
 

Програма Money-back по кредитни карти на Банка ДСК 

 

Отстъпката Money-back е в размер на 1% и се  натрупва за сумите на транзакциите, 

извършени на ПОС на търговец в страната и чужбина по всички видове кредитни карти 

на клиентите, включително с издадените допълнителните карти.   

 

✓ Един клиент може да получи само един бонус, независимо от броя на 

издадените по неговите сметки основни и допълнителни карти на негово или 

чуждо име. 

 

✓ Отстъпката се изплаща от банката веднъж годишно – през месец декември на 

текущата календарна година за извършените транзакции през предходните 12 

месеца без значение от момента на издаването и активирането на кредитните 

карти. Максималният размер на отстъпката е до 200 лева. 

 

✓ Независимо от валутата на картата, отстъпката Money-back се изплаща, а 

общата сума на транзакциите се отчита в лева. 

 

✓ Ако клиентът има повече от една кредитна карта, отстъпката Money-back се 

изплаща по тази кредитна карта, която е с по-малка наличност към датата на 

генериране на информацията за начислената отстъпка. При изплащане на суми 

по валутни сметки (в евро или щ. долари), за превалутиране на сумата се 

използва фиксингът на Банката за съответната валута в деня на изплащането. 

 

✓ Отстъпката Money-back не се изплаща на клиенти с кредитни карти, които към 

момента на изплащане на сумите, са с 4-то или 5-то поредно закъснение на 

плащане на минималната сума за револвиране по една или повече от 

притежаваните кредитни карти; при настъпване на изискуемост на кредит, 

отпуснат по кредитна карта; както и в случаите на прекратен Договор за 

кредитна карта. 



 

✓ Не се изплащат суми при захранване чрез банкова карта на виртуални 

портфейли или сметки (зареждане на карта Revolut и др.), при транзакции, 

свързани с хазартни игри, залагания, покупка на чипове, валута, акции и други 

парични и финансови инструменти.  

 

✓ Банката има право да откаже изплащането на отстъпка Money-back на даден 

клиент в случай на установена злоупотреба с кредитната му карта. 

 

✓ Кредитни карти по пакети „Премиум” и „Премиум плюс“ получават отстъпка 

Money-back в съответствие с условията на съответните пакети  

 


