ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ
Предмет на договора
С договора за банков кредит банката се задължава да отпусне на кредитополучателя
парична сума за определена цел и при уговорени условия и срок, а кредитополучателят
се задължава да ползва сумата съобразно уговореното и да я върне след изтичане на
срока. Кредитополучателят плаща лихва по кредита, но за разлика от заема за
потребление по ЗЗД реалното предоставяне на паричната сума може да се извърши и
след сключването на договора и не представлява условие за неговата валидност.
Договорът за банков кредит притежава следните основни характеристики, които го
отличават от другите договори, а именно:
двустранен – и банката, и кредитополучателят са обвързани с определени права и
задължения един към друг;
консенсуален – проявява своето действие по волята на страните най-често от датата на
подписването му;
възмезден – за предоставената му парична сума кредитополучателят дължи на банката
възнаграждение;
каузален – за да породи действието си е нужно основание и е типичен представител на
сделките при causa craedende;
формален – законът изисква писмена форма (чл.430, ал.3 от ТЗ);
комутативен – към момента на сключването му ползите за страните са известни;
срочен – предварително се уговаря определен срок за връщане на предоставената от
банката парична сума.
Съществуват различни критерии за класификация на банковите кредити. Критериите
обикновено са свързани с основните елементи на договора за банков кредит, като цел,
срок, начин на ползване и погасяване на кредита, вид на обезпечението и т.н.
В зависимост от предназначението (целта) банковите кредити се делят най-общо, от
една страна – на кредити за оборотни средства (при юридическите лица и едноличните
търговци), предназначени да обслужват текущите разплащания на кредитополучателя с
доставчиците му, или потребителски кредити (при физическите лица), предоставяни за
финансиране на текущи нужди на кредитоискателя, и от друга страна – инвестиционни
кредити (при физическите и юридическите лица), предназначени да финансират
кредитополучателя при придобиване на определен дълготраен актив, като например:
недвижим имот, МПС, машини, съоръжения, оборудване, пакет от акции или дялове в
търговско дружество и т.н. Според срока на кредита банковите кредити биват
краткосрочни – обикновено до 1 година, средносрочни – от 1 до 5 години, и
дългосрочни – над 5 години. Според начина на ползване и погасяване на кредита са
познати стандартен (обикновен) кредит – кредитът е за точно определена сума, която
може да се ползва еднократно или на части (траншове) в рамките на определен срок
(срок на ползване), с изтичането на който кредитополучателят губи правото да ползва
кредита, като ползваната сума подлежи на издължаване наведнъж или на части на
фиксирани падежи, установени съгласно приет от страните погасителен план,
револвиращ (възобновяем) кредит – кредитът може автоматично да бъде възобновен
при договорените условия и размери в рамките на определен срок, кредитна линия –
кредитът е определен като максимална сума, която кредитополучателят може да ползва
по всяко време и под различна форма в рамките на договорен срок, овърдрафт –
кредитът се ползва по разплащателна сметка на името на кредитополучателя, като
допустимо надвишение над салдото (остатъка) по сметката, сконтов кредит –
предоставя се посредством изкупуване на търговски секюритизирани и
несекюритизирани дългови ценни книжа (напр., менителници, записи на заповед),
чийто срок на плащане не е настъпил, както и на вземания по търговски фактури,
преводи, акредитиви и инкаса, платими при банката, акцептен кредит – предоставя се

посредством акцептиране от банката на търговски ценни книжа (менителници, записи
на заповед), авалов кредит – предоставя се посредством авалиране от банката на
търговски ценни книжа (менителници, записи на заповед) и т.н. В зависимост от вида
на обезпечението кредитите биват ипотечни – обезпечени с ипотека върху недвижим
имот, ломбардни – обезпечени със залог върху ценни книжа, варантни – обезпечени със
залог върху складов запис за стоки в публичен склад, и т.н.
Банката може да предостави кредит “под условие”, свързан с издадени от нея
гаранции/акредитиви или поети други условни ангажименти, като например по
сключени финансови сделки (опции, фючърси и т.н.). Условието се изразява в
настъпване на едно бъдещо несигурно събитие – реализиране на задължението на
банката да плати по поетия от нея условен ангажимент. Кредитът под условие съдържа
характерни особености, отличаващи го от останалите видове банкови кредити, като
например, моментът на ползване на кредита, с който се свързва и началния момент за
възникване на лихвените задължения. Обикновено тези два момента не съвпадат с
момента на влизане в сила на поетия от банката условен ангажимент, по повод на който
и самият договор за кредит под условие бива сключван.
Правно основание
Договорът за банков кредит е уреден основно в чл.430-чл.432 от Търговски закон, но
според вида и особеностите на кредита приложение могат да намерят и други
разпоредби, като разпоредбите на ГПК, Закона за задълженията и договорите, Закона за
кредитните институции, Закона за потребителския кредит, Закона за предоставяне на
финансови услуги от разстояние, Закона за договорите за финансово обезпечение,
някои наредби на БНБ и други.
Страни
Страни по договора са кредитодателят (кредиторът) и кредитополучателят.
Кредитодателят е лицето, което предоставя за ползване банковия кредит, съответно
поема ангажимент за плащане по банкова гаранция, акредитив и т.н.
Кредитополучателят е лицето, което ползва предоставената му парична сума по
договора, съответно лицето по нареждане, на което се поема условния кредитен
ангажимент. Банковият кредит, когато е свързан с публично влогонабиране,
представлява една от основните видове банкови сделки, определящи банковата
дейност, посредством които Законът за кредитните институции дефинира понятието за
банка. Законът не поставя специални изисквания към кредитополучателя. Достатъчно е
той да е пълнолетен и дееспособен /когато се отнася до физическо лице/ или
правоспособно юридическо лице, което не е прекратено поради ликвидация или
несъстоятелност.
Форма
Законът поставя изрично изискване за спазване на писмена форма на договора (чл.430,
ал.3 от Търговския закон), като по този начин цели да се гарантира съдържанието му.
Договорът за потребителски кредит е формален, като законът също изрично изисква да
бъде сключен в писмена форма на хартиен или друг траен носител с оглед на неговата
действителност (чл.10, ал.1 и чл.22 ЗПК).
Когато договорът за банков кредит е при общи условия, законът изисква писмено
потвърждение на общите условия от страната, на която се предоставят (чл.16, ал.1 от
Закона за задълженията и договорите, чл.298, ал.1, т.1 от Търговския закон).
Изключение се допуска при изменение или замяна на общите условия по заварен
договор при договори с продължително изпълнение, ако изменението или замяната е
била съобщена (чл.16, ал.3 ЗЗД) и в случаите, когато страната, на която се предоставят
общите условия, е търговец и ги е знаела или е била длъжна да ги знае (чл.298, ал.1, т.2
ТЗ). В тези случаи общите условия, съответно изменените или новите общи условия,

имат сила за насрещната страна, независимо че последната не ги е потвърдила писмено.
За да бъдат отхвърлени изменените или новите общи условия при договорите с
продължително изпълнение, какъвто е и договорът за банков кредит, е необходимо
страната, която е била уведомена за настъпилата промяна, изрично да ги отхвърли в
дадения ú писмено достатъчен срок. За разлика от страната в гражданскоправните
отношения, за да отхвърли общите условия, търговецът е длъжен да ги оспори
незабавно. В противен случай мълчанието му се приравнява на съгласие по силата на
закона. Съгласно чл.298, ал.2 от Търговския закон, когато за действителността на
сделката е предвидена писмена форма, установените от търговеца общи условия
обвързват другата страна само ако са ú били предадени при сключването.
Права и задължения на страните
Съгласно чл.58 от Закона за кредитните институции при отпускане на кредит банката е
длъжна да предоставя безплатно и в писмена форма на клиента своите условия по
кредитите, които съдържат най-малко:1. данни за общите разходи по кредита (такси,
комисиони и други разходи, пряко свързани с договора за кредит) и за обективните
критерии, въз основа на които тези разходи могат да се изменят; 2. лихвения процент,
изразен като годишен лихвен процент, метода за изчисляване на лихвата, както и
условията, при които може да се променя лихвата до пълното погасяване на кредита;
3. допълнителните задължения, свързани с разплащанията; и 4. условията и разходите
при предсрочно погасяване на кредита. Законът задължава страните да определят
изрично и изчерпателно всички разходи по кредита с договора за кредит, включително
за случаите на предсрочно погасяване. При потребителския кредит договорът
задължително посочва общия размер на кредита (общата сума, предоставяна по
договора) и условията за усвояването му, като в противен случай може да бъде обявен
за недействителен (чл.11, ал.1, т.7 и чл.22 ЗПК). Когато потребителският кредит е под
формата на разсрочено плащане за стока или услуга или при свързани договори за
кредит, ЗПК изисква да се посочи стоката или услугата и нейната цена в брой, като
неизпълнението на това изискване влече недействителност на целия договор (чл.11,
ал.1, т.8 и чл.22 ЗПК). Договорът за потребителски кредит следва да дава ясна
представа за всички дължими от потребителя плащания, в т.ч. лихвения процент по
кредита, условията за прилагането му и индекс или референтен лихвен процент, който е
свързан с първоначалния лихвен процент, както и периодите, условията и процедурите
за промяна на лихвения процент, като ако при различни обстоятелства се прилагат
различни лихвени проценти, тази информация се предоставя за всички приложими
лихвени проценти, като в противен случай договорът може да бъде обявен за
недействителен (чл.11, ал.1, т.9 и чл.22 ЗПК). Законът изисква в договора за
потребителски кредит да се посочи ГПР и общата сума, дължима от потребителя,
изчислени към момента на сключване на договора, които потребителят трябва да
направи, за да издължи кредита, като в противен случай договорът също може да бъде
обявен за недействителен (чл.11, ал.1, т.10 и чл.22 ЗПК). ГПР по кредита изразява
общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи (лихви, други преки
или косвени разходи, комисиони, възнаграждения от всякакъв вид, в т.ч. тези, дължими
на посредниците за сключване на договора), изразени като годишен процент от общия
размер на предоставения кредит (чл.19, ал.1 ЗПК).
Съгласно чл.59 от Закона за кредитните институции банката е длъжна да обявява
условията по кредитите в помещения, до които клиентите имат достъп, като ги
формулира ясно и по разбираем за клиентите начин. При поискване от клиентите
банката е длъжна да предоставя и допълнителна информация.
Банката като кредитор е длъжна да отпусне на кредитополучателя определената в
договора парична сума, но реалното предоставяне на същата може да се извърши и след
сключването на договора. При стандартните банкови кредити това става в рамките на
срок на ползване. Началото на срока на ползване обикновено съвпада с датата на

подписване на договора за кредит. Ползването обаче, често се обуславя от
изпълнението на определени предварителни условия. Такива могат да бъдат условията
за обезпечаване на кредита - учредяване на ипотека върху недвижими имоти, залог на
движими вещи, ценни книжа, вземания и т.н. Ползването на кредита може да зависи и
от предоставяне на определена информация и документи, както и изпълнението на
други клаузи на договора за кредит (като например, представяне на поръчки или
договори, сключени с трети лица, разрешения на държавни органи и т.н.).
След като предварителните условия за ползване на суми по кредита бъдат изпълнени,
т.е. кредитът стане оперативен, кредитополучателят има право да заяви ползването им
по предвидения в договора ред. Кредитополучателят не е длъжен да използва пълния
размер на отпуснатия му кредит. В рамките на срока на ползване, съобразно нуждите си
от финансиране и клаузите на договора, кредитополучателят заявява пред банката
намерението си да се ползва изцяло или отчасти от предоставения му кредит. Банката
не може да откаже предоставянето на исканите суми, стига кредитът да е оперативен и
искането да е постъпило съобразно клаузите на договора.
Кредитополучателят е длъжен да използва предоставените му суми по кредита за
целите, за които същите са били предвидени в договора, сключен с банката. В противен
случай, по силата на чл.432, ал.1, т.1 ТЗ връщането на кредита става предсрочно
изискуемо. В договорите за кредит банките установяват механизми за следене
спазването на целевото използване на отпуснатите суми по кредита.
През срока на ползване на кредита банката не получава лихва върху неусвоената част
от кредита. Понеже банката е лишена от възможността да използва ефективно
неусвоената сума по кредита за други цели, тъй като същата е “резервирана” в полза на
кредитополучателя, банката договаря плащане на комисиона за ангажимент, която да я
обезщети за пропуснатите доходи от неусвоените по кредита суми през срока на
ползване. С изтичане срока на ползване при стандартните кредити правото на
кредитополучателя да усвоява разрешените, но неусвоени суми от кредита се погасява.
При револвиращите кредити кредитополучателят може да усвоява и погасява кредита в
рамките на определен период (период на револвиране) до определен кредитен лимит,
съобразно промените в нуждите си от финансиране, стига в края на периода кредитът
да бъде изцяло погасен. Последното е условие за револвирането (възобновяването) на
кредита, който се счита за продължен и през следващия период при същите условия,
без да е необходимо сключването на нов договор за кредит или анексирането на
съществуващия такъв. Периодите на револвиране варират от един или няколко месеца
до една година. През периодите на револвиране банката не събира комисиона за
ангажимент върху неусвоените суми до лимита, подобно на стандартните кредити през
периода на ползване.
Договорът следва да съдържа информация за правото на кредитополучателя при
погасяване на главницата по договора за кредит да получи при поискване и
безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на договора, извлечение по
сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания,
като в противен случай при потребителските кредити договорът може да бъде обявен за
недействителен (чл.11, ал.1, т.12 и чл.22 ЗПК).
Наред с вида, размера, валутата на кредита, целта за която е предоставен,
предварителните условия за ползване, начина и сроковете за ползване и погасяване на
кредита, в т.ч. падежите за изплащане на лихвите и главницата, условията за
предсрочно погасяване, договорът за банков кредит съдържа клаузи с декларации и
потвърждения от страна на кредитополучеталя и другите задължени по договора лица
относно тяхното правно и финансово положение, валидността на направените във
връзка с договора изявления, в т.ч. относно изпълнението на поети с договора за кредит
задължения, като например - за поддържане на определени финансови съотношения, за
въздържане от разпределяне на дивиденти, ползване на други кредити, и т.н.

Съгласно чл.431 от Търговския закон кредитополучателят е длъжен да даде на банката
необходимите сведения във връзка със сключването и изпълнението на договора. От
друга страна по силата на чл.61 от Закона за кредитните институции банките могат да
изискват от кредитополучателите да им предоставят отчетни и други документи,
свързани с кредита и тяхната дейност, както и да извършват проверки на обезпеченията
и за целевото използване на предоставените кредити.
Банката има право на законна ипотека върху недвижимите имоти и вещните права
върху тях, които се придобиват изцяло или частично чрез ползване на банков кредит
(чл.60, ал.4 от Закона за кредитните институции).
Основно задължение на кредитополучателя е да върне кредита след изтичане на срока,
определен в договора. Когато кредитът или отделни вноски от него не бъдат издължени
на договорените дати за плащане, както и в случаите, когато кредитът бъде обявен за
предсрочно изискуем поради неплащане в срок на една или повече вноски по кредита,
банката може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418
от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечение от счетоводните си
книги.
Договорът за кредит определя основанията, при настъпване на които банката има
правото да обяви кредита за предсрочно изискуем и да пристъпи към принудителното
му събиране. Съгласно чл.432 от Търговския закон освен в предвидените в договора
случаи банката може да иска предсрочно връщане на сумата по кредита, когато: 1. той
не се ползва за целта, за която е получен; 2. кредитополучателят представя неверни
сведения; 3. обезпечението стане недостатъчно и след покана не бъде допълнено в срок;
и 4. кредитополучателят не връща други заеми към банката поради сериозно влошаване
на финансовото си състояние, но в този случай банката е длъжна да даде достатъчен
срок, преди да упражни правото си за предсрочно връщане на сумата.
Прекратяване на договора
Договорът за банков кредит се прекратява с изтичане срока на ползване на кредита,
когато кредитът не бъде усвоен от кредитополучателя, с изплащане на усвоените суми
от кредита и всички дължими по договора за кредит суми, с отказ на потребителя от
договора за кредит по реда на Закона за потребителския кредит, както и при настъпване
на други прекратителни условия, изрично предвидени в договора за кредит.
Потребителят има гарантирано от закона право, без да дължи обезщетение или
неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни,
считано от датата на сключване на договора за кредит или деня, в който потребителят
получи условията на договора и информацията по чл.11 и 12 от ЗПК, когато това става
след сключване на договора (чл.29, ал.1 ЗПК). Когато потребителят упражни правото
си на отказ от договора за кредит, той връща на кредитора главницата и заплаща
лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средства по кредита до датата
на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни
дни, считано от изпращането на уведомлението до кредитора за упражняване правото
на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в договора лихвен процент.
При пълно погасяване на кредита банката е длъжна да заличи, съответно освободи,
предоставените обезпечения в срок не по-дълъг от 14 дни от искането на клиента и
заплащане на дължимите такси (чл.60, ал.5 от Закона за кредитните институции).
Велко Джилизов, юрист
ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ:
• Договор за банков кредит

ДОГОВОР
за овърдрафт в лева по картова сметка
Днес, ………………. 2010 г., в гр. ………….. между ТБ “…………….” АД,
представлявана от ………………………. и ………………………, наричана за краткост
“БАНКАТА” от една страна, и от друга ………………………... с ЕГН ……………….. и
постоянен адрес в гр. …………………………., лична карта № ………., издадена на
………………..
от
МВР
гр.
……………………,
наричан
за
краткост
“КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ”, се сключи настоящият договор за следното:
Чл.1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
БАНКАТА предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ при условията на този
Договор овърдрафт в размер до ……………. лева, наричан по-нататък максимално
допустим размер (лимит) на овърдрафта.
Чл.2. УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Овърдрафтът ще се ползва по водена на името на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ при
БАНКАТА картова сметка № .............................. за изпълнение на наредените операции
чрез издадената по нея на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ банкова карта, както следва:
1. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ овластява БАНКАТА да извършва плащания по
наредените й чрез картата операции и съответните им такси и комисиони,
надвишаващи авоара по картовата сметка, до разрешения по чл.1 от този
Договор лимит на овърдрафта.
2. В случай на допуснато плащане над лимита на овърдрафта, сумата на
надвишението се счита за ползван неразрешен овърдрафт, който е незабавно
изискуем от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.
Дългът по разрешения овърдрафт се отчита по картовата сметка на
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ съгласно установеното по чл.2, ал.1 от Договора.
Крайният срок за ползване на суми от разрешения овърдрафт е .................. г. След
изтичане на този срок ангажиментът на БАНКАТА за предоставяне на неусвоени суми
от разрешения овърдрафт се прекратява.
Правото на ползване на суми от разрешения овърдрафт в рамките на договорения
краен срок и лимит за ползване се възстановява с всяка издължена сума по него.
Чл.3 ЛИХВИ И КОМИСИОНИ
За ползвания овърдрафт КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща на БАНКАТА лихви,
начислявани при база .................. дни, като дългът по разрешения овърдрафт се олихвява
с лихвен процент ........... плюс надбавка ..................., или общо .................... процента
годишно.
При неплащане от страна на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ на главница и / или лихви в
договорените в чл.4, ал.1 и ал.3 от Договора срокове, изискуемата просрочена сума се
олихвява с лихва за просрочие в размер на .............. годишно, до окончателното й
изплащане в пълен размер.
Всички такси, комисиони и други разноски, свързани с изпълнението на настоящия
Договор са за сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.

Банка:

_______________

Кредитополучател:

__________

Чл.4 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА
Крайният срок за погасяване на разрешения овърдрафт е ..................... г.
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да погасява предсрочно изцяло или
частично дълга по предоставения му овърдрафт.
Дължимите лихви по овърдрафта се изплащат от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ, както
следва:
1. Лихвите по чл.3, ал.1 от Договора се изплащат ежемесечно на ............ число
от съответния месец;
2. Лихвите за просрочие по чл.3, ал.2 от Договора са незабавно изискуеми.
Поетите ангажименти от БАНКАТА за предоставяне на овърдрафта се прекратяват
и погасяват, а ползваният овърдрафт, ведно с лихвите по чл.3 от Договора и разноските в
пълен размер, стават по преценка на БАНКАТА изцяло или частично предсрочно
изискуеми, в случай че възникне което и да е от долупосочените основания:
1. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е нарушил което и да е от изискванията и
клаузите на настоящия Договор и / или установеното с приложенията към
него, както и при допуснато просрочие на начислените лихви за всеки един
от договорените падежи по чл.4 от Договора.
2. БАНКАТА счете обезпечението, учредено при условията на настоящия
Договор за недостатъчно поради спадане на стойността му и
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ не намали дълга или не попълни недостига по
обезпечението до размер, по вид и в срок, приемливи за БАНКАТА.
3. При предприемане от страна на трети лица по законоустановения ред на
действия за принудително изпълнение срещу имуществото на
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и / или срещу обезпечението за сума по-голяма от
.............................................. лева.
В случай на предсрочна изискуемост при условията на предходната алинея,
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да погаси дълга си, ведно с лихвите разноските по
този Договор в срок от ................. дни.
С подписване на настоящия Договор, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дава съгласие
БАНКАТА да издължава едностранно в деня на падежа или след него изискуемите суми
по него, в т.ч. такси, комисиони и лихви, като задължава служебно картовата му сметка
по чл.2, ал.1 от Договора, а при липса на достатъчно средства по нея и при наличие на
неусвоен лимит от овърдрафта – да издължава изискуемите суми за сметка на
разрешения одърдрафт.
Чл.5 ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
За обезпечаване погасяването на всички вземания на БАНКАТА по настоящия
Договор до окончателното им събиране в пълен размер, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ
осигурява в нейна полза учредяването на следните обезпечения, а именно:
..........................
В случай, че стойността на обезпечението, договорено съгласно установеното в
предходната алинея спадне, независимо от причините за това, и БАНКАТА счете, че то е
недостатъчно за гарантиране задълженията на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по настоящия
Договор, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен при първа покана да намали
Банка:

_______________

Кредитополучател:

__________

задължението си по настоящия Договор или да предостави допълнително обезпечение,
приемливо за БАНКАТА.
Всички разходи, свързани с учредяването, поддържането за срока на действие на
обезпеченията и тяхната застраховка са за сметка на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.
Чл.6 ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми БАНКАТА за:
1. Всяка промяна на данните и информацията, предоставени на БАНКАТА
при сключване на настоящия Договор, свързани с личната му
идентификация и условията за водене и обслужване на овърдрафта по
картовата сметка.
2. Предявяване на искове, насочени срещу него и / или към обезпечението,
както и за образуване на изпълнителни и обезпечителни производства.
БАНКАТА се задължава да предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ месечни
извлечения за състоянието и движенията на собствените му средства и ползвания
овърдрафт по картовата му сметка по чл.2, ал.1 от Договора.
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ дава съгласие БАНКАТА да предоставя информация
на Националния оператор БОРИКА ЕООД за салдата по сметките и операциите,
свързани с обслужване на предоставения му овърдрафт.
Чл.7 ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
За събиране на изискуемите суми по този Договор БАНКАТА има право по свой
избор и преценка да:
1. Пристъпи към незабавно събиране на изискуемите суми, в т.ч. разноски,
такси и комисиони, лихви, ползван овърдрафт по реда, предвиден в този
Договор и / или да прихване в пълен размер задълженията си към
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ по банковите му сметки, включително с право на
откупуване на валута по съответния курс на БАНКАТА в деня на
операцията.
2. Пристъпи към удовлетворяване на вземанията си чрез принудително
изпълнение върху цялото имущество на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и / или
обезпечението по законоустановения ред.
3. Предприеме други законосъобразни действия с цел погасяване на
вземанията си по този Договор.
Чл.8 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящият Договор може да бъде изменян с писмено споразумение между
страните.
За всички неуредени с настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
Споровете между страните по този Договор ще бъдат разрешавани по взаимно
съгласие, а в случай, че такова не бъде постигнато, спорът се отнася за разрешаване пред
компетентния български съд.
Договорът за банкова карта, въз основа на който е открита картовата сметка по
чл.2, ал.1, се явява неразделна част от настоящия Договор.

Банка:

_______________

Кредитополучател:

__________

Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от
страните.

ЗА БАНКАТА:

Банка:

_______________

КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ:

Кредитополучател:

__________

