ПРИЛОЖЕНИЕ
към Договор за потребителски кредит, отпускане на револвиращ потребителски кредит, издаване и ползване на
кредитна карта
Кредитор: БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД, ЕИК: 130697606, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сгр. 14,
представлявано от: Нели Недялкова, Търговски директор
Кредитополучател: Собствено, бащино и фамилно име на Кредитополучателя, настоящ адрес
1. Кредиторът отпуска на Кредитополучателя револвиращ кредит в индивидуално определен размер, 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 извършвани
теглене в брой от банкомати (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 услугата превод на пари по сметка от размера на револвиращия кредит в
рамките на съответните наличности. Услугата ще може да се използва чрез телефонния център и мрежата от офиси на
Кредитора. Всяко 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 телефонния център и мрежата от търговски партньори. За всяко
ползване на тази услуга ще се подписва приложение към Договора.
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 съответствие с чл. 13 ал. 4 от ЗЕДЕП по отношение на действия, свързани с приемане
на настоящото Приложение и 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 в процедурата 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
преизчисляват в лева по обменния курс на Мастъркард.
10. Картата може да бъде блокирана по искане на Кредитополучателя, технически причини (напр. неправилно въвеждане на
ПИН, задържане от банкомат) и/или неизпълнение на задълженията на Кредитополучателя.
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.
12. Кредиторът издава месечно извлечение за осъществените трансакции до 15-то 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.
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13. Месечни погасителни вноски се правят до 1-во число на месеца, следващ издаването на извлечението най-малко в
минимален размер съгласно тарифата, поместена по-долу.
14. За ползването на револвиращия кредит Кредитополучателят 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 време Кредиторът 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 датата
на извлечението, в което са включени. След поискване, Кредитополучателят 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 уеб сайта www.mastercard.com контакти.
17. 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:							Стандартна/ Кобрандирана
Лихвен процент/Годишен процент на разходите:				
35% / 44,90%
Покупка на ПОС (POS) терминал в страната и чужбина:			
Без такса
Теглене на пари в брой от банкомат (АТМ) 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		
4.00 лв.
задължения в отчетния период):
Годишна такса за обслужване:						Без такса
СМС (SMS) известяване:							Без такса
Такса за администриране на просрочени задължения:			
12 лв.
Такса превалутиране:							Без такса
Обезщетение за забава:							
10% + ОЛП на БНБ (законна лихва за забава)
Лимити								Размер
Дневен лимит за теглене на пари в брой					
1 000.00 лв.
Дневен лимит за покупки на ПОС (POS)					
до размера на кредитния лимит
Усвоен кредитен лимит – лв.:						Минимална погасителна вноска – лв.:
		 `0.00 – 1 000.00						60.00
		1 000.01 – 2 000,00					120.00
		2 000.01 – 3 000.00					180.00
		3 000.01 – 4 000.00					240.00
		4 000.01 – 6 000.00					360.00
		6 000.01 – 8 000.00					480.00
		8 000.01 – 10 000.00					600.00
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 неговата цялост, а в неуредените
случаи – съгласно приложимото българско законодателство.
За Кредитора: Нели Недялкова				
Длъжност: Търговски директор
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