ОБЩИ УСЛОВИЯ НА "АЙКАРТ КРЕДИТ" ЕАД КЪМ ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ
Настоящият документ урежда Общите условия към договора за кредит на "Айкарт Кредит" ЕАД, със
седалище и адрес на управление: 1407 София, бул. Джеймс Баучер 76А, ет. 8, ЕИК: 200739331, регистрирано
в Регистъра на финансовите институции при БНБ под номер BGR00004, (Кредитодател) и се предоставят и
подписват от другата договаряща страна (Кредитополучател), която подписва Заявление и Договор за кредит
и всички негови Приложения.
ДЕФИНИЦИИ
1. Кредитодател по смисъла на тези Общи условия е "Айкарт Кредит" ЕАД, с ЕИК 200739331;
1.1. Картоиздател по смисъла на тези Общи условия е "Айкарт" АД, с ЕИК 175325806, което е доставчик
на платежни услуги на Кредитополучателя и е издало и обслужва международната кредитна карта;
1.2. Договор за кредит по смисъла на тези Общи условия е договорът, сключен между Кредитополучателя
и Кредитодателя, по силата на който на Кредитополучателя се предоставя кредит, който може да бъде
усвоен единствено чрез кредитна карта, издадена от "Айкарт" АД;
1.3.Договор за Карта по смисъла на тези Общи условия е договорът за издаване и ползване на международна
кредитна карта, сключен между Кредитополучателя и Картоиздателя;
1.4.Картата по смисъла на тези Общи условия е кредитната карта iCard/MasterCard или VISA, издадена от
Картоиздателя по силата на Договора за Картата;
1.5.Картова платежна сметка по смисъла на тези Общи условия е платежната сметка на Кредитополучателя,
открита при Картоиздателя по силата на Договора за Картата;
1.6. Месечно извлечение по смисъла на тези Общи условия е документът, изготвян от Картоиздателя
ежемесечно и предоставян на Кредитополучателя, който съдържа подробна информация за всички платежни
операции, извършени с Картата и за размера на усвоения кредит и начислените лихви и такси. В Месечното
извлечение се посочва и общият размер на задължението на Кредитополучателя към Кредитодателя към края
на съответния отчетен период (календарен месец), както и абсолютният размер на Минималната погасителна
вноска (МПВ), дължима от Кредитополучателя съгласно Договора за кредит.
1.7. Главница - Предоставената кредитна сума за усвояване, формирана от усвоен Кредитен Лимит за
транзакции и/или усвоен Кредитен Лимит за разсрочване, както и всички други начисления съобразно
Договора и Условията, включително такси, разноски и други, без начислените лихви.
1.8.Кредитен Лимит за транзакции – Основна, максимална и най-голяма разрешена кредитна сума,
предоставена за усвояване от Кредитополучателя чрез транзакции без разсрочване и съобразно Договора,
която не може да бъде надвишавана, при условията за които е предоставена.
1.9. Кредитен Лимит за разсрочване – Допълнителна и най-голяма разрешена кредитна сума, предоставена
на Кредитополучателя за усвояване по негова преценка чрез транзакции с разсрочване, и дължима за
възстановяване на разсрочени равни анюитетни вноски, съобразно Договора.
1.10. Договорни лихви. Лихви, договорени между страните по договора, дължими от Кредитополучателя,
съставляващи цената за ползване на кредита по Лимита за транзакции. При олихвяването на задължения по
кредита се прилага следният метод за изчисляване: за всеки календарен ден се начислява лихва, равна на
приложимия съгласно Договора за кредит годишен лихвен процент, разделен на 360.
1.11. Разходи по кредита. Лихви, такси, неустойки и други разходи, пряко свързани с кредита, които
Кредитополучателят трябва да заплати, за да се ползва необезпокоявано, непрекъснато и несмущавано по
всяко време от предоставения кредит.
1.12. Такси. Дължими олихвяеми суми съгласно Договора и Условията, при конкретните основания
посочени в тях, различни от лихвите.
1.13. Неустойки. Неустойка по смисъла на този договор е наказателната неустойка в парична сума,
начислена на основания, посочени в Договора или Условията, която се олихвява с лихва за забава.
1.14. Разноски. Непосочени в Договора и Условията, разходи, доказани от Кредитодателя, извършени във
връзка с договорното правоотношение по вина на Кредитополучателя, които подлежат на възстановяване от
него и олихвяват със законовата лихва за забава.
1.15. Усвоен кредит. Реално ползвана сума ведно със съответните начисления (начислени договорни лихви,
такси, комисионни и други разходи и разноски, дължими според Договора и Условията) към точно определен
момент.
Кредитополучател: __________________

За Кредитодателя: __________________

1

1.16. Разполагаем остатък по кредитен лимит. Отпуснатият кредитен лимит, намален със сумата на
усвоения кредит.
1.17. Общо задължение. Целият усвоен от Кредитополучателя кредит, включително и разсрочените
задължения и ведно с начислените лихви, такси, комисионни и други разноски (ако има такива).
1.18. Законова лихва върху задължение. Нормативно определена лихва за задължения в евро или за
задължения в лева съгласно действащото законодателство.
1.19. Изискуемо задължение. Изискуемо задължение за плащане на парична сума по договора с настъпил
срок, което се формира от дължимата минимална погасителна вноска и сбора от всички дължими падежирали
вноски по разсрочени задължения.
1.20. Падежирала вноска. Вноска по разсрочено на равни месечни анюитетни вноски задължение, чийто
падеж съгласно погасителния план е настъпил и трябва да бъде погасена в съответствие с описаните в
Договора за кредит условия.
1.21. Персонализирана страница. Достъпно за Кредитополучателя място на сайт на Картоиздателя,
съдържащо информация, посочена в Условията и друга информация от значение за Кредитополучателя по
преценка на Картоиздателя и/или Кредитодателя.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТА. ПРАВО НА ОТКАЗ
2. Договорът за кредит се сключва чрез подписването му от упълномощено от Кредитодателя или според
закона лице и лично от Кредитополучателя.
2.1.Предварителни условия за сключване на Договора за кредит и предоставяне на кредита са 1) одобрение от
Кредитодателя на Заявление, подписано лично от Заявителя и 2) валидно сключен Договор за Карта с
Картоиздателя. При одобряване на Заявление, подадено по интернет, Кредитополучателят е длъжен да го
подпише лично при подписването на Договора за кредит.
2.2.Кредитополучателят се съгласява кредитът да бъде предоставен единствено по картовата платежна сметка
на Кредитополучателя при Картоиздателя, за заплащане на извършени транзакции с Картата. Предоставянето
на кредита по този начин представлява изпълнение на задължението на Кредитодателя по Договора за кредит
да предостави кредита и създава задължение на Кредитополучателя да върне усвоената част от него, при
условията на Договора за кредит и настоящите Общи условия (Условията).
2.3.Договорът за кредит е свързан с Договора за Картата, доколкото кредитът, отпуснат според този Договор
може да се усвоява само чрез транзакции с Картата. Поради тази причина Страните се съгласяват, че:
2.3.1.Информацията за задълженията по Договора за кредит като усвоен кредит, лихви, такси и подобни, ще
бъде предоставяна от Кредитодателя директно на Картоиздателя, който ще я включва в Месечните
извлечения. Кредитополучателят ще получава едно Месечно извлечение, отразяващо транзакциите с Картата
и баланса по Договора за кредит (усвоен кредит, лихви, такси, комисионни и подобни) от Картоиздателя. При
все това, лицето, което има задължение да отпусне кредита и има право да получи обратно сумата на усвоения
кредит, ведно с всички лихви, неустойки (ако такива има), такси, съдебни разноски, адвокатски
възнаграждения и подобни е Кредитодателят по силата на Договора за кредит и настоящите Условия.
2.3.2.Неизпълнението на Договора за кредит и настоящите Условия ще се счита за неизпълнение на Договора
за Картата и обратно, неизпълнението на Договора за Картата, ще се счита за неизпълнение на този Договор.
2.4.Кредитополучателят разбира и безусловно се съгласява, че кредитът се предоставя и усвоява под следната
форма: Кредитодателят заплаща ежедневно по картовата платежна сметка на Кредитополучателя при
Картоиздателя сумата на всички транзакции, извършени с Картата/Картите, включително и тези, които са
били разсрочени, както и всички свързани с транзакциите такси и комисионни, които не могат да бъдат
покрити с парични средства на Кредитополучателя по картовата му платежна сметка при Картоиздателя, ако
има такива (Усвояване на кредита). Плащането се извършва въз основа на предоставена от Картоиздателя
директно на Кредитодателя информация за извършените през съответния ден транзакции без покритие.
Кредитополучателят се съгласява, че оспорването на транзакции или други претенции на Кредитополучателя
към Картоиздателя се разрешават съгласно договора за издаване и ползване на Картата и по никакъв начин не
засяга задължението му към Кредитодателя за връщане на усвоения кредит по този договор.
2.4.1. Кредитополучателят може да усвои изцяло посочения в Договора за кредит Общ кредитен лимит
единствено ако използва възможността за разсрочване на месечни анюитетни вноски и кредитът не е станал
предсрочно изискуем. Кредитополучателят е длъжен да погасява ежемесечно минималната погасителна
вноска по кредита.
Кредитополучател: __________________

За Кредитодателя: __________________
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2.4.2. Разполагаем остатък по кредита е Общият кредитен лимит, намален с усвоения кредит.
2.4.3. Кредитополучателят няма право да извършва транзакции, които надвишават размера на разполагаемия
му остатък по кредита (превишаване на кредитния лимит). В случай че извърши такава транзакция, то
Кредитодателят ще я изпълни, което ще доведе до усвояване на кредита и ще има право да начислява
договорна лихва, уговорена в Договора за кредит върху сумата, с която е превишен кредитният лимит и да я
получи обратно от Кредитополучателя, както и да получи от него неустойка за превишаване на кредитния
Лимит за транзакции в размер на 5 % (пет на сто) от превишението, но не по-малко от 5 (пет) евро, която се
отразява като усвояване на кредита. Неустойката за превишаване на кредитния лимит по настоящата точка се
начислява и дължи и в случаите, когато превишението е в резултат от падеж на месечна анюитетна вноска или
начисляване на неустойката за превишаване на кредитния лимит.
2.5. При извършване на транзакция с Картата разполагаемият остатък по кредита, съответно разполагаемият
Лимит за транзакции се намаляват със сумата по транзакцията и сумата на всички свързани с това такси и
комисионни. Върху усвоената сума от кредита се дължат лихви в размера и при условията на настоящия
Договор и Условията. С подписването на настоящия Договор Кредитополучателят безусловно се съгласява да
върне на Кредитодателя усвоения кредит, ведно с начислените лихви, неустойки и такси.
2.5.1. Всички разходи, такси и комисионни, различни от посочените в настоящия Договор, които произтичат
от използването на Картата и/или картовата платежна сметка (например, но не само разходи за теглене на
пари в брой от АТМ устройство) са изцяло за сметка на Кредитополучателя и тяхната стойност се определя по
действащата тарифа на съответния доставчик на конкретната услуга, в това число и тарифата на
Картоиздателя. Кредитополучателят се съгласява, упълномощава и неотменимо възлага на Кредитодателя да
заплаща ежедневно тези разходи, такси и комисионни на Картоиздателя от името на Кредитополучателя,
което води до усвояване на кредита по настоящия Договор и намаляване на разполагаемия му остатък
2.5.2. Разходът на Кредитополучателя за притежаване на Картата, посредством която се усвоява кредитът,
представлява годишната такса за обслужване, определена от Картоиздателя и посочена в негова тарифа или в
Договора за карта. Размерът на тази такса може да бъде променян от Картоиздателя при условията на
Договора за карта.
2.5.3. Кредитополучателят изрично се съгласява цялата информация за размера на усвоения кредит и
начислените лихви, неустойки и такси да се предоставя от Кредитодателя директно на Картоиздателя, който я
включва в Месечните извлечения по Картата, изпращани на Кредитополучателя, като по този начин той се
счита за надлежно информиран за актуалния размер на задълженията си.
2.6.Кредитополучателят има право в съответствие с чл. 29 от Закона за потребителския кредит, да се откаже
от сключения Договор за кредит в срок от 14 дни от неговата дата, без да дължи обезщетение или неустойка
за това. Отказът от Договора следва да бъде изпратен на Кредитодателя в писмен вид, за да има действие. В
този случай Договорът за кредит се счита прекратен, при условие че в срок от 30 (тридесет) дни от
упражняването на право на отказ, Кредитополучателят погаси изцяло усвоената част от кредита и всички
начислени в резултат на това лихви и такси (ако има такива). По отношение упражняването на право на отказ
се прилагат съответно правилата и условията за едностранно прекратяване на Договора от
Кредитополучателя.
2.7. В случай че Кредитополучателят упражни правото си на отказ по т. 2.6, то предоставената му Карта,
посредством която се усвоява предоставеният кредит, се блокира незабавно от Картоиздателя и
Кредитополучателят няма право да усвоява кредита. При настъпване на условията по т.2.6. и прекратяване на
Договора за кредит Договорът за Карта с Картоиздателя също се прекратява.
КРЕДИТЕН ЛИМИТ. УСВОЯВАНЕ И РЕВОЛВИНГ НА КРЕДИТА
3.Максималният размер на кредита е определен в Договора за кредит.
3.1.Кредитът може да бъде усвоен единствено чрез извършване на транзакции с Картата. Усвояване на
кредита настъпва автоматично и при начисляването на лихви, такси, неустойки (ако такива има) по Договора
за кредит и/или по Договора за Карта. Моментът на усвояване на кредита е осчетоводяването на съответната
транзакция от Кредитодателя, съответно датата на начисляване на съответната неустойка, такса или
комисионна.
3.2.В случай че Кредитополучателят погаси свое задължение по усвоения кредит, разполагаемият размер на
кредита се възстановява до размера на погасеното задължение, освен ако Картата на Кредитополучателя е
Кредитополучател: __________________
За Кредитодателя: __________________
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блокирана от Картоиздателя, независимо от основанието за това или кредитът му е станал предсрочно
изискуем при условията на Договора за кредит.
РАЗСРОЧВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
4. Задължението по осчетоводена транзакция, с която са заплатени стоки или услуги, включително и по
интернет, което е довело до усвояване на кредита, може да бъде разсрочено на равни месечни анюитетни
вноски чрез изпращане на SMS, чрез телефонно обаждане до Кредитодателя или чрез Персонализираната
страница на Кредитополучателя. Срокът за отправянето на искането за разсрочване е до 1 час след
извършването на транзакцията при разсрочване чрез изпращане на SMS и до последния ден на календарния
месец, през който е извършена съответната транзакция при разсрочване чрез телефонно обаждане или чрез
Персонализираната страница на Кредитополучателя. Този срок може да бъде удължен от Кредитодателя, за
което той уведомява Кредитополучателя. Кредитодателят не е длъжен да разглежда искания за разсрочване,
които са направени след срока.
4.1.Ако са налице предпоставките в Договора и Условията за извършване на разсрочването, след получаване
на искане за разсрочване Кредитодателят изпраща погасителен план с броя и размера на анюитетните вноски
на конкретното задължение. За да има действие разсрочването, Кредитополучателят следва да го потвърди
след получаването на погасителния план. Потвърждаването става по някой от способите, по които се иска
разсрочването (чрез изпращане на SMS, чрез телефонно обаждане до Кредитодателя или чрез
Персонализираната страница на Кредитополучателя) в срок до един час след получаването на погасителния
план, но не по-късно от края на деня. Кредитодателят разпечатва на хартиен носител потвърдения от
Кредитополучателя погасителен план във връзка с исканото и потвърдено от Кредитополучателя разсрочване,
подписва го чрез свой служител и го прилага към досието на Кредитополучателя. В погасителния план се
съдържа информация относно точния момент и способа, по който е поискано и потвърдено съответното
разсрочване. Кредитополучателят може да получи копие от всеки приложен към досието му погасителен план
след писмено искане до Кредитодателя в някой от офисите му.
4.2. На Кредитополучателя се изпраща с Месечното извлечение погасителен план за всички разсрочени на
анюитетни вноски задължения за отчетния период. Ако Кредитополучателят не възрази изрично писмено в
14-дневен срок от датата на Месечното извлечение се счита, че той одобрява и потвърждава извършените
разсрочвания. Ако Кредитополучателят възрази срещу дадено разсрочване в срока по предходното изречение,
то разполагаемият остатък по Лимита му за транзакции се намалява със сумата на включените в
непадежиралите вноски главници по оспореното разсрочване, която се олихвява съгласно Договора за кредит,
а разполагаемият остатък по Лимита за Разсрочване се увеличава със сумата на непадежиралите вноски. Ако
оспорването по предходното изречение доведе до превишаване на кредитния лимит, Кредитополучателят
дължи такса за превишаване на кредитния лимит.
4.3. Кредитодателят не носи отговорност за невъзможност да се ползва услугата за разсрочване чрез SMS,
телефон или интернет или за вреди, причинени поради техническа невъзможност за изпращане или
получаване на SMS, получаване на празни или грешни SMS, както и неправомерно използване от трето лице
на мобилен апарат или телефонен номер на Кредитополучателя, посочен в Договора с Кредитодателя.
5.
Не могат да бъдат разсрочвани задължения по извършени тегления на пари в брой, начислени
неустойки, такси, лихви и комисионни. Не може да бъде разсрочено задължение, ако разполагаемият остатък
по Лимита за транзакции е по-малък от сбора на първата вноска по разсрочваното задължение и всички
останали месечни вноски по разсрочени задължения, които имат падеж през същия месец. Не може да бъде
разсрочена покупка, ако стойността й надвишава разполагаемия остатък по Лимита за Разсрочване.
6.
При разсрочване на задължения чрез плащане на равни месечни анюитетни вноски по транзакция,
извършена във валута, различна от валутата на кредита, първо се извършва превалутиране съгласно
установените в Договора за карта правила на Картоиздателя – доставчик на платежната услуга и след това се
генерира погасителен план във валутата на кредита.
7.
При разсрочване на задълженията чрез плащания на равни месечни анюитетни вноски разполагаемият
остатък по Лимита за Разсрочване се намалява със сумата на всички месечни вноски по погасителния план.
Разполагаемият остатък по Лимита за транзакции се увеличава със стойността на извършената транзакция. На
първо число на всеки отчетен период по разполагаемия остатък по Лимита за транзакции се блокира сума,
равна на сбора на всички месечни анюитетни вноски, които имат падеж на последно число на същия месец.
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Блокираната сума се освобождава при падежа на съответните месечни анюитетни вноски и не може да бъде
усвоена от Кредитополучателя преди това.
8.
Кредитният лимит не може да бъде надвишен поради падеж на месечна анюитетна вноска, ако
Кредитополучателят е изпълнил задължението си да погаси посочената в Месечното извлечение МПВ за
съответния отчетен период. В случай че размерът на падежираща вноска надвишава размера на разполагаемия
остатък по Лимит за транзакции, падежът й ще доведе до надвишаване на кредитния лимит на
Кредитополучателя, като в този случай настъпват описаните в т. 6.3 на Договора последици.
9.
Кредитополучателят има правото да погаси предсрочно разсроченото на месечни анюитетни вноски
задължение с изрично писмено заявление до Кредитодателя или негов представител, указващо кое
задължение се плаща предсрочно. Заявлението за предсрочно погасяване трябва да бъде подадено най-малко
3 (три) работни дни преди последното число на съответния месец.
В този случай, Кредитодателят намалява
дължимите по кредита разходи в съответствие с изискванията на Закона за потребителския кредит.
Кредитополучателят дължи такса за предсрочно погасяване на разсроченото задължение в размер на 0,5 % от
погасяваната сума, ако броят на оставащите месечни анюитетни вноски e 12 или по-малко, съответно 1 % от
погасяваната сума, ако оставащите месечни анюитетни вноски са повече от 12.
10.
Всяка месечна вноска от погасителния план на разсрочените задължения е анюитетна и съдържа в себе
си главница, както и лихва в размер, посочен в Договора за кредит. Лихвената база за изчисляване на лихвите
по месечните анюитетни вноски е 30/360. Всяка месечна вноска има падеж на последното число на месеца, в
който се дължи. Падежът на първата вноска е през месеца, в който е осчетоводена разсрочената транзакция.
Последната вноска е изравнителна.
11.
При падеж на анюитетна вноска по разсрочено задължение разполагаемият остатък по Лимита за
транзакции се намалява със сумата на вноската, а разполагаемият остатък по Лимита за Разсрочване се
увеличава със същата сума, като върху сумата на вноската не се начисляват лихви до 15-то число на месеца
следващ месеца, в който е датата на падежа, независимо дали останалите задължения са в лихвен или
безлихвен период. Ако Кредитополучателят не погаси посочената в Месечното извлечение МПВ до 15-то
число на месеца, през който се дължи, то падежиралата анюитетна вноска, която е част от съответната МПВ,
се включва в главницата на кредита и от 16-то число се олихвява с уговорената в Договора за кредит лихва.
ПЛАЩАНЕ И ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
12. Задълженията се погасяват чрез превод по посочена в Договора за кредит банкова сметка или плащане в
брой в офис или при представител на Кредитодателя, включително в офис на Картоиздателя, който е
упълномощен от Кредитодателя да получава плащания от негово име. При плащане в брой при Кредитодателя
или негов представител не се събира такса за плащането.
12.1. Кредитополучателят може да погаси задължението си към Кредитодателя и като внесе средства по
картовата си платежната сметка при Картоиздателя. Кредитополучателят се съгласява, че във всички случаи
средствата, внесени по картовата му платежната сметка при Картоиздателя, служат за погасяване на
задължения към Картоиздателя и Кредитодателя в установената в настоящите Условия поредност. С
подписването на Договора Кредитополучателят дава изрично съгласие за директен дебит в полза на
Кредитодателя от картовата си платежна сметка за суми до размера на задължението към Кредитодателя,
посочено в последното Месечно извлечение.
12.2. При всеки превод или внасяне на пари в брой задълженията на Кредитополучателя се погасяват в
следната поредност: (1) задължения за такси, комисионни и разноски, направени от Картоиздателя, които не
са му заплатени от Кредитодателя при условията на Договора за кредит и са дължими от Кредитополучателя;
(2) суми, надвишаващи кредитния лимит на Кредитополучателя; (3) договорни лихви; (4) законови лихви; (5)
неустойки; (6) падежирали анюитетни вноски от разсрочени задължения; (7) главници. Тази поредност може
да бъде променена само след изрично писмено заявление от Кредитополучателя и съгласие на Кредитодателя
за заплащане на лихвата по кредита или на разсроченото на равни месечни анюитетни вноски задължение.
12.3. Погасяването на задълженията от страна на Кредитополучателя може да бъде извършено в лева или в
евро. При погасявания, извършвани в лева, сумата се превалутира в евро по актуалния за деня на плащането
фиксинг на БНБ. Ако за целите на превалутирането при прилагането на обменния курс на БНБ за съответния
ден се получи число с повече от два знака след десетичната запетая, то това число се закръгля последователно
от последния знак към втория, като цифра по-малка от пет се закръгля надолу, а цифра равна или по-голяма
от пет се закръгля нагоре.
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12.4. Кредитополучателят се задължава да погасява ежемесечно, до 15-то число на месеца, Минимална
погасителна вноска (МПВ), чийто начин на формиране е описан в Договора за кредит. Размерът на МПВ се
посочва в Месечното извлечение.
12.5. При извършено погасяване Кредитополучателят се информира за оставащите след погасяването
задължения чрез Месечното извлечение, чрез текущата информация за транзакциите или чрез
Персонализираната страница.
ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА
13. Лихвите, годишният процент на разходите, общият разход по кредита за кредитополучателя, общият
кредитен лимит, лимитът за транзакции или за разсрочване, могат да се променят от Кредитодателя при
следните алтернативни основания:
13.1. Промяна на основния лихвен процент на Българската народна банка или лихвите на междубанковия
пазар на капитали; или
13.2. Промяна на някой от следните индекси: EURIBOR, LEONIA, SOFIBOR; или
13.3. Изменение на кредитния риск, поеман от Кредитодателя, за конкретния кредитополучател.
14. Промените се съобщават от Кредитодателя по някой от следните начини: чрез обявяването на датирано
съобщение за промяната в офисите на Кредитодателя, чрез Месечното извлечение или чрез e-mail, чрез
обявяването им на интернет страницата www.icard.bg или чрез друг дълготраен носител. Промените
влизат в сила на посочената в съобщението дата на влизане в сила, но не по-рано от 1 (един) месец след
съобщаването им от Кредитодателя по някой от начините по предходното изречение. В случай че не е
съгласен с промяната, Кредитополучателят има право да прекрати Договора за кредит чрез отправяне на
писмено известие, включително и чрез e-mail с универсален електронен подпис, издаден според Закона за
електронния документ и електронния подпис, за прекратяване на Договора, което може да бъде отправено
до Кредитодателя в едномесечен срок от датата на съобщаването им. В случай че нормативни изисквания
наложат промяна в Договора, той се счита за съответно променен от датата на влизане в сила на
нормативните изисквания. В случай че промените са вследствие на разпореждане или указание на
компетентен орган на власт, Кредитополучателят няма право да прекрати Договора.
15. Кредитодателят има право да променя други условия в съответствие с чл. 144, ал. 2, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, като уведоми Кредитополучателя за това в 7-дневен срок от промяната по някой
от начините, описани в т. 14. В уведомлението задължително се съдържа информация за правото на
Кредитополучателя в този случай незабавно да прекрати Договора за кредит, но не по-късно от 7 (седем)
дни от датата на получаване на уведомлението.
ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ НА КРЕДИТА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
16. Кредитодателят и Кредитополучателят изрично приемат и се съгласяват, че в случай на неплащане изцяло
на шеста поредна МПВ до последно число на месеца, в който се дължи шестата поредна МПВ, посочена в
Месечното извлечение, целият усвоен от Кредитополучателя кредит, включително и разсрочените
задължения и ведно с начислените лихви, такси, комисионни и други разноски (ако има такива) стават
незабавно предсрочно изискуеми и дължими, без да се прекратява Договорa и без необходимост от
уведомление от Кредитодателя, считано от 1-во число на следващия месец, а ако този ден е неработен – от
следващия работен ден.
16.1. Кредитодателят и Кредитополучателят изрично приемат и се съгласяват, че в случай на неплащане
изцяло на трета поредна МПВ до последно число на месеца, в който се дължи третата поредна МПВ,
посочена в Месечното извлечение, Кредитодателят има право да обяви целия усвоен кредит за
предсрочно изискуем, като отправи до Кредитополучателя писмено уведомление за това.
16.2. Кредитодателят и Кредитополучателят изрично приемат и се съгласяват, че в случай на прекратяване
на Договора за карта между Картоиздателя и Кредитополучателя, за което Кредитодателят е писмено
уведомен от Картоиздателя, целият усвоен от Кредитополучателя кредит, включително и разсрочените
задължения и ведно с начислените лихви, такси, комисионни и други разноски (ако има такива) стават
незабавно предсрочно изискуеми и дължими, считано от 1-во число на месеца след датата на
прекратяването на Договора за карта, като се прекратява и Договорът за кредит.
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16.3. От датата на настъпване на предсрочната изискуемост целият усвоен от Кредитополучателя кредит,
включително и разсрочените задължения и ведно с начислените лихви, такси, комисионни и други
разноски (ако има такива) се консолидира в едно Общо задължение, върху което се дължи законна
лихва.
16.4. От датата на настъпване на предсрочната изискуемост:
16.4.1. Кредитодателят има правото да иска от Картоиздателя да се блокира картата.
16.4.2. Кредитодателят има право да започне незабавно събиране на всички свои вземания по съдебен
ред във валутата, в която са уговорени, освен ако законът предвижда нещо друго.
16.4.3. Кредитополучателят няма право да усвоява кредитен лимит по Договора, като запазва
възможността да получава информация относно своите задължения към Кредитодателя и
начините за погасяването им.
16.5. Договорът за кредит се прекратява автоматично в деня на погасяване изцяло на всички задължения на
Кредитополучателя към Кредитодателя след настъпването на предсрочната изискуемост, като
Кредитополучателят не може да има претенции за усвояване на кредитния лимит по прекратения
договор.
17. Кредитодателят има правото да прекрати Договора за кредит с 14-дневно писмено предизвестие
(включително чрез Месечно извлечение), ако настъпи дори и едно от следните събития:
17.1. Нарушаване на която и да е клауза от Договора за кредит или Условията от страна на
Кредитополучателя, в това число, но не само, след изтичане на 30 (тридесет) дни от датата на
предсрочната изискуемост на усвоения кредит, или
17.2. Уведомление от Картоиздателя за нарушаване на която и да е клауза от Договора за картата, Условията
и Тарифата към него от страна на Кредитополучателя, или
17.3. Установяване, че съгласно Централния Кредитен Регистър при БНБ Кредитополучателят има
задължения със статус „под наблюдение”, „необслужвани” или друг статус на неизправност, без
значение кой е кредиторът; или
17.4. Недобросъвестност от страна на Кредитополучателя, например, но не само, укриване или посочване на
неверни данни при попълване на Заявлението или Договора за кредит; или
17.5. В случай че срещу Кредитополучателя са предприети действия на принудително изпълнение; или
17.6. В случай че Кредитополучателят не обслужва редовно свои задължения към Кредитодателя и/или
Картоиздателя по Договора за карта; или
17.7. В случай че Кредитодателят е получил информация за влошено финансово състояние или
кредитоспособност на Кредитополучателя.
18. При прекратяването на Договора от Кредитодателя целият усвоен от Кредитополучателя кредит,
включително и разсрочените задължения и ведно с начислените лихви, такси, комисионни и други
разноски (ако има такива) става незабавно предсрочно изискуем и се консолидира в едно Общо
задължение. В този случай Кредитодателят има право да поиска от Картоиздателя да се блокира картата.
19. Освен в горепосочените случаи, Кредитодателят има правото да прекрати Договора за кредит
едностранно, като изпрати на Кредитополучателя най-малко двумесечно писмено предизвестие за
прекратяване. В този случай прекратяването на Договора за кредит има действие от датата, на която
изтича даденото писмено предизвестие.
20. Кредитополучателят има правото да прекрати Договора с писмена молба за прекратяване до
Кредитодателя във всеки един момент. Прекратяването настъпва в момента, в който едновременно са
налице следните обстоятелства:
20.1. Получаване от Кредитодателя на писменото уведомление (молба) за прекратяването;
20.2. Изплащане на всички задължения по кредита, включително главници, лихви, такси, неустойки,
комисионни и разноски (ако има такива); и
20.3. Получаване на уведомление от Картоиздателя за връщане на Картата (Картите).
ОБЕЗПЕЧЕНИЯ И ДРУГИ
21. За обезпечаване на всички свои задължения по настоящия Договор Кредитополучателя учредява в полза
на Кредитодателя на основание чл. 162 – чл. 165 ЗЗД залог върху средствата по картовата си платежна
сметка при Картоиздателя, както и върху всички свои вземания, произтичащи от трудови, граждански
и/или търговски договори, които Кредитополучателят е сключил или ще сключи с трети лица, както и
Кредитополучател: __________________
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върху всички свои вземания независимо от правното им основание или датата на възникването им. При
намаляване на възнаграждението на Кредитополучателя по трудов или друг договор или източник, той е
задължен да уведоми писмено Кредитодателя в срок от 7 дни.
22. С подписването на Договора Кредитополучателят дава изрично, безусловно и неотменимо съгласие
Кредитодателят да прехвърли или да заложи, включително чрез особен залог, всички или част от
вземанията и/или задълженията си към него по всяко време на избрано от него лице, без да е необходимо
допълнително съгласие за това.
23. Кредитополучателят дава изричното си съгласие да бъде застрахован от Кредитодателя срещу определени
от него застрахователни рискове. Застрахователните премии в тези случаи се дължат и заплащат само от
Кредитодателя. Кредитополучателят се задължава да окаже необходимото съдействие за сключването,
изменението, допълването или прекратяването на съответните застрахователни договори.
24. Настоящият Договор се състави и подписа от всяка от страните по него в два еднообразни екземпляра, по
един от които получи всяка една от тях.
ЗАЩИТА НА СДЕЛКИТЕ И ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ДЕКЛАРАЦИИ НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ
25. С подписа си в Договора за кредит Кредитополучателят дава съгласието си за видеозаснемане при
извършване на транзакциите в обекти и операциите по теглене в брой и се съгласява телефонните му
разговори със служители на Кредитодателя и обменът на информация между него и Кредитодателя да бъдат
записвани и съхранявани.
25.1. На основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни с подписването на Договора за
кредит Кредитополучателят дава изрично, безусловно и неотменимо съгласие за обработване на неговите
лични данни, до които Кредитодателят е получил достъп при подписването на Заявлението и/или във връзка
със сключването или изпълнението на Договора за кредит за законни цели, включително предоставяне на
лични данни на Кредитополучателя на следните категории получатели: (а) БНБ за целите на отчетността и
воденето на кредитния регистър; (б) мобилни оператори, с които Кредитодателят има сключен договор, с
оглед осъществяване на дейността, уредена в настоящите Условия; (в) договорни партньори на
Кредитодателя, като например, банки и други кредитори на Кредитодателя, Картоиздателя, MasterCard, VISA
или свързани с тях компании, подизпълнители на Кредитодателя (вкл. Member Services Providers),
застрахователни компании и компании, които работят в областта на директния маркетинг, с оглед
осъществяване на рекламни промоции, игри и други от Кредитодателя.
25.2. С подписване на Договора за кредит Кредитополучателят дава изрично, безусловно и неотменимо
съгласие и оправомощава Кредитодателя в случай на прехвърляне на вземанията по Договора Кредитодателят
да прехвърли и предостави на новия кредитор и всяка информация, свързана с предоставянето и усвояването
на кредита, включително и лични данни. Кредитодателят се задължава в случай на прехвърляне да уведоми
Кредитополучателя за новия кредитор чрез Месечното извлечение или по друг начин, като прехвърлянето има
действие спрямо Кредитополучателя след уведомяването му от страна на Кредитодателя.
25.3. С подписването на Заявлението или на Договора за кредит Кредитополучателят дава изрично,
безусловно и неотменимо съгласие и упълномощава Кредитодателя да получава и събира както от свое, така и
от негово име, съответно от името на представляваното от него дружество, информация по електронен или
друг път от Националния осигурителен институт и/или от Националната агенция за приходите, относно
обстоятелствата, съдържащи се в информационния масив на НОИ и/или НАП, включително относно точен
размер на осигурителен доход, осигурителни вноски, данни за осигурителя/осигурителите и др., включително
информация, която е производствена или търговска тайна. Кредитополучателят се съгласява изрично
Кредитодателят да получава всякаква данъчна и/или осигурителна информация от данъчните регистри, в
които регистриран като данъчен субект, без значение на формата, вида, качеството и представителната власт,
с която е регистриран.
25.4. Кредитодателят има право да проверява от независими източници всички данни, предоставени от
Кредитополучателя. Кредитополучателят доброволно предоставя своето изрично, безусловно и неотменимо
съгласие Кредитодателят да използва неговите лични данни за осъществяването на проверки на неговата
кредитоспособност, преди предоставянето на каквито и да било услуги, както и във всеки момент от
съществуването на договорни правоотношения между Кредитополучателя и Кредитодателя. С подписването
на Заявление или Договор за кредит Кредитополучателят дава своето изрично съгласие за извършване от
Кредитополучател: __________________
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Кредитодателя лично или чрез трети лица на проучвания на неговото кредитно минало и настояща
кредитоспособност във всички бази данни, поддържани от държавни органи, организации, търговски
дружества, кредитни бюра и др. (Оператори на бази данни), като разкрива пред третите лица и/или
Операторите на бази данни личните данни на Кредитополучателя, предоставени на Кредитодателя със
Заявлението или с Договора за кредит, или получени, или събрани от Кредитополучателя по друг начин.
Кредитополучателят дава своето изрично, безусловно и неотменимо съгласие и за последващото разкриване
от третите лица и/или от Операторите на бази данни на Кредитодателя, както и между третите лица и
Операторите на бази данни, на резултатите от проверката, както и на всички лични данни на
Кредитополучателя, събрани от Кредитодателя или от Операторите на бази данни в тази връзка.
25.5. По-специално, Кредитодателят има право да разкрива на третите лица, включително чуждестранни
лица, при спазване на приложимото законодателство, чрез които извършва проучването по предходния член,
и на Операторите на бази данни информация от Заявлението или Договора за кредит на Кредитополучателя,
информация, свързана с други договори на Кредитополучателя с Кредитодателя, плащания, осъществени по
такива договори, и всякакви данни за неизпълнение или неспазване на срокове или условия по такива
договори.
25.6. С подписването на Заявление или Договор за кредит Кредитополучателят дава своето изрично съгласие
Кредитодателят да предоставя информация на третите лица, чрез които извършва проучвания, и на
Операторите на бази данни за целите, посочени по-долу. Кредитодателят има право да използва и проучва
личните данни, съхранявани от Операторите на бази данни, за целите на:
25.6.1. Подпомагане вземането на решения за предоставяне на кредитни и свързани с тях услуги на
Кредитополучателя и членовете на неговото домакинство; или
25.6.2. Издирване на длъжници, събиране на дългове, предотвратяване на изпирането на пари и измами и за
управление на отношенията с Кредитополучателя.
25.7. Кредитополучателят има законното право на достъп до неговите лични досиета, съхранявани от
Кредитодателя и от останалите Оператори на бази данни. Кредитодателят може по всяко време с цел
потвърждаване на кредитоспособността на Кредитополучателя, както и за други цели по тези Условия, да
поиска от Кредитополучателя да актуализира данните, събрани от Кредитодателя във връзка с вземането на
решение за предоставяне на кредита. Кредитодателят може да поиска и допълнителна информация,
включително но не само препоръки от банки и други финансови институции и/или друга разрешена съгласно
българското законодателство информация.
25.8. Адресът за получаване на достъп до или изменение и актуализация на личните данни на
Кредитополучателя, съхранявани от Кредитодателя, е: 1407 София, бул. Джеймс Баучер 76А, ет. 8. На същия
адрес може да се получи информация и за адресите на Операторите на бази данни, които са получили достъп
до личните данни на Кредитополучателя.
25.9. С подписването на Договора за кредит Кредитополучателят се съгласява с описаната по-горе обработка
(разкриване, ползване и предоставяне) на неговите лични данни и потвърждава, че е запознат с факта, че
Кредитодателят, както и всеки друг кредитор (както настоящ, така и бъдещ), вкл. Картоиздателят, има
законно право и интерес от достъпа до личните данни на Кредитополучателя, за да защити своите интереси,
интересите на своите органи на управление и съдружници/акционери, както и с цел обезпечаване на
правомерността на своята дейност, съобразно изискванията на закона.
26.
С подписването на Договорa за кредит и Условията Кредитополучателят декларира и гарантира, че
посоченото в Заявлението имущество е негова собственост, върху него не са наложени запори и не е
обременено с вещни тежести, освен изрично посочените в Заявлението. Кредитополучателят декларира, че
към датата на подписването на Договора срещу него не са заведени каквито и да е искове, молби за издаване
на заповед за изпълнение, не са наложени обезпечителни мерки и не е образувано изпълнително
производство. Кредитополучателят гарантира и декларира, че към датата на подписването на Договора всички
декларирани от него доходи в Заявлението са действителни, както и че няма никакви други задължения (вкл.
под формата на заеми, поръчителство, гаранции и други), освен изрично посочените в Заявлението.
Кредитополучателят декларира, че разбира и приема, че нарушаването на настоящата клауза представлява
сериозно нарушение на Договора за кредит и е основание за неговото прекратяване от страна на
Кредитодателя поради неизпълнение от страна на Кредитополучателя, с всички произтичащи от това
последици.
Кредитополучател: __________________

За Кредитодателя: __________________

9

ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНЗАКЦИИТЕ
27.
Кредитополучателят е длъжен периодично, но не по-рядко от веднъж месечно, да се информира за
размера на усвоения кредит по телефон, лично в офис на Кредитодателя или чрез персонализираната си
страница.
28.
Кредитополучателят приема, че Месечните извлечения и водената от Картоиздателя партида за
извършените Транзакции с Картата доказват размера на задълженията му по Договора за кредит.
Кредитополучателят получава информация за задълженията си по Договора за кредит чрез Картоиздателя,
както и декларира, че е съгласен Кредитодателят да му предоставя допълнително тези Месечни извлечения
при изрично поискване от негова страна. Неполучаването на Месечното извлечение или неизпълнението на
задължението за проверка на информацията не освобождават Кредитополучателя от задължението за
погасяване на изискуемите му задължения по Договора за кредит.
МЕСЕЧНИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ И НАПОМНИТЕЛНИ СЪОБЩЕНИЯ
29.
В началото на всеки месец на Кредитополучателя се предоставя Месечно извлечение, което включва
подробна информация за всички транзакции, извършени с Картата. В Месечното извлечение се посочва
размерът на усвоения кредит, в резултат на извършените с Картата транзакции и начислените от
Кредитодателя лихви върху усвоения кредит. В Месечното извлечение се посочват и начислените от
Картоиздателя такси и комисионни, произтичащи от ползването на Картата, които са платени на
Картоиздателя от Кредитодателя от името на Кредитополучателя и са довели до усвояване на кредита.
Месечното извлечение се предоставя в електронна форма на Персонализираната страница на
Кредитополучателя.
29.1. По изрично искане на Кредитополучателя Месечните извлечения могат да бъдат изпращани на хартиен
носител или съхранявани до поискване в посочен от Кредитополучателя офис на Кредитодателя.
29.2. Ако Кредитополучателят не заплати в срок изцяло МПВ, посочена в Месечното извлечение, на
Кредитополучателя се изпраща Напомнително съобщение на адреса за кореспонденция, като може да бъде
уведомен и по друг начин.
29.3. Всеки Кредитополучател е длъжен да получи лично или чрез упълномощено от него лице, в офис или
при представител на Кредитодателя, поне веднъж на всеки 6-месечен период, считан от сключването на този
договор, Месечно извлечение за последния отчетен период.
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
30.
Кредитополучателят потвърждава, че Месечните извлечения, както и извлеченията от
автоматизираната система на Кредитодателя и/или Картоиздателя, включително Напомнителни съобщения,
отразяват и доказват усвояването на кредита от него, като и всички начислени лихви, неустойки и такси.
30.1. Ако в срок от 60 (шестдесет) дни от подписването на Договора или от издаването на което и да е
Месечно извлечение Кредитополучателят не уведоми Кредитодателя в писмена форма, че няма достъп до или
не е получил следващото Месечно извлечение, същото се счита надлежно предоставено.
30.2. С подписването на Договора за кредит Кредитополучателят потвърждава и се съгласява, че
доброволното цялостно или частично изплащане на дълговете по Месечното извлечение от
Кредитополучателя представлява пълно признаване на съдържанието на Месечното извлечение и на размера
на задълженията, възникнали при усвояване на кредита чрез Картата, което е отбелязано в съответното
Месечно извлечение. Доброволното цялостно или частично изплащане на задълженията по Месечното
извлечение представлява и конклудентно съгласие с всички изменения и/или допълнения на Договора и
Условията към него, отбелязани в Месечното извлечение.
УВЕДОМЛЕНИЯ И ДОКАЗВАНЕ
31.
Уведомленията се изпращат с Месечните извлечения или с Напомнителни писма или чрез електронна
поща, чрез Персонализираната страница на Кредитополучателя, на мобилния номер на Кредитополучателя, по
факс или по друг начин, включително чрез друг дълготраен носител.
31.1. Страните си разменят уведомления и изразяват съгласие във връзка с Договора за кредит и неговото
изпълнение и настоящите Условия на следните адреси:
31.1.1 За Кредитополучателя: на адрес за кореспонденция, който е отбелязан в Договора, както и на
електронен адрес, посочен от Кредитополучателя (ако има такъв);
31.1.2 За Кредитодателя: "Айкарт Кредит" ЕАД, Пощенски адрес гр. София 1407, р-н Лозенец, бул. „Джеймс
Баучер” 76А, интернет страница: www.icard.bg; електронна поща office@icard.bg; Телефон за връзка
Кредитополучател: __________________
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+359(0)700 13 444 или +359(0)878 113 444;
Факс +359(0)2 806 5909; Номерът за изпращане на
SMS
(SMS Center) e 170011 или актуалният адрес, за който Кредитодателят е уведомил
Кредитополучателя чрез съобщение на свояуебсайт.
31.2 Всяка промяна на данните за контакт на страните, включително адрес за кореспонденция, електронен
адрес и/или мобилен телефонен номер, се съобщава писмено (включително чрез уебсайт на Кредитодателя)
незабавно на другата страна. Всеки последно писмено деклариран от Кредитополучателя адрес се счита за
всички цели за адреса, на който ще се изпращат известията или ще се извършва оповестяванията на които и да
е документи. До получаване от Кредитодателя на писмено уведомление от Кредитополучателя за промяна на
адреса за кореспонденция, всички съобщения или уведомления достигнали до последно декларирания адрес,
ще се считат за редовно получени от Кредитополучателя. Офисите на Кредитодателя са посочени в интернет
страницата му. Адресите и броят им могат да се променят като за промяната се съобщава писмено
(включително чрез уебсайт на Кредитодателя).
31.3 Всяко получено от Кредитодателя писмено уведомление се записва в хронологичен ред в специално
предназначен за целта дневник, който може да се води на хартиен и/или технически носител. Дневникът
осигурява точно възпроизвеждане на информацията и изключва всяка възможност за нейното последващо
изменение.
31.4 Кредитодателят може да изпраща на посочения от Кредитополучателя в Договора адрес и на
електронна поща съобщения за просрочено плащане, предсрочна изискуемост на кредита, прекратяване на
Договора, рекламни съобщения и уведомления за промоции, услуги и продукти на Кредитодателя.
31.5 Кредитодателят може да изпраща на посочения от Кредитополучателя в Договора за кредит мобилен
телефон кратки текстови съобщения за: (1) Изискуемо задължение; (2) Минимална погасителна вноска,
според Договора за кредит; (3) предстоящо настъпване на крайна дата за плащане на Месечната вноска; (4)
извършена транзакция с Картата, довела до усвояване на кредита; (5) напомнително съобщение за просрочено
плащане; (6) разполагаем Кредитен лимит; (7) промоции, услуги и продукти на Кредитодателя.
31.6 При смяна на мобилния номер, спиране на услугата от мобилния оператор, изгубване, кражба,
повреждане или даване за послужване или каквото и да е друго обстоятелство, което би позволило изпращане
на SMS, изпратени SMS от посочения в Договора телефонен номер се считат за валидно изпратени от
Кредитополучателя, освен ако Кредитополучателят е уведомил писмено Кредитодателя за тези обстоятелства
48 (четиридесет и осем) часа преди изпращането на SMS.
32
С подписването на Договор за кредит Кредитополучателят се задължава да предоставя на
Кредитодателя в срок от 48 часа информация за всички образувани срещу него изпълнителни дела и/или
наложени запори на негови вземания (вкл. трудово възнаграждение) или движимо имущество или възбрани
върху недвижимо имущество. При поискване от страна на Кредитодателя да представя, в срок от 2 /два/ дни,
достоверна информация за своето финансово състояние и платежоспособност, включително справки, данни и
документи за редовното водене на счетоводната отчетност, за открити сметки и ползвани кредити от други
кредитни институции, както и всякаква документация за целите банковия контрол или контрола, упражняван
от Кредитодателя.
33
Кредитополучателят следва да уведоми Кредитодателя за всички съществени изменения в трудово или
друго правоотношение, включително но не само увеличение/намаление на възнаграждението, прехвърляне в
друго населено място, промяна на предприятието, в което работи и др., в най-кратките възможни срокове, но
не по-късно от 3 (три) дни, след като Кредитополучателят научи за планираната промяна.
34
Кредитополучателят следва да уведоми Кредитодателя незабавно, но не по-късно от три дни от
получаването на заповед от работодателя или подаването на молба за прекратяването на трудовото
правоотношение или за предприемането на други действия, целящи такъв резултат.
РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ. ПОДСЪДНОСТ
35
Кредитополучателят има право да подава жалби и възражения до Кредитодателя във връзка с
усвояването, връщането и изчисляването на предоставения му кредит и свързаните с това такси и разноски.
Кредитодателят е длъжен да разгледа постъпила жалба в срок от 30 (тридесет) дни от постъпването й и да
уведоми писмено Кредитополучателя за своето решение.
35.1 В случай че Кредитодателят не се произнесе в срока по т. 35 по надлежно подадена жалба,
Кредитополучателят може да сезира помирителна комисия при Комисията за защита на потребителите, за
разрешаване на спора. Комисията за защита на потребителите контролира изпълнението на Договора и
Кредитополучател: __________________

За Кредитодателя: __________________
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спазването на изискванията на закона за потребителския кредит, като Кредитополучателят може да
осъществява комуникация с Комисията за защита на потребителите на следния адрес: 1000 гр.София,
пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6.9.
35.2 С подписване на настоящия Договор и Условията страните се съгласяват изрично и безусловно, че
всички спорове във връзка с Договора за кредит, които не бъдат решени извънсъдебно, ще бъдат подсъдни на
съответния компетентен съд според действащото българско законодателство.
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
36
Кредитополучателят разбира и се съгласява, че информацията, съдържаща се в Договора за кредит и
настоящите Условия, в частност условията за ползване и връщане на кредита, представлява защитено от
закона ноу-хау и бизнес модел на Кредитодателя, които не са оповестени публично и които не могат да бъдат
разкривани пред банкови или небанкови финансови институции или лица, свързани с тях или техни
служители на трудов или граждански договор или управители, без изричното писмено съгласие на
Кредитодателя. В случай че Кредитополучателят наруши задълженията си за конфиденциалност, той дължи
на Кредитодателя обезщетение в размер на 10% от предоставеният му съгласно Договора за Кредит общ
кредитен лимит.
Кредитополучателят потвърждава, че настоящите Условия, както и цялата преддоговорна информация под
формата на стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити, са
му били предоставени преди подписването на Заявлението и Договора и той е имал възможност да се запознае
с тях, че ги разбира, включително и че разбира, че Условията са неразделна част от Договора и ги приема без
възражения.
Настоящите Общи условия са приети и утвърдени с решение No. 3 от 25.08.2009 г., изменени с решение
на Съвета на директорите на "Айкарт Кредит" ЕАД No.22 от 31.05.2016 г., влизат в сила на 03.06.2016
г. и с решение на Съвета на директорите 01.11.2016 г.
Дата: .......................

/…………………………………………………./
Име, Презиме, Фамилия на кредитополучател

Кредитополучател: __________________

За Кредитодателя: __________________
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