
 Приложение D5 

 

Клиент:……………………………                                       За Банка ДСК:……………………………… 

 /подпис/         /подпис/   1 

 

ДОГОВОР ЗА ИЗДАВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КРЕДИТНА КАРТА  

С РЕВОЛВИРАЩ КРЕДИТ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 

I.  ДАННИ ЗА БАНКАТА 

„Банка ДСК” АД (наричана по-нататък „Банката”) 

ЕИК 121830616. 

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска” №19 

II. ЛИЧНИ ДАННИ  

за кредитополучатели български граждани  

 

Имена по лична карта…………………………………………………….……………………….………….…. 

/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН:       , л.к. №/изд. на………………..…………………………от……………………… 

1. Постоянен адрес в Република България: Град/село, област……………………………………………… 

П.К……….................ж.к./ул.№…….…………………………............................................................................ 

бл…….………вх…………ет……………ап…….………… 

2. Настоящ адрес в Република България: Град/село, област……………………………………………… 

П.К……….................ж.к./ул.№…….…………………………............................................................................ 

бл…….………вх…………ет……………ап…….………… 

3. Адрес за кореспонденция: Град/село, област……………………………………………… 

П.К……….................ж.к./ул.№…….…………………………............................................................................ 

бл…….………вх…………ет……………ап…….………… 

(Изписва се адресът за кореспонденция, ако той е различен от адресите по т. 1 и т. 2. Ако съвпада с 

някой от тях се посочва „адресът по т. …“) 

за кредитополучатели, граждани на държава – членка на ЕС с удостоверение за продължително или 

постоянно пребиваване в Република България и на държави извън ЕС, които имат разрешение за 

дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, като се посочва адреса по документа за 

самоличност на лицето или в случай че такъв не се съдържа - адресът, посочен в друг удостоверителен 

документ. 

Имена по документ за самоличност………………………………………………………………………….. 

№ на док. за самоличност, изд. на …………..от…………......валиден до…………......дата и място на 

раждане……………………………………………………………………………..ЛНЧ:……………………….. 

1. Постоянен адрес в Република България: Град/село, област……………………………………………… 

П.К……….................ж.к./ул.№…….…………………………............................................................................... 

бл…….………вх…………ет……………ап…….………… 

2. Настоящ адрес  в Република България: Град/село, област……………………………………………… 

П.К……….................ж.к./ул.№…….…………………………............................................................................ 

бл…….………вх…………ет……………ап…….………… 

 

          

 ( до 20 символа) 
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3.Адрес в държавата, чийто гражданин е Кредитополучателят:.................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………......................... 

4. Адрес за кореспонденция: Град/село, област……………………………………………… 

П.К……….................ж.к./ул.№…….…………………………............................................................................ 

бл…….………вх…………ет……………ап…….………… 

(изписва се адресът за кореспонденция, ако той е различен от адресите по т. 1 - т. 3, а ако съвпада с 

някой от тях, се посочва „адресът по т…..“) 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:  домашен телефон:……….........................служебен телефон:….…....................... 

GSM…...........................................................…e-mail……….……………………………….……………............. 

 

III. ДАННИ ЗА КАРТАТА 

 MasterCard Galaxy 

 VISA Galaxy payWave 

 MasterCard Galaxy PayPass 

 Visa Gold 

 MasterCard Gold 

 Visa Platinum 

 MasterCard Platinum 

 MasterCard Platinum – 

Private Banking 

 Visa Infinite 

 Maxi Go 

 DSK-ITIC Credit 

 DSK-Wizz Air 

 

Желан кредитен лимит……………………………………………  

Сметка за целите на картата: 

                       

Сметка за автоматично погасяване на минималната сума за револвиране по картата: 

                       
 

Име върху картата – на латиница, по документ за самоличност (до 20 символа):  

                     

За карти DSK – ITIC Credit: Име на училището върху картата – на латиница (до 20 символа) 

                    

За карти DSK-Wizz Air:      валиден e-mail адрес ............................................................  

                                                  wizz номер 

Вид дизайн*:  

      стандартен                   дизайн по избор ...... 

Начин на издаване: 

  

 

 

 

Желая да получавам SMS съобщение за минималната сума за револвиране по картата: 

на мобилен номер 

Желая да получавам SMS съобщение при извършване на платежни операции с картата си: 

 да, на мобилен номер 

 BGN  EUR  USD 

 BGN  EUR  USD 

                 

 стандартен  експресен 

 Отказ от хартиено извлечение**  На адрес по лична карта 

 Желая да получа картата си в поделение:…………….... 

** Извлечението остава налично в ДСК Директ или при поискване в Банката 

 На адрес за контакт…………………………………………………………………. 
 

+ 3 5 9 8         

 

+ 3 5 9 8         

 

Месечно извлечение: 

 

 
10 цифрен номер, достъпен в 

профила Ви в Wizz Air 
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Давам съгласието си да бъда застрахован по картата си (за карти MasterCard Gold, Visa Gold, 

MasterCard Platinum, MasterCard Platinum-Private Banking, Visa Platinum и Visa Infinite): 
Съгласен съм да бъда включен в групата на застрахованите лица по застраховка „Помощ при пътуване“ на 

картодържатели. 

Получих и се запознах с Информационния документ за застрахователния продукт. 

Получих, прочетох, разбрах и приемам Общите условия на застраховка „Помощ при пътуване“ на 

картодържателите, валидни към датата на присъединяването ми в групата на застрахованите лица.  

Запознат/а съм, че вписаните мои данни, които са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни 

и Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и Съвета от 27.04.2016 г., ще бъдат събирани и обработвани за целите и от 

лицата, посочени в „Уведомление за поверителност“, неразделна част към Общите условия на 

застраховката и достъпни на адрес: www.groupama.bg. 

Запознат/а съм, че за установяване на правни претенции Застрахователят „Групама Застраховане” ЕАД, 

ЕИК 131421443, може да иска и да получава от здравни, лечебни, медицински органи, институции и лица, 

данни, медицински и други документи относно здравословното ми състояние и здравно-осигурителния ми 

статус, както и да обработва получените данни във връзка със застраховането ми. 

 Подпис ……………………… 

 

 

Чл.1. (1) Настоящият договор има за предмет уреждане на взаимоотношенията между Банката и Клиента 

във връзка с издаването и ползването на кредитна карта ........................................................... /вид на 

кредитната карта/ с № ……………XXXXXX……….., наричана за краткост “кредитна карта” при спазване 

на Условията за този вид карта и Общите условия по договор за издаване и обслужване на кредитна карта с 

револвиращ кредит на Банка ДСК, които представляват неразделна част от договора и се приемат с 

подписването му.  

(2) Банката предоставя на Клиента револвиращ кредит под формата на кредитен лимит, достъпът до който 

се осигурява чрез кредитна карта, в размер на  .................................. Кредитът се олихвява с променлив 

лихвен процент, който към датата на сключване на договора е…...........% годишно или…….….% на ден, 

формиран от стойността на референтен лихвен процент в размер на ……% и фиксирана надбавка в размер 

на …….%. Референтният лихвен процент представлява индикатор „среден лихвен процент по салда по 

срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години“ за карти в BGN/лихвен бенчмарк 6-

месечен EURIBOR за карти в EUR и USD. При отрицателна стойност на референтния лихвен процент, 

същата се приема за стойност нула.  

Лихвеният процент се променя с промяната на референтния лихвен процент в сроковете и при условията, 

посочени в Общите условия. В случаите на отрицателна стойност на съответния референтен лихвен 

процент, същата се приема за стойност 0%, а крайният лихвен процент не може да бъде по-нисък от размера 

на фиксираната надбавка. Стойностите на индикатора „среден лихвен процент по салда по срочни депозити 

в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години“ се публикуват на интернет страницата на Българска 

народна банка: http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm, в 

таблица „Лихвени проценти и обеми по салда по овърнайт-депозити, срочни депозити и депозити, 

договорени за ползване след предизвестие, на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“, секция 

„Лихвена статистика“. Администратор на лихвения бенчмарк 6-месечен EURIBOR е Европейски Институт 

за Парични Пазари. ЕИПП публикува стойностите на лихвения бенчмарк на интернет страницата: 

http://www.emmi-benchmarks.eu. 

(3)  Годишен процент на разходите (ГПР***)………..……Обща дължима сума ***…………………….  

(4) Кредитът може да се ползва след учредяване на съответните обезпечения, в случай че се изискват 

такива. 

(5) За месечна падежна дата се определя всяко …………….. число на месеца. 

Чл.2. (1) Банката преглежда периодично кредитоспособността на клиента, преразглежда размера на 

кредитния лимит по чл. 1, ал. 2 и може да го промени при предпоставките, по реда и в сроковете, посочени 

в Общите условия. 

(2) Максималният размер, до който Банката може да увеличи размера на кредитния лимит, е до 3 пъти 

стойността на договорения в чл.1, ал. 2 размер. 

(3) Годишен процент на разходите (ГПР***) при максимален размер на кредитния лимит по ал. 2 

………..…… Обща дължима сума ***……………………. 

 да  не 

http://www.emmi-benchmarks.eu/


 

 

Чл.3. Обезпечение по кредита: 

 Поръчителство. 

 Залог върху влог/депозит на Клиента в Банката в размер на .......................... 

 Залог на вземане по сметка/залог на вземане за пенсия, заедно със залог на вземане по сметка. 

Чл.4. Клиентът заявява, че е запознат с посочените в чл.1 документи, които е получил и се задължава да ги 

спазва. 

Чл.5. Клиентът се съгласява Банката да съобщава на Международната картова организация информация за 

състоянието по сметката му, включително за салдото по нея и за определените лимити за транзакции. 

Чл.6. Клиентът декларира, че няма да използва картата си за закупуване на стоки и услуги, чието 

притежаване или употреба е забранено от законодателството на Република България, в нарушение на 

валутния режим на Република България, както и че ще спазва законодателството на страната, в която ползва 

картата, регламентиращо мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм. 

Чл.7. С подписването на настоящия договор Клиентът предоставя съгласие за събиране на суми от свои 

сметки в лева и чуждестранна валута в Банка ДСК, от които Банката може да се удовлетворява при 

неизпълнение на договорните задължения. 

Чл.8. С подписване на настоящия договор Клиентът заявява, че му е предоставена своевременно 

преддоговорна информация по чл. 5 от ЗПК, с оглед вземане на информирано решение за сключване на този 

договор за кредит. 

Чл.9. За издаване и ползване на кредитната карта, Клиентът заплаща такси, съгласно действащата към 

датата на събиране на таксите Тарифа за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага по 

извършвани услуги на клиенти, съответно към датата на извършване на операцията, във връзка с която са 

дължими. 

Чл.10. С подписване на настоящия договор Клиентът заявява, че: 

а.  му е предоставена информацията относно обработването на личните данни на физическите лица от 

„Банка ДСК” АД. 

Актуалната информация относно обработването на лични данни на физически лица от „Банка ДСК“ АД 

може да бъде намерена на интернет страницата www.dskbank.bg, както и във всяко едно поделение на 

Банката. При поискване, информацията може да бъде предоставена и на хартиен носител. 

б. дава изричното си съгласие Банката, при спазване изискванията на приложимото законодателство 

относно защитата на личните данни и специалните закони, да изисква и получава от информационните 

масиви на НОИ и НАП - лични данни, които представляват също данъчна и осигурителна информация 

(например: размер на доходи, размер на  начислени, установени или платени задължителни осигурителни 

вноски, наличие или липса на публични задължения), както и от ГД ГРАО - лични данни, които 

представляват също данни за гражданското състояние (например: семейно положение). 

в. е информиран, че за целите на издаването и обслужването на съвместна карта, обединяваща 

функционалностите на кредитна банкова карта на Банка ДСК и Международна преподавателска 

идентификационна карта (International Teacher Identity Card — ITIC), личните му данни ще бъдат 

предоставени от Банката на „Студентски и младежки идентификационни карти“ ООД (СМИК) – 

подлицензиант на ISIC Association.  

г. е съгласен да получава  информация за актуални намаления и преференции, свързани с ITIC картата и има 

право да възрази срещу това на info@isic.bg. 

Настоящият договор е изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 

 

Клиент:……………………………  За Банка ДСК:………………………………… 

                                                               Три имена:…….……………….………… 

         Длъжност:……………………………………… 

         Поделение:...........................................................      

                                                                                               Дата ……………………………………………       

* При преиздаване на картата, независимо от причината, Банката може да промени избрания от Клиента дизайн, в 

случай че такъв вече не се предлага.  

*** Изчисленията са направени при допускането, че общият размер на кредита е усвоен незабавно и изцяло за срок от 

1 година и ще се погасява на 12 равни месечни вноски, като разходите остават неизменни до края на срока, както и че 

кредитът ще се издължава съгласно условията и срока на Договора за кредит.                                        

http://www.dskbank.bg/
mailto:info@isic.bg

