
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА 
ПОЛЗВАНЕ  НА КАРТА “ТИ БИ АЙ VISACard”  

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ДЕФИНИЦИИ 
1.1. Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, наричани по-долу за краткост само „УСЛОВИЯ”, към Договора за потребителски кредит, 
наричан по-долу за краткост само „Договор”, уреждат реда и условията, по които, „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, вписано 
в Регистъра за търговски дружества под парт. № 44878, рег. 1, том 493, стр. 33, по ф.д. № 17799 / 1997 г., по описа на 
Софийски Градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, район „Лозенец", ул. „Димитър 
Хаджикоцев” № 52-54, ЕИК 121554961, наричано по-долу за краткост „КРЕДИТОР” предоставя на физически лица, 
които отговарят на неговите изисквания, наричани по-долу за краткост „ПОТРЕБИТЕЛИ”, кредитни средства в 
български левове посредством издаването и предоставянето на международна кредитната карта „ТИ БИ АЙ 
VISACard”, (наричана по-долу за краткост „Карта”), както и реда и условията, по които ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни 
да връщат така предоставените от КРЕДИТОРА суми, ведно с начислените лихви, такси, комисионни и други, 
съгласно Договора, както и реда и условията за използването на Картата. 
1.1.1. КРЕДИТОРЪТ предоставя средствата по кредита, в размера, посочен в Договора като разполагаем кредитен 
лимит по служебно открита сметка, обвързана с картата  на ПОТРЕБИТЕЛЯ, при условията на револвиращ кредит, а 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ погасява задължението си към КРЕДИТОРА на месечни вноски съгласно Договора и настоящите 
Условия, които превежда или внася по посочената сметка в Договора. Плащането на месечната вноска се счита за 
извършено в момента на заверяване на посочената сметка в Договора със съответната сума.  
1.2. КРЕДИТОРЪТ издава карти на ПОТРЕБИТЕЛИ, или на посочени от тях трети лица – ОПРАВОМОЩЕНИ 
ДЪРЖАТЕЛИ. Върху картата е записана информация по електронен начин и тя се използва за многократна 
идентификация на ПОТРЕБИТЕЛЯ или ОПРАВОМОЩЕНИЯ ДЪРЖАТЕЛ и му осигурява достъп до средства в 
размер, определен като кредитен лимит в Договора. ОПРАВОМОЩЕНИЯТ ДЪРЖАТЕЛ може да използва средства 
чрез картата до размер, определен от ПОТРЕБИТЕЛЯ. КРЕДИТОРЪТ извършва всички действия по определяне на 
кредитния лимит за всяка Карта и осигурява използването му чрез Картата или чрез допълнителната Карта. 
1.3. Издаването на Картата се извършва при спазване изискванията и действащата нормативна уредба на 
международната картова организация VISA Europe.  
1.4. По смисъла на тези Условия:  
1.4.1. „ПОТРЕБИТЕЛ” е Физическото лице - картодържател, което отговаря на изискванията на КРЕДИТОРА, което е 
сключило Договор с КРЕДИТОРА, и на което е предоставена за ползване Карта по реда на Договора и на тези 
Условия. 
1.4.2. „ОПРАВОМОЩЕН ДЪРЖАТЕЛ” е Физическо лице  - картодържател, което отговаря на изискванията на 
КРЕДИТОРА и на което е издадена ДОПЪЛНИТЕЛНА КАРТА от  КРЕДИТОРА по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ.  
1.4.3. „КАРТА” е „ТИ БИ АЙ VISACard”, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛ по реда на Договора и на тези Условия, с 
която могат да се извършват изброените в тези Условия Операции на територията на Република България и в 
чужбина. Картата представлява техническо средство за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до одобрения и разполагаем 
кредитен лимит, като използва един от методите за удостоверяване на самоличността му съгласно  чл. 5.5.1., 5.5.2. и 
5.5.3. Картата е собственост на КРЕДИТОРА. КРЕДИТОРЪТ не предоставя Kарти по пълномощно.  
1.4.4. „ДОПЪЛНИТЕЛНА КАРТА” е „КАРТА”, издадена от КРЕДИТОРА по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на друго 
пълнолентно физическо лице – ОПРАВОМОЩЕН ДЪРЖАТЕЛ. Издаването и предоставяне правото на ползване на 
допълнителна Карта е изцяло на собствен риск и отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ. При подаване на искането за 
издаване на допълнителна Карта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ определя лимит за ползване за един отчетен период, като 
лимитът за ползване на допълнителната Карта не може да превишава 50% от кредитния лимит на Картата. Всички 
такси и комисионни, произтичащи от използването на допълнителната Карта са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
Допълнителната Карта е собственост на КРЕДИТОРА. КРЕДИТОРЪТ не предоставя допълнителни Kарти по 
пълномощно. КРЕДИТОРЪТ си запазва правото, по свое усмотрение да откаже издаването на допълнителна Карта, 
без да е длъжен да посочва причини за това. 
1.4.5. „СРОК НА ВАЛИДНОСТ” е срокът на валидност на Картата или на допълнителната Карта, за който същaта е 
издадена, в случая - 3 ( три ) години. Срокът на валидност е обозначен във формат ММ / ГГ върху лицевата страна на 
Картата. Срокът на валидност изтича в последния ден на посочения месец.   
1.4.6. „БЛОКИРАНЕ НА КАРТА” e временно преустановяване на обслужването на Kартата  или на допълнителната 
Карта едностранно от страна на КРЕДИТОРА, водещо до обективна невъзможност за ползване на Картата или на 
допълнителната Карта. КРЕДИТОРЪТ води регистър на всички блокирани Карти и допълнителни Карти. 
1.4.7. „ДЕАКТИВИРАНЕ НА КАРТАТА” е окончателното преустановяване обслужването на Картата или на 
допълнителната Карта от страна на КРЕДИТОРА. 
1.4.8. „ОПЕРАЦИИ” са платежни, неплатежни и справочни операции, които могат да се извършват посредством 
Картата или допълнителната Карта. 
1.4.9. „ПИН” е Персонален идентификационен номер - комбинация от четири цифри, издаден на ПОТРЕБИТЕЛ или на 
ОПРАВОМОЩЕНО ЛИЦЕ за всяка отделна Карта или допълнителна Карта. ПИН е строго личен код за достъп до 
разполагаемия кредитен лимит, който се въвежда посредством клавиатурата на терминални устройства АТМ или 
ПОС. Въвеждането на ПИН от клавиатурата на АТМ или ПОС устройство служи за доказване самоличността на 
ПОТРЕБИТЕЛЯ или на ОПРАВОМОЩЕНИЯ ДЪРЖАТЕЛ.  
1.4.10. „Борика-Банксервиз” е оператор за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на 
Република България. 
1.4.11. „ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО АТМ (Automated Teller Machine)” е банкомат - устройство за теглене на пари в 
брой, плащане на услуги, извършване на преводи между сметки, на справочни и други платежни и неплатежни 
операции. 
1.4.12. „ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО ПОС (Point of Sale, Point of Service)” е устройство, чрез което се извършва 
плащане на стоки и услуги или получаване на пари в брой чрез използване на Картата. 
1.4.13. „КРЕДИТЕН ЛИМИТ” е сумата, посочена в Договора, до размера на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да извършва 
Операции с предоставената му Карта. Всяка Карта, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛ има свой отделен Кредитен 
лимит, определен от КРЕДИТОРА. 
1.4.14. „МЕСЕЧНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ” е извлечение за движението по сметката, обслужваща кредита на ПОТРЕБИТЕЛЯ 
за период от един месец, което КРЕДИТОРЪТ ще му изпраща всеки месец с обикновена поща или по друг подходящ 
начин. Датата на създаване на „месечното извлечение” се определя в Договора. В това извлечение се отразяват 
всички Операции с Картата, извършени през периода на отчитане. 
 
II. КАРТА 
2.1. Картата е носител на информация, чийто задължителни реквизити са: Наименование  и лого на КРЕДИТОРА; Име 
и фамилия на ПОТРЕБИТЕЛЯ; Срок на валидност на Картата ; Номер на Картата; Търговската марка на VISA 
2.2. Картата, както и всички други Карти, които евентуално ще бъдат издадени в последствие като замяна или 
подновяване на първоначалната Карта по реда на тези Условия, се предават на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез препоръчано 
писмо или по друг подходящ начин. В случаите на предаване чрез препоръчано писмо, ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема всички 
рискове, съществуващи при този начин на предаване, когато не е декларирал точния си адрес пред КРЕДИТОРА или 
не е уведомил КРЕДИТОРА своевременно за промяна на адреса си. 
2.3. Веднага след получаването на Картата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да се подпише на определеното за 
тази цел място на обратната й страна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да предоставя Картата за ползване на трети 
лица.  
2.4. КРЕДИТОРЪТ осигурява издаването и предоставянето на ПОТРЕБИТЕЛЯ на нова Карта за нов тригодишен срок 
в едноседмичен срок преди изтичане срока на валидност на първоначално издадената Карта, освен ако 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил писмено КРЕДИТОРА по реда на чл. 7.2.5, че не желае издаването на такава нова 
Карта. За новата Карта се прилагат разпоредбите на Договора и на тези Условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ  получава от 
КРЕДИТОРА новата си Карта, след като върне старата Карта преди изтичане на срока й на валидност. КРЕДИТОРЪТ 
си запазва правото  да откаже осигуряването на нова Карта, без да е длъжeн да съобщава причините за това. В такъв 
случай съответно се прилагат разпоредбите на чл. 7.2.5, изр. 2-ро. 
2.5 Картата се блокира от КРЕДИТОРА в случаите на: 
2.5.1. Неизпълнение на което и да е от задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ по Договора и / или по тези Условия. В този 
случай, Картата остава блокирана до отстраняването на съответното неизпълнение, респективно до окончателното 
изпълнение на съответното задължение, след което КРЕДИТОРЪТ осигурява деблокирането на Картата, освен ако 
междувременно  действието на Договора не е прекратено или Картата не е деактивирана по реда на чл. 2.7;  
2.5.2. Въведен три пъти подред грешен ПИН на Картата, както и пет пъти грешно въведен ПИН в рамките на един ден. 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска издаването на нова Карта с нов ПИН по реда на тези Условия;  
2.5.3. Неизпълнение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на задълженията му по друг Договор между него и КРЕДИТОРА до 
изпълнение на съответното задължение. 
2.5.4. Съмнение от страна на КРЕДИТОРА за неоторизирано ползване на Картата. 
2.5.5. Задържане от АТМ- автоматично. 
2.5.6. Подаване на молба за прекратяване на договора. 
2.6. През времето, за което Картата е блокирана, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да иска от КРЕДИТОРА издаване на 
нова Карта или издаване на допълнителна Карта.  
2.7. Картата се деактивира от КРЕДИТОРА в случаите на: 
2.7.1. Изтекъл срок на валидност;  
2.7.2. Уведомяване на КРЕДИТОРА от ПОТРЕБИТЕЛЯ по реда на тези Условия за изгубване, кражба, или отнемане 
по друг неправомерен начин на Картата, или за унищожаване, повреждане, подправяне или използване по друг 
неправомерен начин на Картата. В този случай, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска от КРЕДИТОРА да му предостави 
нова Карта с нов ПИН по реда на тези Условия; 
2.7.3. Неявяване  на ПОТРЕБИТЕЛЯ за получаване на Картата в срок от три месеца от издаването й; 
2.7.4. Прекратяване на Договора; 
2.7.5. Неизпълнение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на кое да е от паричните му задължения по Договора, 
продължаващо повече от 3 (три) месеца; 
2.7.6. Първоначално деклариране на неверни и /или непълни обстоятелства и данни при сключването на Договора, 
или неизпълнение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на задължението му да уведоми КРЕДИТОРА за промяна в 
декларираните обстоятелства или за настъпването на нови важни обстоятелства. 
2.7.7. Неизпълнение на което и да е от задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ по Договора за потребителски кредит, 
настоящите общи условия или други Договори, сключени с Кредитора.  
2.8. В случаите по чл. 2.5.2, чл. 2.7.1 и чл. 2.7.4, както и в случаите по чл. 2.7.2, в които Картата е налична, 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да върне Картата на КРЕДИТОРА.  
2.9. Във всички случаи, блокирането или деактивирането на Картата, независимо от основанието, на което са 
направени, както и връщането на Картата от ПОТРЕБИТЕЛЯ на КРЕДИТОРА, не освобождават сами по себе си 
ПОТРЕБИТЕЛЯ от изпълнението на задълженията му по Договора и по тези Условия, включително и от задължението 
му за плащане на дължимите вноски.  
2.10. В случай на смърт на ПОТРЕБИТЕЛЯ, наследниците му са длъжни при първа възможност да уведомят за това 
КРЕДИТОРА и да върнат Картата, като представят акт за смърт и удостоверение за наследници. В този случай, те 
следва да заплатят на КРЕДИТОРА всички извършени до момента на уведомлението Операции с Картата (и тези, 
извършени с допълнителната Карта), в т.ч. главници, лихви, дължимите такси и други разходи, произтичащи от 
издаването, поддържането и използването на Картата.  
 
III. ПИН 
3.1. Заедно с Картата, КРЕДИТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ и ПИН за Картата в запечатан, непрозрачен плик, 
който се използва единствено заедно с Картата за извършване на Операциите, изброени по - долу. Ако пликът е 

разпечатан или видимо повреден, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно КРЕДИТОРА, след което 
последният осигурява издаването на нова Карта с нов ПИН за своя сметка. 
3.2. При получаване на плика с ПИН и Картата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ проверява съответствие между номера, отпечатан на 
лицевата страна на Картата, и този, посочен в плика с ПИН. При несъответствие, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да 
уведоми незабавно КРЕДИТОРА, след което той осигурява на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ издаването на нова Карта с нов 
ПИН за своя сметка. 
3.3. ПИН се генерира при условия на пълна сигурност и секретност. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да го запомни, да 
унищожи формуляра от който го е узнал, както и да не го съхранява записан по какъвто й да било начин на същото 
място, на което съхранява Картата.  
3.4. С получаването на Картата и ПИН-а, ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването им. След 
получаване на Картата и на ПИН-а, е препоръчително ПОТРЕБИТЕЛЯТ да се възползва от правото си да замени 
първоначалния  си ПИН с нов ПИН.  
3.5. Операции с Картата могат да се извършат на следващия работен ден след получаване на Картата и плика с ПИН 
от ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
3.6. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ въведе неправилно – три пъти последователно своя ПИН, използването на Картата се 
блокира автоматично. 
3.7. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ забрави своя ПИН, при наличие на писмено искане от негова страна, КРЕДИТОРЪТ му 
осигурява издаването на нова Карта с нов ПИН в 10 (Десет) - дневен срок.  
3.8. В случай на загуба или кражба на Картата и едновременно с това научаване на ПИН кода от трето лице, 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава по всеки възможен начин, но задължително и писмено да уведоми незабавно 
КРЕДИТОРА и да поиска деактивиране на Картата. КРЕДИТОРЪТ е длъжен да предприеме необходимите мерки и да 
осигури деактивирането на съответната Карта най-късно до края на следващия работен ден след уведомлението, 
освен ако поради технически или други обективни причини извън контрола на КРЕДИТОРА, това се окаже 
невъзможно. 
3.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че съхраняването на ПИН заедно с Картата е нарушение на изискванията на тези 
Условия и представлява груба небрежност от негова страна. В случаите на загуба или кражба на Картата и 
едновременно с това научаване на ПИН кода от трето лице, ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи персонална и пълна отговорност 
за всички суми по сделки извършени чрез Картата до момента на фактическото й деактивиране. 
 
IV. КРЕДИТЕН ЛИМИТ. ПОГАСЯВАНЕ. 
4.1. Размерът на кредитният лимит се определя в Договора. 
4.2. КРЕДИТОРЪТ си запазва правото да променя едностранно Кредитния лимит, по негово усмотрение и вземайки 
предвид действителните финансови възможности на ПОТРЕБИТЕЛЯ, кредитоспособността му, спазването на 
условията на Договора и на тези Условия, както и други обстоятелства, които оказват влияние на общия риск, който е 
поел КРЕДИТОРЪТ.  
4.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да надвишава Кредитния лимит по Картата си. В случай на превишение, 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи наказателна такса в размер, определен в Тарифата, неразделна част от тези общи условия.  
Неусвоеният Кредитен лимит може да бъде усвояван по всяко време, в рамките на срока на валидност на Картата при 
условие, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ редовно заплаща дължимите вноски. 
4.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да погасява задълженията си към КРЕДИТОРА чрез преводи и /или внасяне на 
дължимите от него суми по сметката, посочена в Договора. ПОТРЕБИТЕЛЯТ e длъжен да внесе дължимата месечна 
вноска, посочена в месечното извлечение, в срок определен в Договора. Минималната месечна вноска се формира от 
дължимите лихви и такси за съответния месец и 5 % /пет на сто/ от ползвания кредитен лимит. В случай че 
потребителят не внесе дължимата минимална месечна вноска, дължи лихва за забава, в размер  на законната лихва 
върху дължимата сума за периода на забавата. Неполучаването на съответното Месечно извлечение по реда на тези 
Условия не освобождава ПОТРЕБИТЕЛЯ от това му задължение. Лихвата се изчислява на дневна база върху 
усвоения кредитен ресурс от предходни периоди и върху сумите усвоени през текущия период, чрез извършване на 
операции съгласно т.5.3.1 при лихвен процент – обявеният в Договора годишен лихвен процент, разделен на 365 
(триста  шестдесет и пет) дни.  
Не се дължи лихва върху усвоените суми през текущия отчетен период, чрез извършване на операции съгласно т.5.3.2 
и 5.3.4, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ внесе тези суми заедно с дължимата минимална месечна вноска до датата посочена в 
месечното извлечение. При непогасяване на усвоените плащания, съгласно т.5.3.2. и 5.3.4 се начислява лихва в 
размер посочен в Договора.  
4.5. При постъпления по сметката, посочена в Договора, сумите служат за погасяване последователно на дължимите 
от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми в следната последователност:  
4.5.1  лихви от предходно извлечение;  
4.5.2  такси от предходно извлечение; 
4.5.3 5 % (пет на сто) от сумата на плащанията и тегленията, извършени на ПОС и /или АТМ терминал, включени в 
предходно извлечение; 
4.5.4  начислената за текущия период лихва; 
4.5.5  такси от  текущо извлечение /блокиране/отблокиране, преиздаване на карта/нов ПИН и др./, ако има такива; 
4.5.6 5 % (пет на сто) от усвоения кредитен лимит, т.е. от сумата на плащанията и тегленията, отразени в текущото 
извлечение; 
4.5.7 усвоените суми през текущия отчетен период, чрез извършване на операции съгласно т.5.3.2 и 5.3.4. 
4.5.8  част от усвоената главница, в размер до разликата между размера на вноската и размера на сумите от чл.4.5.1 
до чл.4.5.7, с която сума се револвира кредитния лимит по картата. 
4.6. Годишната такса за обслужване се начислява на ПОТРЕБИТЕЛЯ при издаване на картата и след изтичане на 
една година от издаването на картата.  
4.7. При непогасяване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на минималната месечна вноска през три поредни месеца, цялата 
сума от кредитния ресурс, усвоена от ПОТРЕБИТЕЛЯ става изискуема, като върху нея продължава да се начислява 
договорната лихва заедно с обезщетение за забава в размер, определен в Договора върху тази сума до 
окончателното й погасяване. 
 
V. ОПЕРАЦИИ 
5.1. Достъпът до разполагаемия кредитен лимит се осъществява чрез всички терминални устройства - АТМ – 
банкомати и електронни ПОС терминали, инсталирани в банки и търговски обекти, носещи търговския знак на. VISA. 
5.2. Картата се използва за извършване на платежни операции  и неплатежни, както и за справочни операции. 
5.3. С Картата могат да се извършват следните операции: 
5.3.1. Теглене на пари в брой чрез терминални устройства - АТМ - банкомати и електронни ПОС терминали в страната 
и чужбина. Във всички случаи на теглене в брой, сборът от сумата за теглене и дължимата сума от ПОТРЕБИТЕЛЯ на 
КРЕДИТОРА не могат да надвишават Кредитния лимит на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
5.3.2. Плащане на стоки и услуги чрез терминално устройство ПOС в страната и чужбина; 
5.3.3. Извършване на справочни и други неплатежни операции на територията на страната: 
5.3.4. Плащане на стоки и услуги чрез INTЕRNET.   
5.4. Операциите по чл. 5.3.1 са ограничени от  лимити за теглене, определени в приложената таблица към настоящите 
общи условия. 
5.5. Платежните операции с Картата се осъществяват след автоматична проверка на разполагаемостта по Картата на 
ПОТРЕБИТЕЛЯ и удостоверяване на самоличността му, като:  
5.5.1. При теглене на пари от АТМ - банкомат това се извършва с въвеждане на ПИН;  
5.5.2. При заплащане на стоки и услуги в търговски обект – с въвеждане на ПИН от ПОС-терминал, снабден с 
устройство за въвеждане на ПИН, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да положи подпис върху бележка, разпечатана от ПОС-
терминал. 
5.5.3. При заплащане на стоки и услуги чрез Интернет, идентификацията на Потребителя или оправомощения 
държател се осъществява чрез CVC2 /трицифрен код отпечатан на гърба на картата до лентата за подпис/  . 
5.6. При извършване на операции в страната и чужбина,  сумите на операциите се конвертират по курса на 
съответната валута, прилаган в международната разплащателна система на датата на осъществяване на сетълмента 
от международната организация VISA Europe. 
5.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ внася по сметката, посочена в Договора, дължимите от него на КРЕДИТОРА суми съгласно 
Договора и тези Условия чрез вноска на каса в банков офис или чрез банков превод. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да 
съхранява надлежно документите, удостоверяващи така извършените плащания, като доказателствено средство в 
случай на спорове с КРЕДИТОРА. 
 
VI. МЕСЕЧНИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
6.1. Месечните извлечения, които КРЕДИТОРЪТ изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ по реда на тези Условия, съдържат 
следната задължителна информация: Всички Операции, за които е използвана Картата или допълнителната Карта, 
включително всички плащания, извършени посредством основната Карта и допълнителната Карта; Датите, на които 
Операциите са извършени; Размер на задължението на ПОТРЕБИТЕЛЯ към КРЕДИТОРА по предходното Месечно 
извлечение; Нов размер на задължението на ПОТРЕБИТЕЛЯ към КРЕДИТОРА; Размер на дължимата от 
ПОТРЕБИТЕЛЯ минимална месечна вноска; Падеж на минималната месечна вноска; Размер на кредитния лимит. 
6.2. Сделките, които по една или друга причина не са отбелязани в Месечното извлечение, се вписват в следващото 
Месечно извлечение. 
6.3. Ако до последния ден на месеца, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил в писмен вид КРЕДИТОРА, че не е получил 
съответното Месечно извлечение за предходния отчетен период, се счита, че въпросното Месечно извлечение е 
получено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен ако не бъде доказано обратното в съда.  
6.3. Ако до последния ден на месеца, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е оспорил в писмен вид пред КРЕДИТОРА съдържанието 
на Месечното извлечение за предходния отчетен период, в т.ч. и размера на задължението си, се счита, че 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ го приема и задължението му е изискуемо в размера, посочен във въпросното Месечно извлечение.  
6.4. Ако КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ не е съгласен с транзакция, отразена в извлечението, трябва да подаде писмено 
възражение в офис на КРЕДИТОРА по образец, като приложи налична документация във връзка с оспорената 
транзакция. 
6.4.1. Възражението трябва да се подаде до последния ден на текущия месец за транзакция, отразена в месечното 
извлечение от предходния месец. 
6.4.2. КРЕДИТОРЪТ разглежда възражението, спазвайки нормативните изисквания на международната картова 
организация /МКО/ VISA Europe и информирайки КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ за развитието на процедурата на всеки етап, 
съгласно сроковете на МКО, както и за крайния резултат. 
6.5. Всички разходи, свързани с разглеждане на възражението са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
6.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че Месечните извлечения, както и извлеченията от търговските книги на КРЕДИТОРА, 
които се съхраняват в автоматизирана система, представляват валидно доказателство за задълженията му, породени 
от използването на основната Карта и на всички допълнителни карти, издадени по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен 
ако не бъде доказано обратното в съда.  
 
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право: 
7.1.1. Да ползва Картата за извършване на Операции по реда на тези Условия; 
7.1.2. Да получава Месечни извлечения за извършените с Картата Операции по реда на тези Условия; 
7.1.3. До последния ден на месеца, следващ отчетния период да оспорва в писмен вид пред КРЕДИТОРA 
съдържанието на Месечното извлечение за предходния отчетен период, в т.ч. и размера на задължението си към 
КРЕДИТОРA. Оспорването по този ред не освобождава автоматично ПОТРЕБИТЕЛЯ от задължението му да 
осъществи дължимото плащане към КРЕДИТОРA. КРЕДИТОРЪТ се произнася по възражението в едномесечен срок 
от постъпването му. В случай, че КРЕДИТОРЪТ намери възражението за основателно, тoй извършва съответните 
корекции и редуцира оспореното задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ до действителния му размер съгласно Договора и 



тези Условия. КРЕДИТОРЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за това със следващото Месечно извлечение или по друг 
подходящ начин.   
7.1.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно действието на Договора при едновременното наличие на 
следните две условия: 
7.1.4.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ да е погасил напълно всичките си задължения към КРЕДИТОРА по Договора, включително 
да е възстановил напълно кредитния лимит по Картата и да  е заплатил всички дължими по Договора лихви, такси и 
др.; 
7.1.4.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ да е уведомил с едномесечно писмено предизвестие КРЕДИТОРА, че едностранно 
прекратява действието на Договора. 
7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен:  
7.2.1. Да погасява в срок, по реда на Договора и на тези Условия, задълженията си към КРЕДИТОРА по извършените 
с Картата или с допълнителната Карта Операции, съгласно Тарифата по Договора, неразделна част от настоящите 
общи условия;  
7.2.2. Да не превишава Кредитния лимит на Картата; 
7.2.3. Да ползва Картата с грижата на добър стопанин, да я  съхранява грижливо, като я пази от механични повреди, 
магнитни и електромагнитни въздействия, да предприеме разумни мерки против изгубване, кражба, или използване по 
неправомерен начин на Картата, да пази в тайна своя ПИН и при никакви обстоятелства да не го съхранява записан 
заедно с Картата;  
7.2.4. При изгубване, кражба, или отнемане по друг неправомерен начин на Картата, при унищожаване, повреждане, 
подправяне или използване по друг неправомерен начин на Картата, да уведоми незабавно за това КРЕДИТОРА по 
подходящ начин, но задължително и в писмен вид. В случай, че изгубена или открадната Карта бъде намерена, 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да уведоми незабавно за това КРЕДИТОРА и да върне Картата; 
7.2.5. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не желае Картата му да бъде подновена след изтичане на  
периода й на валидност, да уведоми писмено за това КРЕДИТОРА в едномесечен срок преди датата на изтичане на 
срока на валидност на Картата и да върне същата в едноседмичен срок след изтичането на този срок. В този случай, 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ продължава да погасява задълженията си към КРЕДИТОРА (като ежемесечно внася суми най-малко 
в размера на минималната месечна вноска), но без да има право да усвоява повече суми за финансиране. 
7.2.6. Да се подписва върху разписките и бележките при извършване на плащане на стоки и услуги чрез терминално 
устройство ПOС по същия начин, по който се е подписал на обратната страна на Картата. 
7.2.7. Да предоставя на КРЕДИТОРА при поискване допълнителна информация относно обстоятелствата и данните, 
които е декларирал в Искането за финансиране при сключването на Договора. 
 
VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КРЕДИТОРА 
8.1. КРЕДИТОРЪТ е длъжен: 
8.1.1. Да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ Карта и ПИН по реда и при условията на Договора и на тези Условия; 
8.1.2. Да осигури деактивирането на Картата в случаите по чл. 2.7.2;  
8.1.3. Да осигури специални телефонни номера, на които ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да имат възможност да дават и / или да 
получават информация във връзка и по повод използването на Картата; 
8.1.4. Да осигури обработването и съхраняването по надлежен начин на информацията за извършените с Картите 
Операции;  
8.1.5. Да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ Месечни извлечения по реда на тези Условия; 
8.1.6. Да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за направените изменения и / или допълнения в тези Условия, и/ или в Тарифата 
по Договора посредством съответното Месечно извлечение или по друг подходящ начин.  
8.2. КРЕДИТОРЪТ има право: 
8.2.1.  При наличие на основателна причина (като напр. съществена промяна на ОЛП, обявяван от БНБ, на равнищата 
на лихвите на банковите кредити и на други подобни парамтери)да промени без предизвестие лихвения процент, 
дължим от ПОТРЕБИТЕЛЯ, и/или стойността на всички други разходи, дължими от ПОТРЕБИТЕЛЯ и свързани с 
ползването на Картата или на допълнителната Карта (като такси и комисионни), като в този случай КРЕДИТОРЪТ се 
задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за направените промени и да му даде 7-дневен срок, в който срок 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да реши да продължи изпълнението на Договора при изменените параметри или 
незабавно да прекрати Договора, като в последния случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва незабавно и предсрочно да погаси 
и всичките си задължения към КРЕДИТОРА; 
8.2.2. Да промени едностранно другите условия на Договора, както и на общите условия към него, като в този случай 
КРЕДИТОРЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за направените промени и да му даде 3-дневен срок, в който 
срок ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да реши да продължи изпълнението на Договора при изменените условия или 
незабавно да прекрати Договора, като в последния случай. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва незабавно и предсрочно да 
погаси и всичките си задължения към КРЕДИТОРА. 
 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНА КАРТА, ОПРАВОМОЩЕН ДЪРЖАТЕЛ 
9.1. Издаването на допълнителна Карта е само опция, от която ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се възползва по свое 
усмотрение, като в този случай той определя на свой риск и отговорност ОПРАВОМОЩЕНИЯ ДЪРЖАТЕЛ на 
допълнителната Карта. При всички случаи, между КРЕДИТОРА и ОПРАВОМОЩЕНИЯ ДЪРЖАТЕЛ не възникват 
договорни отношения, респективно – не възникват взаимни права и задължения.  
9.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да запознае ОПРАВОМОЩЕНИЯ ДЪРЖАТЕЛ с настоящите Условия и носи 
целия риск и цялата отговорност пред КРЕДИТОРА за всички умишлени или небрежни действия или бездействия на 
ОПРАВОМОЩЕНИЯ ДЪРЖАТЕЛ като за действия или бездействия на ПОТРЕБИТЕЛЯ, респективно – за всички 
операции, извършени с допълнителната Карта, като операции, извършени от ПОТРЕБИТЕЛЯ с Картата. 
9.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да противопоставя на КРЕДИТОРА възражения, свързани с вътрешните отношения 
между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПРАВОМОЩЕНОТО лице, включително и такива, свързани с нарушения от страна на 
ОПРАВОМОЩЕНОТО ЛИЦЕ на изискванията на тези Условия. 
9.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може по всяко време да поиска писмено от КРЕДИТОРА да блокира или да деактивира 
допълнителната Карта, както и с едномесечно писмено предизвестие преди изтичане срока на валидност на 
допълнителната Карта да уведоми КРЕДИТОРА, че не желае допълнителната Карта да бъде подновявана, без за 
това да е необходимо да посочва причини и да иска съгласието на ОПРАВОМОЩЕНИЯ ДЪРЖАТЕЛ. Във всички 
случаи ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря за всички операции, извършени с допълнителната Карта до момента на 
фактическото и блокиране или деактивиране, респективно – до изтичане на срока и за валидност. 
9.5. Допълнителната Карта се блокира или деактивира от КРЕДИТОРА и във всички случаи, когато се блокира или 
деактивира Картата, като съответно се прилагат разпоредбите на Раздел II от тези Условия. 
9.6. ОПРАВОМОЩЕНИЯТ ДЪРЖАТЕЛ не получава месечни извлечения по реда на Раздел VI, като данните за всички 
Операции, за които е използвана допълнителната Карта и други съответни данни, свързани с допълнителната Карта, 
се включват в месечното извлечение до ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
9.7. За всички други въпроси, свързани с издаването и ползването на допълнителната Карта, се прилагат съответно 
разпоредбите на тези Условия. 
 
X. ОТГОВОРНОСТ 
10.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за всички свои задължения, произтичащи от използването на Картата и на 
допълнителната Карта, съгласно Договора, тези Условия и действащото законодателство в Република България; 
10.2. КРЕДИТОРЪТ не носи отговорност в случай на невъзможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на ОПРАВОМОЩЕНИЯ 
ДЪРЖАТЕЛ да осъществят Операции посредством Картата или допълнителната Карта, дължаща се на технически 
повреди, или на други обективни причини, които са извън контрола на КРЕДИТОРА. В тези случаи, ПОТРЕБИТЕЛЯТ 
или ОПРАВОМОЩЕНИЯТ ДЪРЖАТЕЛ не могат да имат претенции към КРЕДИТОРА за обезщетения за претърпени 
вреди и / или за пропуснати ползи. 

10.3. КРЕДИТОРЪТ не носи отговорност за противоречия и спорове, които могат да възникнат между ПОТРЕБИТЕЛЯ 
или ОПРАВОМОЩЕНИЯ ДЪРЖАТЕЛ и трети лица във връзка и по повод ползването на Картата или на 
допълнителната Карта, както и за възникналите от това последици за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ОПРАВОМОЩЕНИЯ 
ДЪРЖАТЕЛ. Тези противоречия и спорове, независимо от възникналите от тях последици, не отменят задължението 
на ПОТРЕБИТЕЛЯ да заплати стойността на всички извършени от него или от ОПРАВОМОЩЕНИЯ ДЪРЖАТЕЛ 
Операции по реда на Договора и на тези Условия. 
10.4. КРЕДИТОРЪТ не носи отговорност, ако служител в търговски обект откаже да приеме заплащане чрез 
извършване на Операции с Картата или с допълнителната Карта.  В тези случаи, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да има 
претенции към КРЕДИТОРА за обезщетения за претърпени вреди и / или за пропуснати ползи. 
 
XI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕПРАВОМЕРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАРТА 
„ТИ БИ АЙ VISACARD”  
11.1. Ако Картата е употребена неправомерно от различно от ПОТРЕБИТЕЛЯ лице и тази неправомерна употреба не 
е била причинена от действие или бездействие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, то: 
11.1.1 преди момента на отправеното до КРЕДИТОРА уведомление по чл. 12.4.3 ПОТРЕБИТЕЛЯТ понася вредите от 
неправомерното използване до размер 300 (триста) лв. ; 
11.1.2. след момента на отправеното до КРЕДИТОРА уведомление по 12.4.2 КРЕДИТОРЪТ възстановява на 
ПОТРЕБИТЕЛЯ средствата, неправомерно изплатени след уведомлението. 
11.2. Чл. 11.1не се прилага и КРЕДИТОРЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ пълния размер на неправомерно 
изплатените средства, ако неправомерната употреба е станала чрез  физическо представяне на Картата, но без 
нейното електронно удостоверяване. 
11.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не губи правата по чл. 11.1 и чл. 11.2 поради обстоятелството, че при неправомерната 
употреба на Картата е бил използван поверителен код или друг подобен способ за удостоверяване на самоличност. 
 
ХII. ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА ТЕЖЕСТ И  ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ ПРИ НЕПРАВОМЕРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
КАРТА „ТИ БИ АЙ VISACARD”  
12.1. Доколкото специален закон не предвижда друго, КРЕДИТОРЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ са съгласни и приемат, че 
тежестта на доказване в случаите на неправомерно използване на Картата се разпределя съобразно общия принцип 
на чл. 127, ал. 1 ГПК, а именно всяка от спорещите страни трябва да докаже фактите, на които основава своите 
искания или възражения. Страните приемат също, че евентуалната трудност на доказването не е аргумент за промяна 
на така установеното разпределение на доказателствената тежест. 
12.2. В случаите, когато ПОТРЕ БИТЕ ЛЯ Т  иска от КРЕДИТОРА  да му бъдат възстановени определени суми, 
позовавайки се на обстоятелството, че трето лице неправомерно е използвало Картата му, тежестта на доказване на 
това обстоятелство е изцяло за ПОТРЕБИТЕЛЯ, тъй като той се позовава на него и иска да черпи права от него, като 
в тези случаи ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да докаже положителния факт, че трето лице неправомерно е ползвало 
Картата, а не отрицателния факт, че самият ПОТРЕБИТЕЛ не я е използвал. 
12.3. Доколкото специален закон не предвижда друго, КРЕДИТОРЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ са съгласни и приемат, че в 
случаите на неправомерно използване на Картата КРЕДИТОРЪТ не дължи обезщетение за вредите, когато 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ би могъл да ги избегне, ако положи грижата на добър стопанин, съобразно общия принцип на чл. 83, 
ал. 2 ЗЗД. Страните приемат също, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ, като добър стопанин на авоарите си, трябва физически да 
опазва Картата си, както й да контролира периодично салдото по нея по най-подходящия начин, така че да може да 
реагира своевременно при всяко неправомерно ползване на Картата и по този начин да ограничи евентуалното 
нарастване на вредите. 
12.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да изисква от КРЕДИТОРА възстановяване на изплатените средства при 
неправомерно използване на Картата, ако изплащането на средствата е станало поради умисъл или груба небрежност 
на ПОТРЕБИТЕЛЯ или ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ: 
12.4.1. Не е използвал Картата в съответствие с Договора, сключен с КРЕДИТОРА; 
12.4.2. Преотстъпил е Картата си за ползване на трето лице;  
12.4.3. Не е уведомил незабавно след узнаването КРЕДИТОРА за: 
а) загубване, кражба, отнемане по друг начин, унищожаване, подправяне на Картата, както и за неправомерно 
използване на Картата от лице, различно от ПОТРЕБИТЕЛЯ; 
б) отразяването в салдото на Картата всяка неразпоредена от него транзакция; 
в) всяка грешка или друго несъответствие в салдото на Картата; 
12.4.4. Е записал персоналния идентификационен номер, друг подобен код или удостоверителна информация върху 
самата Карта, или съхранява такава информация заедно с Картата; 
12.5. КРЕДИТОРЪТ отговаря за: 
12.5.1. Неизпълнение или неточно изпълнение на транзакциите, наредени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако неизпълнението се 
дължи на недостатък на КАРТАТА, на терминално или друго устройство, освен ако неизпълнението се дължи на 
умисъл или груба небрежност на ПОТРЕБИТЕЛЯ; 
12.5.2. Транзакции, неоторизирани от ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и за грешки и  несъответствия при поддържане на 
салдото по Картата на ПОТРЕБИТЕЛЯ по причина, за която отговаря КРЕДИТОРЪТ. 
12.6. Отговорността на КРЕДИТОРА по чл. 12.5 възлиза на: 
12.6.1. Стойността на транзакцията и лихвата, ако се дължи такава - при неизпълнена или неточно изпълнена 
транзакция; 
12.6.2. Сумата, необходима за възстановяване финансовото положение на ПОТРЕБИТЕЛЯ преди извършване на 
транзакцията - при неоторизирана от ПОТРЕБИТЕЛЯ транзакция. 
 
XІIІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ  
13.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информиран, че КРЕДИТОРЪТ не е регистриран и лицензиран като банка по смисъла на 
Закона и съответно - не извършва дейности по публично привличане на влогове. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да 
предоставя на КРЕДИТОРА парични суми като влог, а КРЕДИТОРЪТ не може да приема от него такива суми като 
влог.  
13.2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ внесе  в брой или чрез банков превод парични суми, които същият не дължи на 
КРЕДИТОРА, съгласно сключения между тях Договор и тези Условия, между ПОТРЕБИТЕЛЯ и КРЕДИТОРА не 
възникват правоотношения като между влогодател (вложител) и влогоприемател, а така внесената парична сума не е 
влог по смисъла на действащото законодателство.  
13.3. В случаите по чл. 13.2, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може по всяко време, без да е необходимо да изпраща каквото и да 
било предизвестие, заявление, молба или уведомление до КРЕДИТОРА, да изтегли в брой внесената от него сума, 
при спазване на лимитите по чл. 5.4. 
13.4. В случаите по чл. 13.2, КРЕДИТОРЪТ не олихвява надвнесените средства от  ПОТРЕБИТЕЛЯ и същият не може 
да има каквито и да било претенции към КРЕДИТОРА за лихви, обезщетения, възнаграждения или други подобни, за 
времето, през което надвнесените от него суми са престояли по Картата му.  
13.5. Евентуалната нищожност или унищожаемост на една или повече клаузи от тези Условия не засяга валидността 
на останалите клаузи, нито валидността на клаузите на Договора за потребителски кредит и на „ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 
КЪМ ДОГОВОРА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ”. 
13.6. За въпросите, свързани с предсрочното погасяване на кредита, с отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети 
лица, с последиците от неплащане на дължими месечни вноски или от друго неизпълнение от страна на 
ПОТРЕБИТЕЛЯ, с прекратяването на Договора, както и за всички останали неуредените в тези Условия въпроси се 
прилагат съответнo разпоредбите на Договора за потребителски кредит и на „ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОРА 
ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ” и на действащото гражданско и специално законодателство. 

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** 
 
Запознат съм с горните „ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА КАРТА „ТИ БИ АЙ VISACard” към Договора за потребителски кредит, сключен между мен и „Ти Би Ай Кредит” ЕАД, и съм съгласен с тях. 

 

Гр. ...................................................... дата ......................................................                                                                                                                                                       ПОТРЕБИТЕЛ:                                             
         

                                                                                                                                                                                                                                                                              ................................................ 

       
Тарифа  
Издаване на кредитна карта /Подновяване след изтичане на 
срока 

Безплатно 

Преиздаване на кредитна карта 5 лева 
Активиране/ преиздаване на арт кредитна карта с имидж 16 лева 
Генериране на нов ПИН код 5 лева 
Експресно издаване 3 дни за София/ 5 дни за страната 30 лева 
Годишна такса за обслужване 38 лева 
Годишна такса за обслужване на допълнителна карта 19 лева 
Месечна такса за обслужване 5 лева, ако има движение и усвоен 

лимит 
Блокиране / Отблокиране 10 лева / 5 лева 
Месечно извлечение  Безплатно 
Неоснователна рекламация 60 лева 
Такса за арбитражна процедура, дължима на VISA 500  лева 
теглене от  АТМ и ПОС в страната  1.5% 

мин. 3 лева 
теглене от АТМ и ПОС в чужбина 3.0% 

мин. 5 лева 
Плащане на стоки и услуги в страната и чужбина   Безплатно 
Лихва при тегглене  20.00%  
Лихва при покупка 16.86 % 
Обезщетение за забава законната лихва 
Такса за предсрочно погасяване Безплатно 
Изготвяне на подробна справка с транзакции за период 6 лева 
Справка за салдо/ Смяна на ПИН на АТМ 0,20 лева 

 
Забележка: Потребителят заплаща или годишна такса или месечна такса за обслужване.  
                     Допълнителната карта трябва да е със същата схема като основната. 
                     Лихвените проценти са на годишна база 
 
 
 
 

 
Лимити*   
 Лимит на теглене на пари от АТМ/ ПОС в България или чужбина  
Лимит на една транзакция 400  лева 
Лимит за 24 часа 1600  лева 
Седмичен лимит 2800  лева 
Лимит на плащане на стоки на ПОС в България или чужбина  
Лимит на една транзакция Разполагаем кредитен лимит 
Лимит за 24 часа Разполагаем кредитен лимит 
Седмичен лимит Разполагаем кредитен лимит 
 
 
Брой транзакции за теглене на ден – 4 броя, брой транзакции за плащане - 99 броя.  
Броят транзакции включва транзакциите извършени с основната и всички допълнителни карти. 
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