поръчител, отговарящо на
изискванията по-долу, чрез който договор да се
обезпечи
цялото
задължение
на
Кредитополучателя
към
Кредитодател,
Кредитополучателят дължи такса за обработка и
събиране на просрочен кредит, която е в размер на
20 % (двадесет на сто) от размера на усвоения
кредит към последно число на месеца, през който
се дължи плащането на съответната МПВ. Таксата
по настоящата точка се отразява като усвояване на
кредита и се начислява при невнасянето на всяка
една МПВ до настъпване на предсрочна
изискуемост на кредита, съгласно условията на
настоящия Договор.
9.4.1.
Поръчителят следва да отговаря на
следните изисквания: да е на възраст между 21 и 55
години; да има месечен осигурителен доход не помалък от 1500 лв; да е страна по безсрочен трудов
договор; да няма кредитна история в Централен
кредитен регистър към БНБ; да представи служебна
бележка от настоящия работодател на поръчителя,
удостоверяваща наличието на валидно трудово
правоотношение и размера на осигурителния доход;
лицето да не е поръчител или кредитополучател по
друг активен договор с Кредитодателя.
9.4.2.
Кредитополучателят е длъжен да изпълни
задължението си за осигуряване на поръчител при
всеки отделен случай на забава, като едно и също
лице не може да бъде представяно на
Кредитодателя отново през периода на действие на
предходен договор за поръчителство.
9.4.3.
В случай, че Кредитополучателят не спази
задължението си за осигуряване на поръчител в
срок, Кредитополучателят дължи обезщетение за
неизпълнение на договорно задължение в размер на
10 % (десет процента) от стойността на
падежиралото задължение за всеки отделен случай.
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РАЗСРОЧВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
10. Лимитът за Разсрочване, предоставен при
условията на т. 5.3., се усвоява по начин и условия
за разсрочването на задължения, уредени в
Условията. Кредитополучателят има правото да
погаси предсрочно разсроченото на месечни
анюитетни вноски задължение с изрично писмено
заявление
до
Кредитодателя
или
негов
представител, указващо кое задължение се плаща
предсрочно. Заявлението за предсрочно погасяване
трябва да бъде подадено най-малко 3 (три) работни
дни преди последното число на съответния месец.
В този случай, Кредитодателят намалява
дължимите по кредита разходи в съответствие с
изискванията на Закона за потребителския кредит.
Кредитополучателят има право да получи при
поискване и безвъзмездно, във всеки един момент
от изпълнението на договора, извлечение по сметка
под формата на погасителен план за извършените и
предстоящите плащания по разсрочени покупки.
11. Всяка месечна вноска от погасителния план на
разсрочените задължения е анюитетна и съдържа в
себе си главница, както и лихва в размер на
_____% /_______ процента/ годишно (….% на ден).
Лихвената база за изчисляване на лихвите по
месечните анюитетни вноски е 30/360. Всяка
месечна вноска има падеж на последното число на
месеца, в който се дължи. Падежът на първата
вноска е през месеца, в който е осчетоводена
разсрочената трансакция. Последната вноска е
изравнителна.
12. При падеж на анюитетна вноска по разсрочено
задължение разполагаемият остатък по Лимита за
трансакции се намалява със сумата на вноската, а
разполагаемият остатък по Лимита за Разсрочване
се увеличава със същата сума, като върху сумата
на вноската не се начисляват лихви до 15-то число
на месеца следващ месеца, в който е датата на
падежа, независимо дали останалите задължения са
в
лихвен
или
безлихвен
период.
Ако
Кредитополучателят не погаси посочената в
Месечното извлечение МПВ до 15-то число на
месеца, през който се дължи, то падежиралата
анюитетна вноска, която е част от съответната
МПВ, се включва в главницата на кредита и от 16то число се олихвява с лихвата по т. 8.2 от
Договора.
ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
13. Лихвите, годишният процент на разходите,
разходите по кредита, общият кредитен лимит,
както и лимитът за трансакции или за разсрочване
могат да бъдат променяни от Кредитодателя при
наличието на следните алтернативни предпоставки:
Кредитополучател: ________________________________________

13.1. Промяна на основния лихвен процент на
Българската народна банка или лихвите на
междубанковия пазар на капитали; или
13.2. Промяна на някой от следните индекси:
EURIBOR, LEONIA Plus; или
13.3. Изменение на общия и/или специалния риск,
поеман от Кредитодателя. Промяна на общия риск,
поеман от Кредитодателя може да е налице при
следните неизчерпателно изброени обективни
предпоставки:
- повишаване на коефициента на безработица в
Република България, публикуван от Националния
статистически институт, с повече от 5 пункта през
последните 12 месеца;
- повишаване на коефициента на годишна инфлация
в Република България, публикуван от Националния
статистически институт, с повече от 10 пункта през
последните 12 месеца;
- промяна на референтния курс на USD/EUR на
Европейската Централна Банка с повече от 20
пункта за последните 12 месеца;
- други фактори, обуславящи промяна в общия
риск, поеман от Кредитодателя.
Промяна на специалния риск, поемат от
Кредитодателя може да е налице при следните
неизчерпателно изброени обективни предпоставки:
-Бъде прекратено трудово, служебно, гражданско,
търговско или всякакъв друг вид правоотношение,
по силата на което
Кредитополучателят е
получавал съществена част от своите доходи. За
целите на настоящата точка, за съществена част от
дохода на Кредитополучателя се считат повече от
40 на сто от краткосрочните активи, с които
последният разполага на месечна база;
- Бъдат предприети действия по принудително
изпълнение
спрямо
имуществото
на
Кредитополучателя, независимо от основанието
или взискателя;
- В случай, че имуществото на длъжника
съществено намалее или в случай на разкриване на
информация от страна на Кредитодателя, за
действия на Кредитополучателя, целящи увреждане
на интересите на Кредитора. За целите на
настоящата точка, за съществено намаляване на
имуществото на длъжника се счита отрицателна
промяна в размер на повече от 40 на сто от всички
дълготрайни активи на Кредитополучателя. За
целите на настоящата точка, за действия,
увреждащи интересите на кредитора по настоящата
се считат всякакви действия на Кредитополучателя
свързани
с
безвъзмездно
прехвърляне на
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недвижимо имущество или възмездно прехвърляне
на недвижимо имущество на необичайно ниска
цена (с повече от 20 на сто по-благоприятно от
средната стойност на отчужденото имущество).
-Дружество, в което Кредитополучателят е член на
висш ръководен орган, или в което последният
притежава повече от 25% от капитала или
дружественото имущество, бъде
обявено в
несъстоятелност
или
претърпи
сходно
производство, или потвърди в писмена форма
своята невъзможност да заплаща задължения си
към момента на тяхната изискуемост като
принципно положение, или срещу такова дружество
бъде открито каквото и да е производство, свързано
с
обявяване
на
несъстоятелност
или
неплатежоспособност,
или
производство,
включващо назначаване на ликвидатор или синдик,
или такова дружество извърши прехвърляне в полза
на всички или на съществена част от своите
кредитори, или бъде обвързано с оздравителен
договор или план за реструктуриране, разсрочване
или преструктуриране на всички или на съществена
част от неговите задължения.
-други фактори, обуславящи промяна в специалния
риск, поеман от Кредитодателя
14. Промените се съобщават от Кредитодателя по
някой от следните начини: чрез Месечното
извлечение, публикувано на персонализираната
уеб страница на Кредитополучателя съгласно т.
7.2.2., чрез обявяването на датирано съобщение за
промяната в офисите на Кредитодателя, , 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, но не по-рано
от 1 (един) месец след съобщаването им от
Кредитодателя по някой от начините по
предходното изречение. 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 универсален
електронен подпис, издаден според Закона за
електронния документ и електронния подпис, за
прекратяване на Договора, което може да бъде
отправено до Кредитодателя в едномесечен срок от
датата на съобщаването им. Други условия за
изразяване на съгласието на Кредитополучателя
след изтичане на срока за прекратяване на
Договора се съдържат в Условията.
15. Кредитодателят има право да променя други
условия от настоящия договор в съответствие с чл.
144, ал. 2, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, като уведоми Кредитополучателя
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за това в 7- дневен срок от промяната по някой от
начините, описани в т. 14. В уведомлението
задължително се съдържа информация за правото
на Кредитополучателя в този случай незабавно да
прекрати настоящия договор, но не по-късно от 7
(седем) дни от датата на уведомлението.
ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ НА КРЕДИТА И
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
16. С настоящото Кредитополучателят изразява
своето изрично, информирано и неотменимо
съгласие, че в случай на неплащане изцяло на
шеста поредна МПВ до последно число на месеца,
в който се дължи шестата поредна МПВ, посочена
в Месечното извлечение, Кредитодателят ще има
правото
да
обяви
целия
усвоен
от
Кредитополучателя кредит, включително и
разсрочените задължения ведно с начислените
лихви, такси, неустойки, обезщетения, комисионни
и други разноски (ако има такива), за предсрочно
изискуеми и дължими, без да се прекратява
Договорът, считано от датата, посочена в
съответното
уведомление..
Кредитодателят
уведомява Кредитополучателя за настъпилата
предсрочна изискуемост по един или няколко от
следните начини: чрез изпращане на уведомление
до
Кредитополучателя
на
предоставената
електронна поща; чрез публикуване
на
уведомлението на персонализираната уеб страница
на Кредитополучателя съгласно подточка т.7.2.2.;
чрез изпращането на уведомлението на хартиен
носител по пощата до предоставените от
Кредитополучателя постоянен и адрес за
кореспонденция.Страните се споразумяват, че в
случай на изпращане по пощата на уведомленя на
хартиен
носител
на
посочените
от
Кредитополучателя постоянен адрес и на адреса за
кореспонденция и ако пратката бъде върната от
пощенския опрератор на подателя с отбелязване, че
(1) получателят отказва да получи пратката; (2)
пратката не е потърсена от получателя; (3)
получателят отсъства; (4) получателят се е
преместил на друг адрес; (5) адресът вече не
съществува; (6) получателят е непознат на
посочения адрес; (7) непълен адрес, то пратката,
заедно със съдържащото се в нея уведомление, ще
се счита за редовно и надлежно връчена на
Кредитополучателя и последният не може да се
позове на липса на уведомяване за настъпилата
предсрочна изискуемост. Споразумението за
надлежно получаване по смисъла на предходното
изречение е приложимо, в случай, че на
Кредитополучателя са били изпратени поне два
пъти, в период на последователност не по-кратък
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от 1 (един) месец, уведомления на посочените от
него постоянен адрес и адрес за кореспонденция.
16.1. 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, включително и
разсрочените задължения и ведно с начислените
лихви, такси, комисионни, обезщетения 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 настоящия
Договор.
16.2. От датата на настъпване на предсрочната
изискуемост целият усвоен от Кредитополучателя
кредит, включително и разсрочените задължения и
ведно с начислените лихви, такси, комисионни,
обезщетения и други разноски (ако има такива) се
консолидира в едно Общо задължение, върху което
се дължи договорната лихва по т. 8.2.
16.3. Кредитодателят има правото да иска от
Картоиздателя да се блокира картата и/или да
намали общия кредитен лимит до 30%, в случай че
Кредитополучателя
не
плати
минималната
погасителна вноска или цялото задължение, и поне
едно от следните условия е изпълнено:
16.3.1. В случай, че Кредитодателят е получил
информация за влошено финансово състояние или
кредитоспособност на Кредитополучателя. За
целите на настоящата точка, критериите за влошено
финансово състояние съвпадат с обективните
обстоятелства, обуславящи повишаването на
специалния риск, поеман от Кредитодателя,
съгласно т. 13.3.; или
16.3.2. В случай, че Кредитополучателят не
обслужва
редовно
свои
задължения
към
Кредитодателя и/или Картоиздателя, включително
и по други договори; или
16.3.3. В случай, че срещу Кредитополучателя са
предприети действия на принудително изпълнение
от страна на трети лица;
16.3.4. Установяване, че според подадената
информация в Централния Кредитен Регистър при
Българската Народна Банка, Кредитополучателят
има задължения със статус на закъснение „от 31 до
90 дни”, „от 91 до 180 дни” , над „181 дни“ или
друг статус на неизправност, без значение от
кредитора по вземането;
16.3.5. Нарушаване на която и да е клауза от
Договора за кредит или Общите условия от страна
на Кредитополучателя;
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16.3.6. В случай, че Кредитополучателят не
изпълни свое изисукемо задължение по Договора за
кредит в срок, по-дълъг от 5 работни дни след
падежа на задължението.
16.4. Кредитополучателят изрично, безусловно и
неотменимо се съгласява и потвърждава, че при
условията на т. 16.3. Кредитодателят може,
едностранно и по собствена преценка, да
преустанови възможността за усвояване на суми по
лимита за разсрочване изцяло. В случай, че
лимитът за разсрочване бъде изцяло закрит
съгласно предходното изречение, Кредитодателят
може и да намали лимита за трансакции с не
повече от 20 процента.
16.5. От датата на настъпване на предсрочната
изсикуемост:
16.5.1. Кредитодателят има правото да иска от
Картоиздателя да се блокира картата.
16.5.2. 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.
16.5.3. 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.
16.6. 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.
17. Кредитодателят има правото да прекрати
Договора за кредит с 14-дневно писмено
предизвестие
(включително
чрез
Месечно
извлечение), публикувано на персонализираната
уеб страница на Кредитополучателя по т.7.2.2.),
ако настъпи дори и едно от следните събития:
17.1. 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
17.2. 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
17.3. Установяване,
че
според
подадената
информация в Централния Кредитен Регистър при
Българската народна банка, Кредитополучателят
има задължения със статус на закъснение „от 31 до
90 дни”, „от 91 до 180 дни” , над „181 дни“ или
За Кредитодателя: _______________________________________________

друг статус на неизправност, без значение от
кредитора по вземането;; или
17.4. Недобросъвестност
от
страна
на
Кредитополучателя, например, но не само,
укриване или посочване на неверни данни при
попълване на Заявлението или Договора за кредит;
или
17.5. В случай, че срещу Кредитополучателя са
предприети действия на принудително изпълнение
от страна на трети лица; или
17.6. В случай, че Кредитополучателят не
обслужва
редовно
свои
задължения към
Кредитодателя и/или Картоиздателя по други
договори; или
17.7. В случай, че Кредитодателят е получил
информация за влошено финансово състояние или
кредитоспособност на Кредитополучателя.
18. При
прекратяването
на
Договора
от
Кредитодателя по реда на т. 17 целият усвоен от
Кредитополучателя кредит, включително и
разсрочените задължения и ведно с начислените
лихви, такси, комисионни, обезщетения и други
разноски (ако има такива) става незабавно
предсрочно изискуем и се консолидира (новира) в
едно Общо задължение. В този случай
Кредитодателят има право да поиска от
Картоиздателя да се блокира картата.
19. При настъпване на предсрочна изискуемост на
кредита (т. 16 и т. 16.1) или при прекратяване на
Договора с 14-дневно писмено предизвестие от
Кредитодателя (т. 17.1, 17.2, 17.4, или 17.6),
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.
20. Освен в горепосочените случаи, Кредитодателят
има правото да прекрати Договора за кредит
едностранно, като изпрати на Кредитополучателя
най-малко двумесечно писмено предизвестие за
прекратяване. В този случай прекратяването на
Договора за кредит има действие от датата, на
която изтича даденото писмено предизвестие.
21. Кредитополучателят има правото да прекрати
Договора с писмена молба за прекратяване до
Кредитодателя
във
всеки
един
момент.
Прекратяването настъпва в момента, в който
едновременно са налице следните обстоятелства:
Кредитополучател: ________________________________________

21.1. Получаване от Кредитодателя на писменото
уведомление (молба) за прекратяването;
21.2. Изплащане на всички задължения по кредита,
включително главници, лихви, такси, неустойки,
комисионни, обезщетения и разноски (ако има
такива); и
21.3. Получаване
на
уведомление
от
Картоиздателя за връщане на Картата (Картите).
ОБЕЗПЕЧЕНИЯ, ЦЕСИЯ И ДРУГИ
22. С
подписването
на
Договора
Кредитополучателят дава изрично, безусловно и
неотменимо съгласие Кредитодателят 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. С
подписването на Договора Кредитополучателят
дава изрично, безусловно и неотменимо съгласие
Кредитодателят да прехвърли на трето лице
вземането си по настоящия договор .
23. 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.
ПРАВО НА ОТКАЗ
23. Кредитополучателят има право в съответствие с
чл. 29 от Закона за потребителския кредит, да се
откаже от сключения Договор за кредит в срок от 14
дни от неговата дата, без да дължи обезщетение или
неустойка за това. Отказът от Договора следва да
бъде изпратен на Кредитодателя в писмен вид, за да
има действие. В този случай Договорът за кредит се
счита прекратен, при условие че в срок от 30
(тридесет) дни от упражняването на право на отказ,
Кредитополучателят погаси изцяло усвоената част от
кредита и всички начислени в резултат на това лихви
и такси (ако има такива). Размерът на лихвения
процент на ден за различните форми на усвояване е
посочен в т. 8.2., 8.3. и 11.). По отношение
упражняването на право на отказ се прилагат
съответно правилата и условията за едностранно
прекратяване на Договора от Кредитополучателя.
23.1. В случай че Кредитополучателят упражни
правото си на отказ по т. 23, то предоставената му
Карта, посредством която се усвоява предоставеният
кредит, се блокира незабавно от Картоиздателя и
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Кредитополучателят няма право да усвоява кредита.
При настъпване на условията по т. 23 и
прекратяване на Договора за кредит Договорът за
Карта с Картоиздателя също се прекратява.
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.

Кредитополучател: _______________________

Кредитополучател: ________________________________________

За Кредитодателя: _________________________

За Кредитодателя: _______________________________________________

