
След вливането на Експресбанк в Банка ДСК, когато реално ще 
имате възможност да използвате Вашата нова бизнес кредитна 
карта:

• Получавате безплатен SMS за минималната сума за револвиране, която трябва да 
погасите между 6-то и 15-то число на месеца.

• Погасяване на минималната сума за револвиране от Вашата кредитна карти (вкл. 
погасяване на цялата усвоена част към падежна дата) може да извършвате чрез:

• Директен дебит от посочена от Вас разплащателна сметка в Банка ДСК (ако към 
датата на вливане на Експресбанк в Банка ДСК минималната сума за револвиране в 
Експресбанк е заплащана директно от посочена от Вас сметка в Експресбанк, то 
този превод ще бъде автоматично заложен и след вливането на Експресбанк в 
Банка ДСК);
• Превод чрез платформата за електронно банкиране на Банка ДСК – ДСК Директ 
или мобилното банкиране – DSK Business;
• Вноски в брой на над 100 банкомата на Банка ДСК директно по Вашата кредитна 
карта;
• Вноски на каса в офисите на Банка ДСК;
• Преводи от други банки директно по сметката на кредитната карта.

• Можете да смените дизайна на Вашата карта, като изберете дизайн от богатата 
Галерия на Банка ДСК.

• Възползвайте се и от предлаганата от Банка ДСК кредитна карта за бизнес клиенти с 
5% минимална сума за револвиране. С нея в периода от 6-то до 15-то число на месеца е 
необходимо да погасите само 5% от усвоения към падежна дата лимит. Ако погасите 
цялата усвоена сума към падежната дата в периода между 6-то и 15-то число, не се 
начислява лихва върху направените от Вас покупки за целия предходен период.

Допълнителна информация за интеграцията на Експресбанк и 
Банка ДСК може да получите на www.dskbank.bg/integration.

Всичко за Вашата 
нова бизнес кредитна 

карта от Банка ДСК
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Уважаеми клиенти,

Държите в ръце новата си кредитна карта с логото на Банка ДСК, която ще 
можете да използвате след вливането на Експресбанк в Банка ДСК в 
средата на 2020 г. 

Някои от параметрите и функционалностите на новата карта се различават 
от тези на настоящата Ви карта, издадена от Експресбанк. Една от 
най-важните от тях е свързана с промяна в падежната дата по договора, след 
която се формира месечното извлечение по кредитната Ви карта. След 
вливането на Експресбанк в Банка ДСК, за падежна дата се определя 5-то 
число на всеки месец, при изтичането на която ще се изчислява и 
минималната сума за револвиране, дължима в срок от 10 календарни дни, 
считано от датата, следваща падежната дата. 

Параметри и функционалност
на кредитната карта

Падежна дата - дата, към която се 
пресмята минималната сума за 

револвиране

Гратисен период за погасяване на 
минималната сума за револвиране 

Основни промени и параметри на 
Вашата нова кредитна карта от Банка ДСК

ПромянаВашата нова кредитна карта 
от Банка ДСК

Кредитната карта за бизнес 
клиенти от Експресбанк

Без
промяна

Промяна

Промяна

Промяна

Промяна

Важна
промяна

Промяна

Промяна

Промяна

Важна
промяна

 100% - цялата усвоената 
част от кредитния лимит  

100%  - цялата усвоена
част от кредитния лимит

0 % 0 %
Без

промяна

ПромянаОт първо до последно число 
на всеки месец

От 6-то число предходен месец до 5-то 
число на настоящия месец

Последният работен ден на всеки 
календарен месец

5-то число всеки месец

5 дни след падежната дата 10 дни след падежната дата

От разплащателна 
сметка на клиента

 От лимита на кредитната карта  

От лимита на кредитната карта  От лимита на кредитната карта

 Начислява се лихва с договорените 
лихвени проценти  

 Лихва върху такси не се начислява  

Сумата по кредитната карта, която 
превишава кредитния лимит, се събира 

от разплащателната сметка

Размерът на договорения кредитен лимит 
може да бъде  превишен в резултат от 

изпълнение на наредени с бизнес 
кредитните карти операции, включително и 
off-line транзакции, събиране на дължими 
такси и комисиони и др. Превишението се 

оформя като надвишен кредитен лимит, като 
сумата на надвишението се дължи заедно с 

минималната сума за револвиране за 
съответната падежна дата.

Няма възможност
Възможност за използване на 

собствени средства, внесени по 
сметката с кредитната карта

Лихва започва да се начислява от 
датата на извършване на транзакцията

Лихва започва да се начислява от 
датата на осчетоводяване на 

транзакцията

При неплатена в рамките на гратисния 
период минимална сума за револвиране, 

картата се блокира за извършване на 
транзакции. В случай че дължимите суми 

не се погасят три последователни 
месеца, усвоеният кредитен лимит става 

дължим.

При неплащане на два последователни 
месеца на минималната сума за 

револвиране, правото на ползване на 
кредитния лимит се спира. В случай че 

всички дължими суми не бъдат погасени до 
края на следващия (трети) гратисен период, 

ползването на кредитния лимит се 
прекратява, като издадените кредитни карти 

се деактивират. Вземането на банката за 
целия използван кредитен лимит, 

независимо от начина по който е формиран, 
става изискуемо. 

5-то число от месеца 15-то число от месеца

Месечна или годишна, 
в зависимост от договора

Годишна

BIRExpress+9% +12 %

Последният работен ден на всеки 
календарен месец

5-то число всеки месец

Важна
промяна

Промяна

Без
промяна

Важна
промяна

Минимална сума 
за револвиране

Фиксиран лихвен процент 

 Период за отчитане на транзакциите

Събиране на такса за обслужване

 Събиране на такси за транзакции  

Лихвен процент върху сумите за такси

Възможност за използване на 
собствени средства

Превишаване на кредитния лимит от 
такси и offline транзакции 

Вальор за начисляване на лихва върху 
транзакциите

Редовност при обслужване

Последна дата на гратисния период за 
погасяване на минималната сума за 

револвиране

Такса за обслужване - период

Добавка към лихвения процент върху 
неплатените дължими суми

Дата, след която се формира
месечно извлечение




