ПРИЛОЖЕНИЕ към Договор за потребителски кредит, отпускане на револвиращ потребителски кредит, издаване
и ползване на кредитна карта «Code»
CARD - 00000000 Дата: <дата на печат>)
Кредитор: БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България КЧТ, ЕИК: 204915054, гр. София, п.к. 1766, ж.к.
Младост 4, Бизнес парк София, сгр. 14
Кредитополучател: «Client», ЕГН «IdentityNumber», ЛК № «IdentityCardNumber», изд. на «IdentityCardIssuedOn» от
«IdentityCardAuthority», настоящ адрес «PresentAddress», е-поща: «PersonalEmail»
1.Кредиторът отпуска на кредитополучателят револвиращ кредит в размер на «DMA« лв. ., при годишна лихва и
такси за ползването му посочени в този документ.
2.Кредиторът издава на кредитополучателя кредитна карта Мастъркард (международна картова организация).
Кредитната карта е електронен платежен инструмент и представлява пластмасова карта върху която е записана
електронна информация. Чрез картата се извършва идентификация на Кредитополучателя и се осъществява
отдалечен достъп до отпуснатия на Кредитополучателя револвиращ кредит. Картата позволява чрез нея да бъдат
извършване теглене в брой от бамкомати (АТМ), плащания чрез терминални устройства (POS) и други услуги
посочени в това приложение или достъпни чрез АТМ и/или POS в страната и чужбина.
3. Кредитополучателят ще може да използва услугите превод на пари по сметка от размера на револвиращия кредит в
рамките на съответните наличности. Услугата ще може да се използва чрез телефонният център и мрежата от офиси
на Кредитора. Всяка ползване на тази услуга ще се отразява като трансакция в месечното извлечение на
кредитополучателя
4. Кредитополучателят ще може да използва услугата покупка на изплащане в мрежата от търговски партньори на
Кредитора. Услугата ще може да се използва чрез телефонният център и мрежата от търговски партньори. За всяка
ползване на тази услуга ще се подписва приложение към Договора. Неплатени вноски по тази услуга ще се удържат
от размера на разполагаемия кредитен лимит.
5. Идентификацията се извършва чрез въвеждане на персонален идентификационен номер (ПИН) уникален за всеки
клиент. ПИН е универсален електронен подпис по смисъла на чл. 13 ал. 2 от ЗЕДЕП и Страните приемат, че е със
статут и правно действие на саморъчен подпис в съотвествие с чл. 13 ал. 4 от ЗЕДЕП по отношение на действия
свързани с всякакви бъдещи изменения на условията по Договора. Първоначалният ПИН се съобщава на клиента
чрез приложена към настоящия документ процедура по активация неразделна част от договора за кредит. Смяна на
ПИН се предлага при техническа възможност чрез устройствата и/или по начина описан впроцедурата по активация.
Нов ПИН се издава при необходимост по начина посочен в процедурата по активация. Код CVV(2) е със същия
статут ако е отпечатан на картата.
6.Преди началото на ползване на картата Кредитополучателят е длъжен да я активира съгласно приложената
процедура по активация. Активацията ще има правното действие предвидено в посочения договор за кредит.
7.Кредитополучателят е длъжен да използва картата единствено лично, като пази в тайна съответния ПИН. Картата се
използва само за законосъобразни операции.
8.Картата е собственост на Кредитора.Кредитополучателят е длъжен да пази картата от кражба,изгубване, повреда,
унищожаване и/или узнаване на ПИН кода. В случай на настъпване на някое от посочените събития и/или друго с
такъв ефект трябва да уведоми Кредитора незабавно. Всички последици свързани с подобни събития ще се оформят
съгласно приложимото право.
9.Трансакциите инициирани от Кредитополучателя се авторизират незабавно ако са в рамките на одобрения кредитен
лимит и приложимите дневни лимити. Трансакциите се отчитат в хронологичен ред на постъпването им от
международната картова организация Мастъркард, с дата на постъпването им. Трансакции в чужда валута се
приизчисляват в лева по обменния курс на Мастъркард.
10. Достъпът до револвиращия кредит може да бъде прекратен по искане на Кредитополучателя, технически причини
(напр. неправилно въвеждане на ПИН, задържане от банкомат) и/или неизпълнение на задълженията на
Кредитополучателя или влошаване на кредитоспособността му. Кредиторът може да прекрати достъпа до
револвиращия кредит при просрочие над 3 месеца, неактивност над 6 месеца, злоупотреба, неправилна употреба и
др., които биха довели до увреждане на интересите на Страните, както и по своя преценка и инициатива..
11.Закриване на картата се прави по изрично искане на Кредитополучателя. При закриване на картата дължимите
суми остават изискуеми, начислява се лихва и се дължат плащания съгласно Договора. Кредиторът може да закрие
картата по своя инициатива при просрочие над 3 месеца, неактивност над 6 месеца, злоупотреба, неправилна
употреба и др., които биха довели до увреждане на интересите на Страните. При преиздаване на картата не се

сключва нов договор за кредит. Във всички случаи Договорът се прекратява след плащането на всички дължими суми
от Кредитополучателя съгласно този договор.
12.Кредиторът издава месечно извлеченение за осъществените трансакции до 15 число на месеца. Извлечението се
изпраща на адреса на електронната поща на Кредитополучателя, а при изрично негово искане или при липса на
електронен адрес в хартиена форма на посочения от него адрес. Кредиторът не носи отговорност за доставката в
случай, че предоставеният адрес е недостъпен и/или Кредитополучателят не го използва по каквато и е да причина.
Неполучаването на извлечението не е причина за неплащане на погасителна вноска.
13.Месечни погасителни вноски се правят до 1 число на месеца, следващ издаването на извлечението в най – малко в
минимален размер съгласно тарифата поместена по долу .
14.За ползването на револвиращия кредит Кредитополучателя дължи годишна лихва в посочения в този документ
размер. Лихвата се начислява върху усвоения размер на кредитния лимит за времето на ползването му. За
използването на картата Кредитополучателят заплаща таксите предвидени в тарифата поместена в този документ.
При всички случаи и по всяко времеКредиторът предоставя услугите си по действащите и приложими към момента
на трансакцията лихва, тарифа и условия.
15. Възражения относно извършени трансакции се правят от Кредитополучателя в писмена форма до 30 дни от дата
на извлечението, в което са включени. След поискване Кредиполучателят е длъжен да предостави допълнителна
информация/документи в срок от 7 дни. Възраженията се разглеждат и решават съгласно правилата на
международната картова организация Мастъркард.
16. Кредиторът ще осигурява непрекъсната информация и клиентско обслужване относно ползването на кредитната
карта чрез уеб страницата си www.bnpparibas-pf.bg и по телефон:070011811 чрез центъра си за обслужване на
клиенти. Съдействие може да бъде получено и директно на посочените на картата и на еуб сайта www.mastercard.com
контакти.
16. ГПР на разходите е изчислен при допускането, че общият размер на кредита е усвоен незабавно и изцяло за срок
от една година и ще се погасява на равни месечни вноски, с неизменни до края на срока разходи,съгласно условията
на Договора за кредит.
Тарифа
Размер
Кредитна карта тип:
Koбрандирана
Годишен лихвен процент / Годишен процент на разходите:
23,35 % /30,33 %
Покупка на ПОС(POS) терминал в страната и чужбина:
Без такса
Теглене на пари в брой от банкомат в страната и чужбина:
2 лв. + 2% от изтеглената сума
Справка за разполагаем лимит на банкомат в страната:
0.40 лв.
Месечна такса за обслужване (начислява се при трансакции и/или
5.00 лв.
задължения в отчетния период:
Годишна такса за обслужване:
без такса
СМС (SMS) известяване:
без такса
Такса превалутиране:
без такса
Обезщетение за за забава:
10%+ ОЛП на БНБ (законна лихва за
забава)
Лимити
Дневен лимит за теглене на пари в брой
Дневен лимит за покупки на ПОС(POS)

Размер
1000.00 лв.
до размера на кредитния лимит

Усвоен кредитен лимит – лв.:
`
00.01 – 49.99
50.00-1000.00
1000.01-2000,00
2000.01-3000.00
3000.01-4000.00
4000.01-5000.00
5000.01-6000.00
6000.01-7000.00
7000.01-8000.00
8000.01-9000.00
9000.01-10000.00

Минимална погасителна вноска – лв.:
усвоеният кредитен лимит
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
450.00
500.00

Страните се съгласяват, че когато Кредитополучателят избере да подпише договор за потребителски кредит
електронно, при условията и по реда, предлагани от Кредитора, силата на обикновения и/или усъвършенствания
електронен подпис по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014, положен върху договора за кредит и всички
приложени към него документи, ще бъде равностойна на тази на саморъчен подпис, в съответствие със Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
Настоящият документ е съставен в съответствие с посочения договор за кредит и е неразделна част от
него. Всички въпроси между страните се решават съгласно правилата на Договора в негоавата цялост, а в
неуредените случаи съгласно приложимото българско законодателство.
За Кредитора: «EmployeeName»

За Кредитополучателя:
(подпис)

(подпис)

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 от ЗПК
Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за револвиращ потребителски ткредити
и издаване и ползване на кредитна карта
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 І. Идентификационни данни и данни за контакт на кредитора/кредитния посредник:
1. Кредитор
БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България КЧТ, ЕИК:
204915054
2. Адрес
Гр. София, П.К.1766, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 14
3. Телефонен номер*
070011811
4. Електронен адрес*
contacts@bnpparibas-pf.bg
5. Факс*
02/4899866
6. Интернет страница*
www.bnpparibas-pf.bg
Част ІІ. Описание на основните характеристики на съответния кредит:
1. Вид на кредита
Револвиращ потребителски кредит
2. Общ размер на кредита
Индивидуален кредитен лимит, не повече от
10 000.00 лв.
(Максималният размер (лимитът) или общата сума,
предоставена по договора за кредит)
3. Условия за усвояване на кредита
След активиране на кредитна карта, чрез АТМ и
ПОС трансакции
(Как и кога ще получите парите)
4. Срок на договора за кредит
Безсрочен за револвиращия кредит, картата е с
валидност 3 г.
5. Указания за размера, броя, периодичността и датите на
Мин погасителна вноска не по – малко от 50 лв.
или в случай, че усвоеният кредитен лимит е попогасителните вноски
малко от 50 лв. – размерът на усвоената сума от
револвиращия кредит,
В зависимост от употребата, не повече от размера
6. Общата сума, която следва да заплатите
на усвоения кредитен лимит, начислената лихва за
(Общият размер на кредита (главницата) заедно с лихвите и
срока на ползване и таксите за съответните
разходите, които могат да възникнат във връзка с Вашия
трансакции
кредит)
Част ІІІ. Разходи по кредита:
1. Лихвеният процент по кредита и условията за прилагането
23,35%, фиксиран годишен лихвен процент,
му и ако е приложимо за съответния вид кредит, различните
период на олихвяване:до изплащане на
лихвени проценти, които са относими за кредита.
задължението
ГПР 30,33 % е изчислен чрез представителен
пример: усвоени 3000 лв. еднократно и изплатени
Общите разходи за потребителя, настоящи или бъдещи,
12 мес. вноски*287,74 лв. (вкл. 5 лв. мес такса за
изразени като годишен процент от общия размер на
обслужване), ОСП : 3452,88 лв.. ГПР за всеки
предоставения кредит.
конкретен договор за револвиращ кредит зависи от
ГПР Ви дава възможност да сравните различни предложения
използването на кредита и кредитната карта и
за сключване на договор за кредит.
направените от Кредитополучателя плащания.
3. Изисква ли се за получаване на кредита или за получаването Не
му при конкретно предлагани условия задължително
сключване на договор за:
2. Годишен процент на разходите (ГПР)

- застраховка, свързан с договора за кредит, или

- друг договор за допълнителна услуга.
4. Свързани с договора разходи
7. Всеки друг разход, свързан с договора за кредит.
8. Условията, при които посочените по-горе разходи,
свързани с договора за кредит, могат да се променят.
10. 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.
Част ІV. Други важни условия по договора за кредит
1. Право на отказ от договора

Съгласно тарифата на Кредитора
Цена на банков превод, според тарифата на
съответната банка
При актуализация на тарифата на Кредитора
Законна лихва за забава – ОЛП обявен от БНБ, в
сила от 1 януари, съответно от 1 юли на текущата
година плюс 10 процентни пункта на основание
ПМС №426/18.12.2014 г. (вкл. държавни такси, адв.
хонорар и др. съгл. действащото законодателство)
Да, в 14 календарни дни от сключване на договора

Вие имате право на отказ от сключения договор за кредит в
срок 14 календарни дни.
2. Предсрочно погасяване на кредита.Вие имате право по
всяко време да погасите изцяло или частично Вашите
задължения по договора за кредит.

Да

3.Кредиторът има право на обезщетение при предсрочно
НЕ
погасяване на кредита.
4.Извършване на справка в Централния кредитен регистър или По преценка на Кредитора
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.
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.

ДА

Информацията в Част II т.7, 8,9, Част III т.5,6,9, част IV t.7, част V е неприложима за този вид кредит.
Подпис и печат:
За кредитора: <Иван Иванов>
Дата: <дата на печат>
Длъжност: Кредитен консултант

