Приложение № 2 към чл.5, ал.2
на Закона за потребителския кредит

Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските
кредити

Информацията в този формуляр няма силата на предложение за сключване на договор и не задължава кредитора
да Ви предостави кредитния продукт, за който се отнася тази информация.

Част I. Идентификационни данни и данни за контакт на кредитора/кредитния посредник:

1.Кредитор

Айкарт Кредит ЕАД, ЕИК 200739331

2.Адрес

Гр. София, бул. „Джеймс Баучер” Nо 76А, ет. 8

3.Телефонен номер

+359 878 113 444

4.Електронен адрес

cc@icard.bg

5.Факс

02/8065909

6.Интернет страница

www.icard.bg

Част II. Описание на основните характеристики на съответния кредит:

1.Вид на кредита

Кредитът е револвиращ за плащане на стоки и услуги и теглене
на пари в брой, усвояван посредством кредитна карта iCard Visa
Classic

2. Общ размер на кредита (максималният
размер (лимитът) или общата сума,
предоставена по договора за кредит)

5000 EUR / 2500 EUR + 2500 EUR /
Общият кредитен лимит на кредита е разпределен на кредитен
лимит за трансакции и допълнителен кредитен лимит за
разсрочване на месечни анюитетни вноски.

3. Условия за усвояване на кредита (как и
кога ще получите парите)

Кредитът се усвоява чрез платежен инструмент - кредитна карта.
Кредитът по Лимита за трансакции може да бъде усвоен чрез
извършване на трансакции с платежния инструмент. Усвояването
на кредита настъпва автоматично и при начисляването на лихви,
такси, неустойки (ако има такива) по Договора за кредит и/или по
Договора за Карта. Кредитът по Лимита за разсрочване може да
бъде усвоен чрез разсрочване на покупки на месечни вноски.
Кредитът може да бъде усвоен единствено след подписване на
„Договор за кредит“ и „Договор за издаване и използване на
международна кредитна карта“.
Международната кредитна карта iCard Visa е средство за
електронни разплащания и представлява пластика, върху която е
записана информация по електронен начин и която се използва
многократно като средство за разплащане, носеща търговските
марки на картовите продукти на Visa.

4. Срок на договора за кредит

Договорът за кредит няма фиксиран краен срок.

5. Указания за размера, броя,
периодичността и датите на погасителни
вноски

Картодържателят може да ползва гратисен период до 45 дни,
само ако най-късно до 15-то число на следващия месец извърши
пълно погасяване на усвоения баланс за предходния месец.
В случай на непълно погасяване на усвоения баланс,
кредитополучателят се задължава да погасява ежемесечно, до
15-то число на месеца, Минимална погасителна вноска (МПВ),
която е сборът на 6 % от усвоения кредитен лимит за трансакции
плюс начислените лихви, неустойки и такси, плюс всички
падежирали месечни анюитетни вноски от кредитен лимит за
разсрочване през съответния отчетен период.
Броят вноски зависи от усвоената сума.

6. Общата сума, която следва да заплатите
(Общият размер на кредита (главницата)
заедно с лихвите и разходите, които могат
да възникнат във връзка с Вашия кредит)

Общото задължение на Кредитополучателя представлява сбор от
следните суми : цялата усвоена и непогасена главница по
Кредитния Лимит за Трансакции и Кредитния Лимит за
Разсрочване, начислената върху нея и непогасена договорна
лихва, неустойки за неизпълнение на договорни задължения,
законна лихва за забава и разходи за събиране на просрочени
задължения, в случай че такива са начислени.
Общата сума, дължима от Кредитополучателя по лимита за
трансакции при прилагане на 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 първата месечна
вноска , е в размер на 2883.22 EUR. (общ размер на кредита 2500
EUR + 383.22 EUR – разходи, възникнали при горните допускания).
Общата сума, дължима от Кредитополучателя по лимита за
разсрочване при прилагане на следните допускания :
1. Общият размер на кредита по лимита за разсрочване 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 2874.96 EUR. (общ
размер на кредита 2500 EUR + 374.96 EUR – разходи, възникнали
при горните допускания)

7. Когато е приложимо за съответния вид
кредит: Когато кредитът се предоставя
под формата на разсрочено плащане за
закупуване на стока или услуга или е
обвързан с доставката на конкретна стока
или с предоставянето на услуга:
Наименование на стоката/услугата; Цена
на стоката/услугата в брой

Не е приложимо за този вид кредит

8. Когато е приложимо за съответния вид
кредит: Изисквани обезпечения; Описание
на обезпечението, което следва да
предоставите по договора за кредит.

Не е приложимо за този вид кредит

9. Когато е приложимо за съответния вид
кредит: Погасителните вноски, които не
водят до незабавно погасяване на общия
размер на кредита (главницата).

Не е приложимо за този вид кредит

Част III. Разходи по кредита:

1. Лихвеният процент по кредита и
условията за прилагането му и ако е
приложимо за съответния вид кредит,
различните лихвени проценти, които са
относими за кредита.

Фиксиран годишен лихвен процент
За усвоения кредитен лимит за безналични трансакции – 18 % (след
гратисния период)
За усвоения кредитен лимит за разсрочване – 26.62 %
За усвоената част, формирана от теглене на пари в брой - 20.5 %

ГПР при безналични трансакции – 16.52 %*
При изчисление на ГПР са взети предвид следните допускания:
• Целият размер на кредитния лимит за трансакции е усвоен
незабавно и изцяло, при съответната лихва;
• Кредитът има гратисен период от 45 дни (гратисния период е
периодът между две дати фиксирани от издателя на картата, в който
усвоената сума или част от нея може да бъде погасена безлихвено, за да
използва гратисен период, клиентът не трябва да има задължения за
предходни периоди);
• Предоставен е за срок от 12 месеца, погасява се на равни месечни
вноски и погасяването започва 1 месец след първоначалното усвояване
(в изчисленията е предвидено използването на гратисен период);
• Годишната такса за обслужване на платежния инструмент се
начислява и се заплаща заедно с първата месечна погасителна вноска.
Пример : Ако потребителят е усвоил 2500 EUR (от разполагаем кредитен
лимит 2500 EUR) на първо число на месеца и плати до 15-то число на
следващия месец цялото си задължение в размер на 2500 EUR, то той ще
заплати обща сума в размер на 2500 EUR ,тъй като кредитът ще бъде в
гратисен период и няма да има начислена лихва. Клиентът има право да
избере каква част от цялото си задължение да погаси: целия усвоен
баланс от кредитния лимит за трансакции до 15-то число на следващия
месец или минимална погасителна вноска в размер на 207.5 EUR (МПВ е
равна на 6% от усвоения баланс + начислената лихва, годишна такса за
обслужване и такси).
ГПР при разсрочване – 30.12%*

2. Годишен процент на разходите (ГПР)
Общите разходи за потребителя, настоящи
или бъдещи, изразени като годишен процент
от общия размер на предоставения кредит.
ГПР Ви дава възможност да сравните
различни предложения за сключване на
договор за кредит.

При изчисление на ГПР са взети предвид следните допускания:
• Целият размер на кредитния лимит е усвоен незабавно и изцяло,
при съответната лихва;
• Предоставен е за срок от 12 месеца и се погасява на 12 равни
месечни вноски;
• Погасяването започва 1 месец след датата на първоначалното му
усвояване;
Пример : Ако потребителят е усвоил и разсрочил 2500 EUR (от
разполагаем кредитен лимит 2500 EUR) на 12 анюитетни месечни вноски,
то вноските дължими всеки месец за разсрочената сума ще са в размер
на 239.58 EUR. Вноските по разсрочените покупки падежират всеки
месец на 1-во число и се прибавят към образуването на минималната
погасителна вноска.
ГПР при теглене на пари в брой - 31.96%*
При изчисление на ГПР са взети предвид следните допускания:
• Целият размер на кредитния лимит за трансакции е усвоен
незабавно и изцяло, при съответните лихви и такси.
• Кредитът е предоставен е за срок от 12 месеца и се погасява на
12 равни месечни вноски;
• Погасяването започва 1 месец след първоначалното усвояване;
• Годишната такса за обслужване на платежната карта се
начислява и се заплаща заедно с първата погасителна вноска;
• Таксата за теглене от АТМ (2 EUR + 3 % от размера на изтеглената
сума) е включена в първата месечна вноска;
Пример: Ако потребителят е усвоил 2500 EUR (от разполагаемият
кредитен лимит 2500 EUR) на първо число на месеца, чрез теглене на
пари в брой от АТМ, то той ще трябва да заплати такса в размер на 2 EUR
+ 3 % от размера на изтеглената сума за извършената трансакция и
годишна лихва в размер на 20.5% върху усвоената сума от отпуснатия
лимит. Върху усвоената сума изтеглена в брой, няма гратисен период и
договорената лихва започва да тече върху баланса от момента на
усвояването. Минималната погасителна вноска ще бъде в размер на
289.71 EUR (МПВ е равна на 6% от усвоения баланс + начислените такси
за теглене на пари в брой (2 EUR + 3 % от размера на изтеглената сума)
+ годишен лихвен процент в размер на 20.5% + годишна такса за
обслужване на картата).

3. Изисква ли се за получаване на кредита
или за получаването му при конкретно
предлагани условия задължително
сключване на договор за:
- застраховка, свързан с договора за кредит,
или
- друг договор за допълнителна услуга.

Задължително условие за сключването на договора за кредит е
сключването на договор за издаване и ползване на кредитна карта iCard
Visa, който урежда издаването и ползването на платежни карти и
извършването на платежни операции с платежни карти.

4. Свързани с договора разходи:

Посочените в т.4.2; т.4.3 и т.4.6

4.1. Когато е приложимо за съответния вид
кредит: Разходите за откриване и
обслужване на една или няколко сметки във
връзка с договора за потребителски кредит

Не е приложимо

4.2. Когато е приложимо за съответния вид
кредит: Размер на разходите за използване
на определен платежен инструмент
(например кредитна карта)
* Разходите произтичат от договора за
кредитна карта, описан в т.3.

Годишна такса за обслужване на основна карта – 20 EUR;
Такса за теглене на пари в брой на АТМ в страната и чужбина – 2 EUR + 3
% от размера на изтеглената сума;
Такса за теглене на пари в брой на ПОС терминал – 2 EUR + 3 % от
размера на изтеглената сума;
Такса за теглене на пари в брой на каса на iCard – 3 % от размера на
изтеглената сума;
Годишна такса за обслужване на допълнителна карта - 10 EUR;
Годишна премия за туристическа застраховка към основната карта
(когато е сключена застраховка) - 8 EUR
Годишна премия за туристическа застраховка към допълнителна карта
(когато е сключена застраховка) – 8 EUR;
Такса за откриване на процедура по оспорена трансакция – 15 EUR;
Преиздаване на карта (по искане на клиента) – 10 EUR;
Такса за деблокиране на карта – 5 EUR;
Такса за неизпълнена заявка за теглене на пари от каса на iCard (за суми
над 1000 EUR на ден) – 0.5 % върху заявената сума;
Допълнителна такса за теглене на пари в брой на каса на iCard без
предварителна заявка (при суми над 1 000 EUR на ден) – 0.6 % (върху
горницата над 1 000 EUR);
Допълнителна такса за теглене на пари в брой на каса на iCard след
предварителна заявка (при суми над 1 000 EUR на ден) – 0.4 % (върху
горницата над 1 000 EUR);
Допълнителна такса за теглене на пари в брой на каса на iCard за
надвнесени суми - 0.4 %
Такса за внасяне на пари в брой на каса при представител на iCard – 0.51
EUR;
Такса за внасяне на пари в брой на iCard банкомат – безплатно
(възможно е операторът на устройствата да начислява допълнителна
такса, в размер определен в неговата Тарифа);
Такса за известяване чрез SMS при картови трансакции – 0.1 EUR;
Изпращане на месечно извлечение на хартиен носител (по искане на
клиента) – 1 EUR;
-

4.3. Когато е приложимо за съответния вид
кредит: Всеки друг разход, свързан с
договора за кредит.

Неустойка за превишаване на кредитен лимит - 10 % от размера на
надвишението (минимум 5 EUR);

4.4. Когато е приложимо за съответния вид
кредит: Условията, при които посочените
по-горе разходи, свързани с договора за
кредит, могат да се променят.

Лихвите, годишният процент на разходите, разходите по кредита,
общият кредитен лимит, лимитът за трансакции или за разсрочване,
както и бизнес моделът, описан в Договора за кредит, могат да се
променят от Кредитодателя при следните алтернативни основания:
• Промяна на основния лихвен процент на Българската народна
банка или лихвите на междубанковия пазар на капитали; или
• Промяна на някой от следните индекси: EURIBOR, LEONIA Plus; или
• Изменение на общия и/или специалния риск, поеман от
Кредитодателя. Промяна на общия риск, поеман от Кредитодателя може
да е налице при неизчерпателно изброените в Договора за кредит
обективни предпоставки като: 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 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; или
• Необходимост от подобрение на продукта или услугата или
изменение на конкурентната среда според преценката на
Кредитодателя. Възможна е промяна/актуализация на Тарифата от
картоиздателя, съгласно условията по Договор за издаване и ползване
на международна кредитна карта iCard Visa Classic.

4.5. Когато е приложимо за съответния вид
кредит: Задължение да се платят
нотариални такси и разходи за нотариус.

Не е приложимо

4.6. Разходи, дължими при просрочени
плащания
Наличието на неплатени вноски може да
доведе до сериозни неблагоприятни за Вас
последици (включително принудително
изпълнение) и да затрудни получаването на
кредит в бъдеще.

Кредитополучателят дължи неустойка за невнасяне на първа или втора
поредна МПВ в размер на 10 (десет) EUR, която се отразява като
усвояване на кредита
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 в Договора за кредит,
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.
При настъпване на предсрочна изискуемост на кредита 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. При настъпване на предсрочна изискуемост на кредита,
върху консолидираното задължение започва да се начислява
обезщетение за забава в размер на законната лихва.

Част IV. Други важни условия по договора за кредит:

1. Право на отказ от договора
Вие имате право на отказ от сключения
договор за кредит в срок 14 календарни
дни.

Да.
Правото на отказ се смята за упражнено, при условие, че
изпратите Уведомление на хартиен или друг траен носител до
Кредитора преди изтичане на 14-дневен срок от датата на
сключване на договора за кредит съгласно чл.29 от ЗПК. Когато
упражните правото на отказ, трябва да върнете главницата и да
заплатите лихва за периода от усвояване на кредита до връщане
на главницата, не по-късно от 30 календарни дни от изпращане на
Уведомлението. В противен случай отказът не произвежда
действие. Уведомлението, с което кредитоискателят упражнява
правото си на отказ следва да се изпрати на адрес: Гр. София, бул.
„Джеймс Баучер” Nо 76А, ет. 8

2. Предсрочно погасяване на кредита
Вие имате право по всяко време да
погасите изцяло или частично Вашите
задължения по договора за кредит

Да. Кредитополучателят може да погаси предсрочно част или
целия остатък от ползвания кредит, включително в гратисен
период съгласно чл.32 от ЗПК.
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 преди
последното число на съответния месец, за да не са вече
падежирали месечните вноски по погасителния план на
разсрочените задължения. В този случай, Кредитодателят
намалява дължимите по кредита разходи в съответствие с
изискванията на Закона за потребителския кредит.

3. Когато е приложимо за съответния вид
кредит:
Кредиторът има право на обезщетение при
предсрочно погасяване на кредита.

Не. В този случай Кредитополучателят не дължи заплащане на
такса за предсрочно погасяване.

4. Извършване на справка в Централния
кредитен регистър или в друга база данни,
използвани в Република България за
оценка кредитоспособността на
потребителите. Когато кредиторът откаже
да Ви предостави кредит въз основа на
извършена проверка в Централния
кредитен регистър или в друга база данни
по чл. 16, той е длъжен да Ви уведоми
незабавно и безвъзмездно за резултата от
извършената справка и за съдържащите се
в нея сведения за Вас. Това не се отнася за
случаите, когато предоставянето на тази
информация е забранено от европейското
законодателство или е в противоречие с
изискването за обезпечаване на
обществения ред и сигурност

Да.

5. Право на екземпляр от проекта на
договор за кредит: Имате право при
поискване да получите безвъзмездно
екземпляр от проекта на договор за кредит.
Тази разпоредба не се прилага, ако в
момента на поискването кредиторът не
желае да сключи договор за кредит с Вас.

Потребителят има право при поискване да получи безвъзмездно
екземпляр от проекта на договор за кредит. Тази разпоредба не се
прилага, ако в момента на поискването Кредиторът не желае да
сключи договор за кредит с потребителя.

6. Когато е приложимо за съответния вид
кредит: Срокът, за който кредиторът е
обвързан от преддоговорната информация.

Тази информация е валидна за срок от 10 календарни дни от
момента на предоставянето на настоящия формуляр.

Част V. Когато е приложимо за съответния вид кредит, допълнителна информация при
предоставяне на финансови услуги от разстояние:
а) по отношение на кредитора:

1. Когато е приложимо за съответния вид
кредит:
Представител на кредитора, установен в
страната, в която живее потребителят

Не е приложимо. Институцията, предоставяща кредита е описана
в част I.

2. Адрес

Република България, гр. София, бул. Джеймс Баучер No 76A, ет.8

3. Телефонен номер

+359 878 113 444

4. Електронен адрес

cc@icard.bg

5. Факс

359 2 806 59 00

6. Интернет страница

https://icard.bg

7. Когато е приложимо за съответния вид
кредит: Регистрация

Търговски регистър към Агенция по Вписвания на Република
България, дружество: „Айкарт Кредит“ЕАД, ЕИК: 200739331

8. Когато е приложимо за съответния вид
кредит:
Надзорен орган

Българска Народна Банка; гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1

б) по отношение на договора за кредит:

1. Когато е приложимо за съответния вид
кредит:
Упражняване на правото на отказ от
договора

Правото на отказ се смята за упражнено при условие, че
изпратите Уведомление на хартиен или друг траен носител до
Кредитора, преди изтичане на 14-дневен срок от датата на
сключване на договор за кредит. Когато упражните правото на
отказ, трябва да върнете главницата и да заплатите лихва за
периода от усвояване на кредита до връщане на главницата, не
по-късно от 30 календарни дни от изпращане на Уведомлението. В
противен случай отказът не влиза в сила. Уведомлението, с което
кредитоискателят упражнява правото си на отказ следва да се
изпрати на адрес:
Гр. София, бул. „Джеймс Баучер” Nо 76А, ет. 8

2.Когато е приложимо за съответния вид
кредит:
Законът, на който кредиторът се позовава,
за да установи взаимоотношения с Вас
преди сключване на договора за кредит.

Законодателство на Република България, в частност „Закон за
потребителския кредит“ и „Закон за предоставяне на финансови
услуги от разстояние“

3. Когато е приложимо за съответния вид
кредит:
Клауза относно приложимото право към
договора за кредит и/или относно
компетентния съд при възникване на спор.

Приложимо е българското право. Компетентен е съответният
български съд, съобразно правилата на местната и родова
компетентност по ГПК.

4. Когато е приложимо за съответния вид
кредит:
Език, на който се предоставя
преддоговорната информация и
информацията, съдържаща се в договора.

Български език.

в) по отношение на извънсъдебни способи за обезщетяване на потребителя:

Наличие на извънсъдебни способи за
предявяване на рекламации и търсене на
обезщетение.

Комисия за защита на потребителите - Секторна помирителна
комисия за разглеждане на спорове в областта на финансовите
услуги, включително и при предоставянето на финансови услуги
от разстояние, свързани с предоставяне на потребителски и
ипотечни кредити.
Адрес: гр. София 1000, пл. Славейков No4А, тел.: 02/ 9330 603,
интернет страница: www.kzp.bg, e-mail: adr.credits@kzp.bg
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