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

                       (подпис)                                                                                                   (подпис)       

 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА КРЕДИТЕН ЛИМИТ ПО КРЕДИТНА КАРТА ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 
I.  ДАННИ ЗА БАНКАТА 
„Банка ДСК” АД ( „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…….………… 
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…..“) 
 

III. ДАННИ ЗА КОНТАКТ:  домашен телефон:……….........................служебен телефон:….…....................... 
GSM…...........................................................… 
e-mail……….……………………………….……………............. 
 
Сметка за целите на картата: 

                       

Сметка за автоматично погасяване на минималната сума за револвиране: 
 

                       

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 ...... 

 BGN  EUR  USD 

 BGN  EUR  USD 

                 

          

 ( до 20 символа) 

 
 10 цифрен номер, достъпен в профила Ви в Wizz Air 

  



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

                       (подпис)                                                                                                   (подпис)       

*При преиздаване на картата избраният дизайн може да бъде променен, ако такъв вече не се предлага. 
 
Нaчин на издаване: 

 
 

 
 

 
 
 
 

Адрес за доставка с куриер:  п.к. ………….гр./с........................ …………………………………………….. 
ж.к./ул. ………………………………№…………бл……………вх…………ет……………ап……………… 
моб. телефон за получаване на ПИН…………….………… 
 
Обезпечение по кредита: а) Поръчителство; б) Залог на парични средства по срочен влог/безсрочна спестовна 
сметка/залог на блокирани парични средства по разплащателна сметка на ..........................; в) Залог на вземане по 
сметка/залог на вземане за пенсия, заедно със залог на вземане по сметка. (вярното се отбелязва). 
 
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 
 

 не 
 
 
Настоящото допълнително споразумение към Рамков договор за предоставяне на платежни услуги от ……(дата), което 
заедно с Рамковия договор има характер на самостоятелен договор за кредитен лимит по кредитна карта и по-нататък за 
краткост може да се нарича само „Договорът“, се сключва относно следното: 
IV.ПРЕДМЕТ 
Чл.1.(1) Настоящият договор има за предмет уреждане на взаимоотношенията между Банката и Клиента във връзка с 
предоставянето и ползването на револвиращ кредит под формата на кредитен лимит. Достъпът до кредитния лимит се 
осъществява чрез кредитна карта (картата) ........................................................... (вид на кредитната карта).  
(2) Банката открива сметката, по която се отчита кредитният лимит (сметката), издава картата и предоставя кредитния 
лимит след влизане в сила на Договора и учредяване на обезпеченията, когато се изискват такива. 
V. КРЕДИТЕН ЛИМИТ И ЛИХВА 
Чл.2. Банката предоставя на Клиента кредитен лимит в размер на .................................. след оценка на неговата 
кредитоспособност. Кредитът е револвиращ и при погасяването му, погасената част може да бъде усвоена отново.  
Чл.3.(1) Банката преглежда кредитоспособността на Клиента и периодично, като след сключване на Договора, 
преразглежда размера на кредитния лимит, и може да го промени не повече от два пъти годишно при наличието на едно 
или комбинация от следните условия: а) Промяна в информацията, налична в бази данни, използвани от Банката за 
оценка на кредитоспособността, например: променена (увеличена/намалена) кредитна задлъжнялост; влошена кредитна 
история, съгласно ЦКР; променени данни съгласно регистрите на НОИ, НАП; б) Кредитният лимит по Договора за 
издаване и обслужване на кредитна карта не е револвиран или е револвиран със суми по-малки от минималните суми за 
револвиране; в) Кредитният лимит е усвояван в размер над 50% средно на месец за 6 месеца, предхождащи датата на 
прегледа; г) Постъпленията на клиента в Банката, имащи характер на доход са се променили (увеличили/намалили).  
(2) Максималният размер, до който Банката може да увеличи размера на кредитния лимит, не може да надвиши 15 000 
BGN/7 500 EUR/USD. ГПР** при максимален размер на кредитния лимит е ………..……, а Общата дължима сума 
**…………………… 
(3) Банката уведомява Клиента за извършена промяна чрез телефон (вкл. чрез кратки текстови съобщения през 
мобилната мрежа или мобилни приложения) и/или друг канал за комуникация с Клиента. Промяната в размера се 
отразява и в месечното извлечение.  
(4) В случай на увеличение, в срок до 15 дни от уведомлението за промяната, Клиентът има право, без да дължи 
обезщетение или неустойка, както и без да посочва причина за това, да изрази писмено несъгласие. В тези случаи 
Банката възстановява договорения размер. Счита се, че Клиентът е изявил съгласие с извършена промяна, когато не е 
изразил несъгласието си в посочения срок, както и при усвояване на част или целия размер на увеличения лимит. 
(5) При установено влошаване кредитоспособността на Клиента, Банката намалява размера на кредитния лимит до 
стойността на усвоената част от него към датата на промяната. Размерът на лимита може да достигне минимална 
стойност 0 (нула), когато няма усвоени средства. При намаляване Клиентът има право да поиска прекратяване на 
Договора, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина за това.  
Чл.4. Отпуснатият от Банката кредитен лимит се предоставя за ползване по сметката и може да се усвоява с картата или 
без картата. 
Чл.5.(1) Освен ако на друго място в Договора не е посочено друго, усвоената част от кредитния лимит се олихвява с 
променлив лихвен процент, който към датата на сключване на договора е…...........% годишно или…….….% на ден, 

 стандартен  експресен 

 офис на банката 
 по куриер 

 

Офис за получаване  ..…… 
 

+ 3 5 9 8         

Канал за получаване:  

  

+ 3 5 9 8          

 



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

                       (подпис)                                                                                                   (подпис)       

формиран от стойността на референтен лихвен процент ( „РЛП“) в размер на ……% и фиксирана надбавка в размер на 
…….%. РЛП 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 РЛП, същата се приема за стойност нула.  
(2) Лихвеният процент по ал.1 се променя с промяната на РЛП два пъти в годината, на 15.01. и на 15.07. Промяната се 
извършва съгласно стойността на използвания от Банката лихвен бенчмарк или индекс и/или индикатор, обявена 2 раб. 
дни преди 15.01. и 15.07. При отрицателна стойност на съответния РЛП, същата се приема за стойност 0%, а крайният 
лихвен процент не може да бъде по-нисък от размера на фиксираната надбавка. В случай че за използваните при 
определяне на РЛП лихвен бенчмарк или индекс и/или индикатор няма стойност към 12 часа българско време на деня, 
който е два работни дни преди 15.01. или 15.07., Банката използва последната публикувана стойност до публикуване на 
нова. При промяна в стойностите на РЛП на посочените дати, Банката уведомява Клиента за това чрез месечното 
уведомление за наличността по сметката. Новият размер на РЛП, както и на лихвения бенчмарк или индекс и/или 
индикатор, които се използват за определянето му, се оповестява в офисите на Банката и на Интернет страницата й.  
(3) Банката оповестява на интернет страницата си и в търговските си помещения стойностите на РЛП и неговите 
компоненти. Стойностите на индикатора за кредити в лева се публикуват на интернет страницата на Българска народна 
банка: http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm. Европейски Институт за 
Парични Пазари публикува стойностите на лихвения бенчмарк на интернет страницата: http://www.emmi-benchmarks.eu.  
(4) Ако използваните при определяне на РЛП лихвен бенчмарк или индекс и/или индикатор, се променят съществено или 
вече не се изготвят, Банката определя нов РЛП, като прилага План за действие, публикуван на Интернет страницата й. 
Към датата на прилагане на плана новият лихвен процент по договора е равен на размера на лихвения процент, прилаган 
преди този момент. При определяне на нов РЛП Банката уведомява Клиента за настъпилите промени, за новите лихвен 
бенчмарк или индекс и/или индикатор, които ще бъдат използвани за определяне на РЛП, за изравнителната надбавка 
или дисконт и за датата на замяната, със съобщения на видно място в търговските й помещения и на Интернет 
страницата й.  
(5) Промяната на лихвения процент по кредита, независимо от основанието за настъпването й, влиза в сила на първата 
следваща падежна дата. 
(6) Лихвата се изчислява на база 360 лихводни за година и 30  лихводни за месец 
(7) За усвоени суми чрез операции, свързани с хазартни игри, залагания, покупка на чипове, валута, акции и други 
парични и финансови инструменти, Клиентът дължи лихва независимо от изпълнение на условието по чл. 12. 
Чл.6. Годишен процент на разходите (ГПР**) е ………..……, а Общата дължима сума **, която включва главницата на 
кредита и долните разходи, е …………………….. Размерът на ГПР включва: а) Лихви; б) Комисионно възнаграждение на 
посредник. ГПР не включва следните разходи, които са за сметка на Клиента: а) Разходите, които Клиентът трябва да 
заплати за неизпълнение на задълженията си по Договора; б) Нотариалните такси, свързани с учредяване на 
обезпеченията. 
** Изчисленията на ГПР 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.                                      
VI. ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КРЕДИТА 
Чл.7. Кредитният лимит се използва чрез платежен инструмент – картата. Правата и задълженията на страните във 
връзка с издаването, обслужването и ползването на картата като платежен инструмент, са уредени в Общи условия на 
„Банка ДСК“ АД за предоставяне на платежни услуги към Рамковия договор за предоставяне на платежни услуги. 
Клиентът заявява, че е получил Общи условия на „Банка ДСК“ АД за предоставяне на платежни услуги при подписване на 
Рамковия договор за предоставяне на платежни услуги, запознат е с тях, както и с всички настъпили в тях изменения след 
момента на получаването им, в случай че има такива. Актуалните Общи условия може да бъдат намерени на 
www.dskbank.bg, както и във всяко поделение на Банката. При поискване, Общите условия се предоставят и на хартиен 
носител. 
Чл.8. Освен с картата, кредитният лимит може да бъде използван и без нея (операция без карта), по предложение на 
Банката, което Клиентът може да приеме в телефонен разговор. Усвояването се извършва по разплащателна сметка на 
Клиента в Банката, като уточнените по телефон условия (сума, лихва – фиксиран лихвен процент, брой и размер месечни 
вноски, годишен лихвен процент) се изпращат до електронна поща на Клиента, а ако такава няма – на хартиен носител 
след поискване от Клиента в удобен за него офис на Банката. Усвоената сума и дължимата лихва се погасяват на равни 
месечни вноски. Размерът на равните месечни вноски включва част от сумата на операцията и начислената лихва, и е 
посочен в документа за операцията. Направените по телефон изявления се записват от съображения за сигурност и 
последващо доказване на извършените услуги. Те се считат за валидно извършени електронни изявления по смисъла на 
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.    
Чл.9.(1) Клиентът има възможност да погасява частично или изцяло задълженията си и във всеки един момент, чрез 
превод или чрез вноски в брой на каса в офис на Банката/на АТМ. 
(2) При постъпване на суми, усвоената част от кредитния лимит се погасява в изброената последователност, като се 
започва от най-старото непогасено задължение от посочените видове, а при наличие на просрочени задължения и/или 
надвишен кредитен лимит, първо се погасяват те, отново в посочената по-долу последователност: а) задължения за суми 
от операции по чл.8, като постъпилата сума се погасява в последователност: лихва, такса, главница за месечната вноска 
за самата операция; б) задължения за лихви; в) задължения за такси; г) задължения за суми от операции по теглене на 
пари в брой; за суми от операции за– паричен трансфер; д) задължения за суми от други операции (различни от 
операциите по б. г))  
(3) Кредитният лимит се револвира ежедневно с размера на погасената част от ползвания кредит. 

http://www.emmi-benchmarks.eu/
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Чл.10.(1) Месечната падежна дата, към която се изготвя извлечение и към която се определят дължимите суми за 
предходния отчетен период (периодът между две падежни дати с начало денят след първата падежна дата и край - 
втората падежна дата вкл.), е всяко …………….. число на месеца. В случай че през съответен месец определената 
падежна дата е неработен ден, падежна дата през този месец е първият следващ работен ден.  
(2) В извлечението се съдържат още наличността и операциите, извършени по сметката, дължимите такси и лихва, 
постъпилите погашения, минималната сума за револвиране (МРА), общата дължима сума както и срокът за погасяване. 
Извлечението е налично в интернет банкирането ДСК Директ или на хартиен носител при поискване в Банката. 
Чл.11.(1) Клиентът е длъжен ежемесечно, в рамките на определен в Условията срок след падежната дата (гратисен 
период), да револвира кредита си, като заплати МРА. Денят след падежната дата, на която се изчислява минималната 
сума за револвиране се счита за началната дата на гратисния период.  
(2) МРА е посочена в Условията за картата, които Клиентът получава с този Договор, и може да бъде фиксирана сума, или 
да бъде в размер, представляващ процент от усвоената част от кредитния лимит.  
(3) Когато част от кредитния лимит е усвоен чрез операции, за които е предвидено да се погасяват на равни месечни 
вноски, дължимата МРА представлява сбор от сумата по ал. 2 и съответната равна месечна вноска.  
(4) Неполучаването на извлечение не освобождава Клиента от задължението му да погаси МРА в срока по ал. 1. При 
невнасяне на МРА в срок се начислява такса за невнесена минимална сума, съдържаща се в Условията и в Тарифата на 
Банката. 
(5) В случай че Клиентът е усвоил част от кредитния лимит с операция без картата и два поредни месеца не револвира 
кредита си с цялото дължимо МРА, Клиентът губи възможността да погасява съответната част от кредита на равни 
месечни вноски, и считано от края на втория гратисен период остатъкът от сумата на операцията се преоформя като 
платежна операция с картата и се погасява по реда на чл.9, ал.2. По сметката на клиента се вписва дължимата за този 
остатък лихва за съответния брой дни от предходна падежна дата. 
Чл.12. С изключение на кредитни карти Maxi Go и Maxi Go Credit, в случай че в рамките на срока по чл.11, ал. 1 Клиентът 
погаси целия кредитен лимит, усвоен към падежна дата, лихва върху сумите, усвоени за покупка на стоки и услуги на ПОС 
на търговец за предходния отчетен период не се начислява. В случай че Клиентът не погаси целия усвоен кредит в 
рамките на гратисния период, върху сумите, усвоени за покупка на стоки и услуги на ПОС на търговец за предходния 
отчетен период, започва да се начислява лихва, считано от датата на осчетоводяване на съответната покупка, до 
окончателното погасяване на сумата. 
Чл.13.(1) Правото на ползване на кредита се спира, ако Клиентът не револвира кредита си или револвира със суми по-
малки от МРА за период от два поредни месеца, считано от месечната падежна дата. 
(2) Ако Клиентът внесе дължимата МРА до края на петия гратисен период, правото на ползване на кредита се 
възстановява.  
Чл.14.(1) Ако Клиентът не погаси задължението си в размера и в срока по Чл.13, ал. 2, ползването на кредитния лимит се 
прекратява. Вземането на Банката за целия използван кредитен лимит, независимо от начина, по който е формиран, 
става изискуемо и до окончателното му погасяване, включително и по принудителен ред, се олихвява със законната лихва 
по чл.86 от ЗЗД. Последиците по предходното изречение настъпват автоматично, а ако законът го изисква – след 
уведомление до клиента. Банката събира дължимите суми от всички сметки на Клиента в Банката, въз основа на 
предоставено от него съгласие с подписването на настоящия Договор. Банката има право да пристъпи към принудително 
събиране на вземанията си по съдебен ред.  
(2) Банката има право да превърне кредита в изискуем и при нарушаване от страна на Клиента на всяко друго условие по 
Договора или на Общите условия на „Банка ДСК“ АД за предоставяне на платежни услуги.  
(3) При погасяване на изискуем кредит, вкл. отнесен за събиране по съдебен ред, внесената сума се отнася за погасяване 
на задълженията в следната последователност: разноски, санкционираща лихва, редовна лихва, законна лихва и 
главница. 
Чл.15.(1) Ако Клиентът ползва повече от един кредит от Банката, тя има право при изискуемост на кредитния лимит 
поради сериозно влошаване на финансовото състояние на Клиента, да превърне в предсрочно изискуеми и другите 
ползвани от него кредити,  независимо от тяхната редовност, както и обратното. Банката упражнява правото си като 
отправя до Клиента покана за плащане на непогасените суми в срок от 2 седмици от получаване на поканата. След 
изтичане на този срок настъпва предсрочна изискуемост на другите посочени от Банката кредити. 
(2) При неплащане от Клиента по този или друг договор за кредит с Банката, тя има право да откаже или да спре 
усвояването по всеки от ползваните от Клиента кредити до отстраняване на неизпълнението, или да поиска предсрочно 
връщане на усвоените суми на ползваните от Клиента кредити съгласно чл. 432 ТЗ. 
IX. ПРАВО НА ОТКАЗ 
Чл.16.(1) Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от 
Договора в срок от 14 дни от сключването му. Правото се смята за упражнено, ако преди изтичане на посочения срок 
Клиентът уведоми Банката на хартиен или друг траен носител, осигуряващ непромененост на съдържанието, до който 
Банката има достъп, по начин, който може да бъде доказан. 
(2) Когато Клиентът упражни правото си по ал. 1, той връща на Банката главницата и заплаща уговорената в Договора 
лихва, за периода от усвояване на средства до връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 
дни от изпращане на уведомлението. 
(3) Когато Клиентът е упражнил правото си на отказ, но не е погасил дължимата сума в срока по ал. 2, обслужването на 
кредита продължава според договореното. Отказът влиза в сила, Договорът се прекратява и сметката се закрива, ако 
уведомлението е направено в срока и по реда на ал. 1, и е изпълнено условието по ал. 2. 
 
X. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ.  
Чл.17. Договорът се счита за сключен с подписването му от Клиента и от Банката и е валиден до прекратяването му. 



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

                       (подпис)                                                                                                   (подпис)       

Чл.18. Договорът влиза в сила след одобрение на кредита от Банката въз основа на окончателна оценка на 
кредитоспособността на Клиента. Договорът се счита за влязъл в сила, когато сумата на одобрения кредитен лимит е 
достъпна по сметката.  
Чл.19. Кредитът може да бъде отказан, ако при окончателната оценка на кредитоспособността на Клиента са установи 
наличие на някое от следните обстоятелства за него: а) При подаване на искането за кредит и подписване на Договора е 
предоставена невярна и/или непълна информация; б) Не е установен достатъчен доход въз основа на данни, станали 
известни на Банката след подписване на Договора; в) Не са погасени установени при първоначалната проверка 
просрочия по кредитни задължения; г) Не са учредени предвидените обезпечения. 
Чл.20. Договорът се сключва със срок на действие, съвпадащ със срока на валидност на картата, включително и в 
случаите на преиздаване на картата в срока на валидност, предвидени в Общите условия на „Банка ДСК“ АД за 
предоставяне на платежни услуги. След изтичането на срока се издава нова карта и действието на договора се подновява 
автоматично за нов период, равен на срока на валидност на новата карта, ако някоя от страните не го прекрати. 
Чл.21.(1) Договорът в частта, свързана с издаването и обслужването на кредитната карта, се прекратява на основанията 
за прекратяване, предвидени в Общите условия на „Банка ДСК“ АД за предоставяне на платежни услуги, както и  когато за 
период от 12 последователни месеца няма усвоен кредитен лимит (от транзакции, такси и лихви) и движение по сметката 
с кредитната карта. С това автоматично:  
а) се прекратява правото на Клиента за ползване на кредита, а сметката, към която картата е била издадена, се закрива. 
Ако по нея е имало собствени средства, до разпореждане от Клиента с тях, Банката не начислява лихви върху остатъка. В 
случаите на прекратяване по инициатива на Клиента, правото на ползване на кредита се прекратява в деня на подаване 
на искането за прекратяване.  
б) всички вземания на Банката по договора стават изискуеми, като до окончателното им погасяване, включително и по 
принудителен ред, се олихвяват със законната лихва по чл.86 ЗЗД. Клиентът отговаря за всички извършени преди 
прекратяването на Договора операции и произтичащите от тях задължения, вкл. и тези, които не са били осчетоводени 
при настъпване на съответното основание за прекратяване. 
(2) Прекратяването на Договора в частта, свързана с отпуснатия кредитен лимит, настъпва след окончателно изплащане 
от Клиента на всички дължими суми към Банката. 
XI. РЕД ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА 
Чл.22.(1) Банката е длъжна да се произнесе и да уведоми писмено Клиента за решението си по всяко постъпило 
възражение във връзка с предоставения му кредитен лимит в срок 30 дни от получаването му. Ако Банката не се 
произнесе в срок или решението й не удовлетворява Клиента, той има право да отнесе спора до помирителните комисии, 
създадени по реда на глава девета, раздел III ЗЗП. Подаването на възражение/жалба не е задължителна предпоставка за 
образуване на помирително производство. 
(2) Клиентът има право да подава жалби, свързани с Договора в частта му относно кредитния лимит, до: а) КЗП като 
контролен орган по спазване изискванията на ЗПК: гореща линия 070011122; e-mail: info@kzp.bg; или б) Секторна 
помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на финансовите услуги, включително и при предоставянето 
на финансови услуги от разстояние, свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредити: тел. 02/9330 603; 
интернет страница: www.kzp.bg; e-mail: adr.credits@kzp.bg. И двете Комисии се намират на адрес гр. София, ул. „Врабча“ 
№ 1.Комисиите са признати за орган за алтернативно решаване на спорове, отговарящ на изискванията на ЗЗП. 
XII. ДРУГИ 
Чл.23. С подписване на Договора 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.24. (1) Държавните, нотариални и други такси за учредяването, подновяването и заличаването на обезпеченията, 
когато се изискват такива, са за сметка на Клиента.  
(2) Клиентът не дължи на Банката други такси във връзка с кредита, извън тези, свързани с ползване на картата. 
(3) За издаването, обслужването, ползването и операциите с картата, Клиентът заплаща такси съгласно Тарифата, както е 
предвидено в Рамковия договор за предоставяне на платежни услуги. Техният размер към датата на сключване на 
Договора е посочен в Условията за издаване и обслужване на картата, а редът за промяната им е предвиден в Общите 
условия на „Банка ДСК“ АД за предоставяне на платежни услуги.  
Чл. 25. Банката има право да прехвърли вземането си по Договора на трето лице. 
Чл. 26. С подписване на Договора Клиентът заявява, че: 
а) е съгласен Банката да съобщава на Международната картова организация информация за състоянието по сметката му, 
включително за салдото по нея и за определените лимити за транзакции. 
б) няма да използва картата си за закупуване на стоки и услуги, чието притежаване или употреба е забранено от 
законодателството и 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. 
в) му е предоставена своевременно преддоговорна информация по чл. 5 ЗПК, с оглед вземане на информирано решение 
за сключване на Договора за кредит. 
г) му е предоставена информацията относно обработването на личните данни на физическите лица от „Банка ДСК” АД. 
Актуалната информация може да бъде намерена на интернет страницата на Банката: www.dskbank.bg, както и във всеки 
неин офис. При поискване, информацията може да бъде предоставена и на хартиен носител.
д) 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). 
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е) е информиран, че за целите на издаването и обслужването на съвместна ITIC карта, личните му данни ще бъдат 
предоставени от Банката на „Студентски и младежки идентификационни карти“ ООД (СМИК) – подлицензиант на ISIC 
Association.  
ж) 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.  
Чл.27. С подписване на настоящия договор, Клиентът дава съгласието си да бъде включен в групата на застрахованите 
лица по застраховка „Помощ при пътуване“ на картодържатели и декларира, че е запознат, че за установяване на 
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 му 
състояние и здравно-осигурителния му статус, както и да обработва получените данни във връзка със застраховането му.  
 Подпис ……………………… 
 
Чл.28. Страните уговарят, че всички съобщения, уведомления и покани във връзка с настоящия Договор ще се считат за 
получени от Клиента, ако са изпратени на посочените от тях адреси за кореспонденция, ако: а) не са уведомили Банката 
за промяна на адресите за кореспонденция; б) опитът за доставяне на съобщението/уведомлението/поканата е 
удостоверен от пощенска куриерска служба. 
Чл.29.(1) За неупоменатите в Договора въпроси се прилагат разпоредбите на приложимото банково и общо 
законодателство.  
(2) Споровете, възникнали при и/или по повод прилагането, тълкуването, изпълнението и/или неизпълнението на Договор, 
компетентен ще е българският съд и същите ще се разрешават съгласно българското законодателство. 
Настоящият договор е изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 
 

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

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

         Длъжност:……………………………………… 

         Офис:...........................................................      
                                                                                                        Дата …………………………………………… 
 

                     
 
 
 

 да  не 
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