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Общи условия за водене и обслужване на Спестовна сметка “Перспектива” 

 

Чл.1. ТИТУЛЯРЯТ възлага, а БАНКАТА приема да води безсрочна Спестовна сметка “Перспектива” 

(наричана по-долу в условията “Сметката”), чрез която БАНКАТА приема пари за съхранение и извършва по 

нареждане на ТИТУЛЯРЯ или негови надлежно упълномощени представители плащания, с изключение на 

Комунални плащания и Директни дебити, в границите на наличността по сметката и при настоящите условия. 

Чл. 2. ТИТУЛЯР по сметката може да бъде само едно физическо лице. Сметката не може да се обслужва 

под съвместен клиентски номер в БАНКАТА. 

Чл. 3. В случай, че е дал изричното си за това съгласие, ТИТУЛЯРЯТ приема на избрано от него число всеки 

месец, сумата, надвишаваща определен от него баланс по избрана от него сметка, посочени в Искане -

Договор за откриване и обслужване на Спестовна сметка „Перспектива“ и предоставяне на банкови услуги за 

физически лица/ Заявка за услуги или промяна на параметри по Спестовна сметка „Перспектива“, да бъде 

прехвърляна по Сметката. 

Чл. 4. След откриване на Сметката, ТИТУЛЯРЯТ има право да променя параметрите по услугата 

Автоматично спестяване веднъж месечно. 

Чл.5. ТИТУЛЯРЯТ има правото да възлага, а БАНКАТА приема да открие и да води на негово име само по 

една Спестовна сметка „Перспектива“ в съответната валута, определена съгласно “Лихвен бюлетин за 

физически лица”. 

Чл.6. По Сметката  могат да се внасят и теглят суми във всеки офис на БАНКАТА. 

Чл.7. При внасяне, теглене, получаване и нареждане на суми от и по Сметката, настоящите Общи условия 

важат и са валидни, независимо от промяната в салдото по Сметката. 

Чл.8. Операции със Сметката се извършват при представяне на валиден документ за самоличност. 

Изключение се допуска в случаите на принудително изпълнение върху Сметката по установения със закона ред 

и в случай на служебно събиране на задължения. 

Чл.9. Тегления и плащания могат да се извършват до размера на наличността по Сметката, след приспадане 

на дължимите за транзакцията такси и комисиони, съгласно действащата в момента Тарифа за таксите и 

комисионните на Кей Би Си Банк България ЕАД за клиенти физически лица. 

Чл.10. Плащанията се извършват по хронологичния ред, в който документите за плащане са постъпили в 

БАНКАТА. Не се допускат частични плащания по отделни платежни нареждания. 

Чл.11. БАНКАТА не носи отговорност за изплатени суми и извършени разпореждания по пълномощно, ако 

не й е съобщено писмено, че то е оттеглено и ако преди получаването на уведомлението добросъвестно е 

платила сума на лице, което въз основа на недвусмислени обстоятелства, се явява овластено да я получи. 

Чл.12. ТИТУЛЯРЯТ се разпорежда със средствата по Сметката, като прилага стандартни платежни 

документи. ТИТУЛЯРЯТ носи отговорност за верността на данните, попълнени в платежните документи. 

Чл.13. Отговорност за  настъпилите неблагоприятни последици от неправилно, неточно и/или непълно 

съставяне на документи носи ТИТУЛЯРЯТ. 

Чл.14. БАНКАТА начислява ежедневно върху салдото по Сметката годишна лихва, съгласно годишния 

лихвен процент за Спестовна сметка “Перспектива”, обявен в “Лихвен бюлетин за физически лица“ на 

БАНКАТА и съобразно  настоящите Общи условия. 

Чл.15. Лихвата се изчислява на база 360 лихводни за година и 30 лихводни за месец, считано от датата на 

откриване на Сметката и се капитализира всяка година на датата на откриване на Сметката или при 

закриване на Сметката, след удържане на дължимите върху лихвата данъци, в случай че са дължими такива. В 

случай, че датата на откриване на Сметката е почивен ден, лихвата се капитализира в първия работен ден 

след датата на откриване на сметката. 

Чл. 16.1. В случай, че при откриване на Сметката ТИТУЛЯРЯТ получава работна заплата/друг регулярен 

ежемесечен доход в размер над 145 лв. по сметка в Кей Би Си Банк България ЕАД, той го декларира в 

Искане-договор за откриване и обслужване на спестовна сметка „Перспектива“ и предоставяне на банкови 

услуги за физически лица и БАНКАТА прилага Стандартна лихва плюс Лихвен бонус за клиенти с превод на 

работна заплата/ друг регулярен ежемесечен доход в размер над 145 лв. съгласно „Лихвен бюлетин за 

физически лица“, както и годишна такса по Спестовна сметка „Перспектива“ за клиенти с превод на работна 

заплата/друг регулярен ежемесечен доход в размер над 145 лв. съгласно действащата в момента Тарифа за 

таксите и комисионните на Кей Би Си Банк България ЕАД за клиенти физически лица.  

Чл. 16.2. В случай, че при откриване на спестовната сметка ТИТУЛЯРЯТ не получава работна заплата/друг 

регулярен ежемесечен доход в размер над 145 лв. по сметка в Кей Би Си Банк България ЕАД, БАНКАТА 

прилага Стандартна лихва съгласно „Лихвен бюлетин за физически лица“, както и годишна такса по Сметката 

за клиенти без превод на работна заплата/друг регулярен ежемесечен доход в размер над 145 лв. съгласно 

действащата в момента Тарифа за таксите и комисионните на Кей Би Си Банк България ЕАД за клиенти 

физически лица. ТИТУЛЯРЯТ има право след три превода на работна заплата/друг регулярен ежемесечен 

доход в размер над 145 лв. по сметка в Кей Би Си Банк България ЕАД във всеки един офис на БАНКАТА да 

подаде Заявка за услуги или промяна на параметри по Спестовна сметка „Перспектива“. В този случай, от 

деня на поподаване на Заявка за услуги или промяна на параметри по Спестовна сметка „Перспектива“, 

БАНКАТА прилага Стандартна лихва плюс Лихвен бонус за клиенти с превод на работна заплата/друг 

регулярен ежемесечен доход в размер над 145 лв. съгласно „Лихвен бюлетин за физически лица“, както и 

годишна такса по Сметката за клиенти с превод на работна заплата/друг регулярен ежемесечен доход в 

размер над 145 лв. съгласно действащата в момента Тарифа за таксите и комисионните на Кей Би Си Банк 

България ЕАД за клиенти физически лица.  

Чл. 17. В случай, че ТИТУЛЯРЯТ спре да получава превод на работна заплата/друг регулярен ежемесечен 

доход в размер над 145 лв. по сметка в Кей Би Си Банк България ЕАД, въпреки че е декларирал това, 

БАНКАТА си запазва правото за следващия период на олихвяване да започне да прилага Стандартна лихва 
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по спестовна сметка „Перспектива“ съгласно „Лихвен бюлетин за физически лица“, както и годишна такса по 

Спестовна сметка „Перспектива“ за клиенти без превод на работна заплата/друг регулярен ежемесечен 

доход в размер над 145 лв. съгласно действащата в момента Тарифа за таксите и комисионните на Кей Би Си 

Банк България ЕАД за клиенти физически лица без предизвестие към клиента. 

Чл. 18. БАНКАТА начислява и удържа ежегодно на датата на откриване на сметката годишна такса за 

обслужване на сметката съгласно действащата в момента Тарифа за таксите и комисионните на Кей Би Си 

Банк България ЕАД за клиенти физически лица. В случай, че датата на откриване на сметката е почивен ден, 

годишната такса се начислява и удържа в първия работен ден след датата на откриване на сметката. 

Чл.19. За извършване на операции по Сметката, ТИТУЛЯРЯТ дължи на БАНКАТА такси и комисионни 

съгласно действащата в момента Тарифа за таксите и комисионните на Кей Би Си Банк България ЕАД за 

клиенти физически лица. 

Чл.20. ТИТУЛЯРЯТ не дължи такса за теглене на каса от Сметката в периодите 01.06-30.06 и 01.12-31.12 

на годината.  

Чл.21. По Сметката не могат да се обслужват кредити и овърдрафти. 

Чл.22. БАНКАТА уведомява ТИТУЛЯРЯ за промени в Тарифа за таксите и комисионните на Кей Би Си Банк 

България ЕАД за клиенти физически лица, “Лихвен бюлетин за физически лица“ и промяна в сроковете на  

„отворените“ периоди  в срок най-малко два месеца преди влизавено им в сила и са задължителни за страните 

от деня на влизането им в сила. БАНКАТА уведомява ТИТУЛЯРЯ за промените чрез съобщения на видно 

място в банковите салони и/или в официалната Интернет страница на БАНКАТА. 

Чл.23. Сметката се закрива: 

23.1.По нареждане на ТИТУЛЯРЯ, след подаване на Искане за закриване на сметка и след заплащане на 

всички такси и комисиони, дължими за Сметката. При закриване на Сметката ТИТУЛЯРЯТ получава 

начислената лихва за реалния брой дни от датата на последното капитализиране на лихвата до датата на 

закриване на сметката. 

23.2. По искане на БАНКАТА, по всяко време, с двумесечно писмено предизвестие, с което БАНКАТА се 

освобождава от всички свои задължения по отношение на Сметката. БАНКАТА не е длъжна да мотивира 

искането си за закриване на Сметката.  

Чл. 24. Във връзка с изискванията за защита на личните данни, при встъпване в делови отношения БАНКАТА 

предоставя на ТИТУЛЯРЯТ Формуляр - Информация за обработване и защита на лични данни. 

Чл.25. Влоговете в Банката са гарантирани чрез участието на Банката във Фонда за гарантиране на 

влоговете /Фонда/. Фондът гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка 

независимо от броя и размера им до 196 000 лв. при условията на Закона за гарантиране на влоговете в 

банките /ЗГВБ/. Предходното не се отнася спрямо лица, придобили права по влог в резултат на извършени 

разпоредителни действия с влога в срока на действие на мерките по чл. 116, ал. 2, т. 2 и 3 от Закона за 

кредитните институции и след датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ. Фондът изплаща 

гарантираните размери на влоговете чрез една или повече банки, определени от управителния съвет на 

Фонда. Фондът осигурява достъп на вложителите на банката до подлежащите на изплащане суми по 

гарантираните влогове не по-късно от 7 работни дни от датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ. 

25.1.Следните влогове са гарантирани в размер до 250 000 лв. за срок три месеца от момента, в който 

сумата е кредитирана по сметка на вложителя, или от момента, в който вложителят е придобил правото да се 

разпорежда със сумата на влога: 

25.1.1.влогове на физически лица, възникнали в резултат на сделки с недвижими имоти за жилищни нужди; 

25.1.2.влогове на физически лица, които възникват в резултат на изплатени суми по повод на сключване или 

прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт; 

25.1.3.влогове, които възникват в резултат на застрахователни или осигурителни плащания или на 

изплащането на обезщетение за вреди от престъпления или от отменена присъда. 

Влоговете по т.25.1.1..25.1.2.,и 25.1.3.  не участват в изчисляването на общия размер на задължението на 

банката към един вложител по чл. 12 от ЗГВБ  в рамките на срока по т.8 1. 

Чл.26. Не се изплащат гарантираните размери на влоговете в банката на: 

26.1.други банки, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка; 

26.2.финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции; 

26.3.застрахователи и презастрахователи по чл. 8 от Кодекса за застраховането; 

26.4.пенсионноосигурителни дружества и фондове за задължително и доброволно пенсионно осигуряване; 

26.5.инвестиционни посредници; 

26.6.колективни инвестиционни схеми, национални инвестиционни фондове, алтернативни инвестиционни 

фондове и дружества със специална инвестиционна цел; 

26.7.бюджетни организации по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси; 

26.8.Фонда за компенсиране на инвеститорите, Фонда за гарантиране на влоговете в банките и 

Гаранционния фонд по чл. 287 от Кодекса за застраховането. 

Чл.27.Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия, 

представляващи изпиране на пари по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или 

финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, 

установени с влязла в сила присъда. 

Чл.28.. Не се изплащат влогове, чийто титуляр не е бил идентифициран съгласно глава втора, раздел V от 

Закона за мерките срещу изпирането на пари към датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1. от Закона за 

гарантиране на влоговете в банките Обстоятелствата, обуславящи изключенията по чл. 27 и чл. 28, се 

установяват към датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1. от Закона за гарантиране на влоговете в банките. 

Чл.29.  За неуредените в настоящия договор въпроси се прилага действащото българското законодателство. 
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