
Общи условия  
за ползване на услугите, достъпни  

чрез електроните канали (ДСК Директ) 
на Банка ДСК 

I. Общо описание 
чл 1. Настоящите Общи условия регламентират отношенията между 

Банка ДСК, наричана по-нататък Банката и физическо лице, пожелало 

да ползва услугите, извършвани чрез електронните канали на Банката, 

наричано по- нататък Клиент.  

чл 2. Електронни канали и способи  за извършване на услуги са Call 

Center, SMS съобщения, Интернет Банкиране, наричани по-нататък 

ДСК Директ. 

чл 3. За да ползва услугите, предлагани чрез ДСК Директ клиентът 

попълва Искане за ползване/промяна, със съдържание и форма 

определени от Банката, където той определя кои негови сметки да 

бъдат достъпни чрез ДСК Директ и какви услуги желае да ползва.   

чл 4. С подаването на Искането клиентът приема настоящите Общи 

условия. 

чл 5. Сметката, която клиентът опише първа в Искането, наричана 

оттук нататък Водеща сметка, задължително трябва да е разплащателна 

сметка в лева. 

чл 6. Клиентът получава достъп до услугите, извършвани чрез ДСК 

Директ в рамките на един работен ден след подаването на Искането. 

чл 7. Клиентът може да промени списъка на достъпните чрез ДСК 

Директ сметки, подавайки писмено изявление за това в Банката с 

форма и съдържание определено от нея. 

чл 8. При ползване на услугите, предлагани чрез ДСК Директ,  

клиентът се задължава да спазва ръководството за ползване на 

услугите, извършвани чрез ДСК Директ, наричано по нататък 

Ръководството. То регламентира правилата за работа и изискванията 

към ползвания софтуер и технически средства,.  

чл 9. Ръководството е публикувано в Интернет страницата на Банката, 

на адрес www.dskbank.bg. 

II. Call Center 
чл 10. Чрез Call Center клиентът може да ползва: 

1) информационни услуги за предлаганите от Банката продукти, 

прилаганите лихвени равнища, текущи и бъдещи промоции;  

2) услуги, свързани с банкови карти;  

3) справки за наличността и движението по заявените от него сметки;  

чл 11. За използване на услугите клиентът набира телефонен номер: 

0700 10 375 от телефон с тонално набиране. Чрез система от гласови 

менюта той избира желаната от него услуга, спазвайки указанията в 

Ръководството. 

чл 12. За да може да извършва справки по свои сметки, клиентът трябва 

да се идентифицира. 

чл 13. Клиентът се идентифицира чрез Идентификационен номер и 

трицифрен код за идентификация (ИД код). 

чл 14.  Банката определя Идентификационния номер и Първоначалния 

код за идентификация. При първото си свързване към системата 

клиентът трябва да промени кода си за идентификация. 

чл 15. Банката записва проведените разговори с оператори от Call 

center от съображения за сигурност и последващо доказване на 

извършените услуги. 

чл 16. С подаването на Искането клиентът дава своето съгласие 

разговорите му с Call Center да бъдат записвани. 

III. SMS съобщения 
чл 17. Чрез SMS съобщения,  клиентът може да получава информация 

за:  

1) наличност по негова сметка. 

2) извършени плащания на комунални услуги от негови 

разплащателни сметки 

3) неизвършени плащания на комунални услуги, поради 

недостатъчна наличност по сметка на клиента; 

4) Постъпления по негова сметка 

5) Извършени финансови операции с банкови карти. 

чл 18. В Искането, клиентът обявява номер на мобилен телефон, на 

който желае да бъдат изпращани SMS съобщенията и какви 

информационни услуги желае да ползва. 

IV. Интернет 
чл 19. За целите на този документ Интернет Банкиране е извършване на 

справки и нареждане на банкови операции чрез Интернет страница на 

Банката. 

чл 20. Чрез Интернет Банкиране Клиентът може да: 

1) извършва справки за наличността по неговите сметки и 

движенията по тях. 

2) нарежда преводи в  лева по сметки, водени в Банката. 

3) нарежда преводи в лева към сметки водени в други Банки, като 

определя дали те да бъдат извършени чрез РИНГС или БИСЕРА. 

чл 21. Клиентът заявява желанието си да ползва услугите, извършвани 

чрез Интернет страницата на Банката в Искането. 

чл 22. За осъществяване на свързване към Интернет страницата и 

ползване на услугите, предлагани чрез Интернет Банкиране, клиентът 

спазва Ръководството.  

чл 23. Клиентът получава потребителско име и парола за достъп до 

Интернет портала, запечатани в плик, които използва за да се 

идентифицира при ползването на Интернет банкиране.  

чл 24. Клиентът трябва да смени своята парола за достъп при първото 

си свързване към Интернет страницата на Банката. 

чл 25.  За нареждане на преводи към сметки водени в Банката, на които 

Клиентът не е титуляр, както и за извършване на преводи към други 

банки, Банката изисква клиентът да ползва електронен сертификат за 

Интернет банкиране, предоставен от Банката. 

чл 26. Клиентът декларира пред Банката желанието си да ползва 

електронен сертификат за Интернет банкиране в Искането или 

впоследствие чрез писмено заявление, с форма и съдържание, 

определени от Банката. 

чл 27. В Искането Клиентът определя начина, по който желае да 

получи специална парола, която използва за да получи своя сертификат 

по електронен път чрез Интернет страницата на Банката. 

чл 28. Наредените от клиента операции се извършват в срокове и 

съгласно условията на Банката за извършването им, както и относимите 

разпоредби на действащото законодателство.  

чл 29. Не се изпълняват и нареждания за операции, когато това е 

невъзможно поради  допуснати технически грешки или несъответствия 

в електронните съобщения. 

чл 30. Не се изпълняват нареждания за банкови операции, за които се 

изисква представяне на допълнителни документи съгласно 

действащото в страната законодателство. 

чл 31. При изпълнение на нарежданията на Клиента Банката не следи 

за законосъобразността на сделките, освен ако с нормативен акт не е 

предвидено друго. 

V. Такси и комисиони 
чл 32. При ползване на услугите, извършвани чрез ДСК  Директ, 

клиентът дължи такси, съгласно действащата към датата на извършване 

на услугата Тарифа за лихвите, таксите и комисионите, които Банката 

прилага по извършвани услуги на клиенти, наричана оттук нататък 

Тарифата.  

чл 33. От подаване на заявката за ползване на електронен сертификат за 

Интернет банкиране, Клиентът дължи месечна такса, съгласно 

действащата Тарифа на Банката.  

чл 34. Банката събира служебно дължимите такси от Водещата сметка 

или от клиентската сметка, която участва в операцията. 

чл 35. Банката има право да променя Тарифата по всяко време, за което 

уведомява клиента публикувайки промените предварително в Интернет 

страницата на Банката, обявявайки я на публично място в офисите си 

или по друг начин. 

VI. Пакет “ДСК Директ+” 
чл 36. Банката предлага на клиентите, желаещи да ползват услугите, 

извършвани чрез ДСК Директ, пакет от услуги “ДСК Директ +“ 

чл 37. Клиентът заявява желанието си да ползва пакет услуги “ДСК 

Директ +“ в Искането или подавайки писмено заявление за това с 

форма и съдържание, определени от Банката. 

чл 38. Избирайки да ползва пакет “ДСК Директ+”, клиентът придобива 

право да ползва безплатно чрез ДСК Директ в рамките на календарен 

месец следните услуги: 

1)  Два превода в лева към сметки водени в други Банки чрез Бисера. 

2)  Да получи пет SMS съобщения. 

3)  Електронен сертификат за Интернет банкиране. 

чл 39. За ползване на пакет  “ДСК  Директ+”, клиентът дължи месечна 

такса, съгласно тарифата на Банката, от календарния месец, следващ 

месеца на заявяването на пакета. Банката събира месечната такса 

служебно от Водещата сметка. 

чл 40. При отказ от или  заявяване на пакет “ДСК Директ+” промяната 

влиза в сила най-късно до един работен ден, като удържаните преди 

влизане на промяната в сила такси не подлежат на възстановяване. 

VII. Спестовна компонента 
чл 41. Чрез ДСК Директ клиентът има възможност да разшири 

функционалността на Водещата сметка, ползвайки спестовна 

компонента. 

чл 42. Спестовна компонента е допълнение към Водещата сметка, 

което служи за спестяване на средства. В спестовната компонента 

могат да се прехвърлят средства само от Водещата сметка и от нея 

могат да се прехвърлят средства само към Водещата сметка.  

чл 43.  Банката определя начин на олихвяване и лихвени равнища за 

спестовна компонента в зависимост от избрания от клиента пакет 

услуги. 

чл 44. Банката олихвява спестовната компонента при нивата и по 

схемата, прилагана за безсрочния влог в лева. 

чл 45. За пакет “ДСК Директ+”  Банката олихвява спестовната 

компонента при нивата и по схемата, прилагана за спестовна сметка 

“Мотив” в лева. 

чл 46. Лихвата за остатъка по Спестовната  компонента се начислява 

ежедневно и се капитализира по Спестовната  компонента в края на 

календарната година.  

чл 47. При прекратяване на договора за ДСК Директ, лихвата по 

спестовната компонента се капитализира и остатъкът по спестовната 

компонента се прехвърля по Водещата сметка. 

чл 48. Банката обявява прилаганите от нея лихвени проценти за 

спестовната компонента в Интернет страницата на Банката, на 

публично място в офисите си или по друг начин. 

VIII. Виртуална карта 
чл 49. Чрез ДСК Директ клиентът има възможност  да ползва 

Виртуална карта /Карта/, издадена от Банката въз основа на сключен 

договор между Банката и Международна картова организация 

(MasterCard International или VISA International). 

чл 50. Виртуалната карта, представлява средство за плащане по 

електронен път на стоки и услуги. 

чл 51. Клиентът осигурява средства от Водещата сметка, с които да 

извършва плащания чрез виртуалната карта, давайки нареждане за това 

чрез ДСК Директ. Остатъкът по Водещата сметка се намалява с тези 

негови средства и те стават достъпни само за плащане чрез 

Виртуалната карта. 

чл 52. Клиентът може да нареди част или всички средства, определени 

за плащане с Виртуалната карта да бъдат възстановени по Водещата 

сметка. 

чл 53. Средствата, определени от клиента за плащане с Виртуалната 

карта, не се олихвяват.  

чл 54. Банката издава следните видове виртуални карти: 

1) MasterCard 

2) Visa 

чл 55. С картите могат да се извършват следните операции в България и 

в чужбина: 

1) Плащане на стоки и услуги чрез Интернет, в български и 

международни Интернет сайтове. 

2) Плащане на поръчки по поща/телефон. 

3) Получаване на суми по карта 
4) Покупка на парични инструменти 

чл 56. Необходимо условие за извършване на плащане е търговец, 

който продава стоката или предлага услугата,  да приема плащания със 

съответния вид карта. 

чл 57. Картата представлява пластмасов носител, като от едната страна 

на картата са отпечатани: име на клиента, номер на картата, срок на 

валидност и специален трицифрен номер, който се  използва за 

проверка на картата (за карти MasterCard – CVC, за карти VISA – CVV) 

при извършване на плащане. 

чл 58.  CVC/CVV е уникален за всяка карта и при поискване, се 

въвежда при плащане на търговец чрез Интернет или поръчки по поща 

или телефон. 

чл 59. Картата не разполага с магнитна лента и поле за подпис на 

картодържател, към нея не се издава ПИН и не може да се използва за 

извършване на стандартни операции на физически терминални 

устройства АТМ/ПОС.  

чл 60. Клиентът завява своето желание да му бъде издадена Виртуална 

карта в Искането или подавайки писмено заявление за това. 

чл 61. Чрез нареждането на първото зареждане със средства чрез ДСК 

ДИРЕКТ на Виртуалната карта, клиентът декларира, че е получил 

пластмасовия носител на Виртуалната карта от Банката. 

чл 62. За извършените с Виртуалната карта операции Клиентът 

заплаща такси съгласно действащата към датата на извършване на 

съответната операция  Тарифа на Банката, прилагани за Master 

Space/Visa Space в рамките на достъпната й функционалност.  

чл 63. Клиентът не заплаща Годишна такса за ползване на Виртуалната 

карта. 

чл 64. 24 часовият лимит за теглене на суми в брой с Виртуалната карта 

е равен на нула. Клиентът няма право да променя този лимит. 

чл 65. Виртуалната карта е с 24 часов лимит за плащане при търговец  и 

общ 24 часов лимит в размер на 5 000 лева. Клиентът може да променя  

този лимит чрез: ДСК Директ; заявявайки различни стойности в 

Искането или подавайки писмено заявление за това в клона. 

чл 66. В случай че не е посочено друго в настоящите Общи условия, за 

издаването и обслужването на виртуалната карта се прилагат 

относимите спрямо фукционалноста  на Виртуалната карта правила, 

съдържащи се в Общите условия за издаване на дебитни карти.  

IX. Сигурност 
чл 67. Клиентът е длъжен да пази в тайна предоставените му пароли, 

Идентификационен код и всички други средства за електронна 

идентификация, предоставени му от Банката. 

чл 68.  При възникване на основателно съмнение, че някое от 

средствата за електронно идентифициране е станало известно на други 

лица, Клиентът е длъжен да съобщи  това на Банката  по телефона на 

номер 0700 10 375, а след това и в писмена форма, с цел блокиране на 

достъпа му до услугите, извършвани чрез ДСК Директ.  

чл 69. Банката не носи отговорност за евентуалните неблагоприятни 

последици, настъпили в резултат на узнаването от други лица на негово 

средство за идентифициране, настъпили преди получаване на 

уведомлението. 

чл 70.  Банката може да отнеме временно или постоянно достъпа до 

част или всички услуги, извършвани чрез ДСК Директ на Клиент, 

който с действията си нарушава изискванията на действащите 

нормативни актове, на настоящите Общи условия, не спазва 

Ръководството, застрашава сигурността и правилното функциониране 

на ДСК Директ или когато има съмнения, че услугите достъпни на 

Клиента се ползват от трето лице. 

чл 71.  Клиентът има право да нареди временно спиране на достъпа му 

до част или всички услуги, извършвани от ДСК Директ чрез писмено 

нареждане със форма и съдържание определени от Банката. Това не го 

освобождава от заплащането на такси и комисиони, дължими за 

осигуряването на достъпа до ДСК Директ.  

X. Отговорности 
чл 72. Нарежданията, получавани от Банката чрез ДСК Директ, се 

смятат винаги за валидни подписани писмени изявления на Клиента, 

като Банката не отговаря за вреди и пропуснати ползи, произтичащи от 

тях. 

чл 73. Клиентът отговаря за и е обвързан от всички действия, 

извършени от негово име след получаване на достъп до услугите, 

предоставяни чрез ДСК Директ на базата на положителна (електронна) 

идентификация (съгласно Закона за електронния документ и 

електронния подпис).  

чл 74. Използването на потребителско име и парола и/или електронен 

сертификат за Интернет банкиране има действието на правно валиден 

подпис по смисъла на чл.13 от Закона за електронния документ и 

електронния подпис и чл. 8 от Закона за счетоводството 

чл 75.  Банката не носи отговорност за каквито и да било последици,   

възникнали от  грешно или неточно подадено нареждане или 

неправомерно използване на ДСК Директ, преди тя да е била 

уведомена за това.  

чл 76.  Банката не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, в 

резултат на или във връзка с неточности или грешки при предаването 

на информацията, технически проблеми, както и при форсмажорни 

обстоятелства. 

XI. Оспорване на операция 
чл 77. Уведомяването на клиент за извършени операции, наредени чрез 

ДСК Директ се извършва чрез справките за движение и наличност по 

сметки, достъпни чрез ДСК Директ.  

чл 78. Клиентът се счита за надлежно уведомен за извършените 

операции по негови сметки, наредени чрез ДСК Директ, от работния 

ден следващ деня на нареждането им.  

чл 79. Клиентът може да оспори операция, наредена чрез ДСК Директ 

извън случаите на раздел Х на настоящите Общи условия, в 14 дневен 

срок от уведомяването му, подавайки писмено заявление за това в офис 

на Банката, съдържащо описание на конкретната операция, фактите 

свързани с нея и евентуално негово участие при нейното нареждане. 

чл 80. Клиентът е длъжен да осигури пълно съдействие от своя страна 

при проверката, която Банката ще извърши, включително 

предоставяйки техническите средства, с който той ползва услугите, 

извършвани чрез ДСК Директ. 

чл 81.  Банката отговаря писмено на клиента дали приема или отхвърля 

неговото оспорване в едномесечен срок.  

чл 82.  Ако клиентът не е удовлетворен от отговора на Банката, може 

да подаде възражение до Комисията по платежните спорове, съгласно 

Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и 

платежните системи. 

XII. Срок на действие и прекратяване 
чл 83. Приемането на настоящите Общи условия от Клиента, чрез 

потвърждаване на това в Искането има действието на сключване на 

договор с Банката.  

чл 84.  Установените договорни отношения между Банката и Клиента с 

приемането от него на настоящите Общи условия, могат да бъдат 

прекратени едностранно от всяка от страните с 30-дневно писмено 

уведомление, изпратено до другата страна. При прекратяване на 

договорните отношения страните са длъжни да изпълнят всички свои 

задължения, възникнали преди прекратяването. 

чл 85. Банката може едностранно да прекрати договорните отношения 

с Клиента без предизвестие при: 

1) неизпълнение на задълженията по настоящите Общи условия от 

страна на Клиента; 

2)  закриване на Водещата сметка;  

чл 86. При прекратяване на договора по предходния член, клиентът не 

се освобождава от задължението, да заплати всички дължими от него 

такси и комисиони, както и стойността на всички настъпили вреди и 

пропуснати ползи за Банката от негови злоумишлени действия..  

XIII. Допълнителни условия 
чл 87.  Банката има право временно или за постоянно да добавя нови 

или да  блокира съществуващи услуги, извършвани чрез ДСК Директ 

без предизвестие. Тя не дължи обезщетение за евентуални пропуснати 

ползи или възникнали вследствие на това вреди за Клиента. 

чл 88. Банката има право да променя настоящите Общи условия,  за 

което уведомява клиента публикувайки промените предварително в 

Интернет страницата на Банката, обявявайки я на публично място в 

офисите си или по друг начин. В срока до влизане на промените в сила, 

клиентът може чрез писмено изявление да прекрати договорните 

отношения.   

чл 89. За всички въпроси, неуредени с настоящите Общи условия, се 

прилагат действащите договорни отношения между Банката и клиента 

за ползване на други продукти и услуги и относимите разпоредби на 

действащото законодателство. 

чл 90. Настоящите Общи условия влизат в сила от 22.05.2006 г. 
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