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Допълнително споразумение № 

....................................... 

към Рамков договор за издаване и ползване на 

безконтактна международна кредитна карта 

Visa Business от ………….. 

Additional Agreement N 

................................. 

to Framework Contract for issuance and use of 

contactless international credit cards Visa 

Business as of………. 

Днес, …..........20…... г., в гр. …………….., между: Today,…………… /date/, in ………… /place/, by and 

between  

1. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД 

, вписано в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията под ЕИК 000694959, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1463, район „Триадица”, бул. 

„Витоша ” № 89Б, с Лиценз за извършване на банкова 

дейност № Б02 на БНБ, Заповед РД 22-1558 от 

20.07.2007г. на БНБ и заповед РД 22-2250/16.11.2009г. 

на БНБ, с телефон за връзка с клиенти 0700 1 17 17  и *71 

71, с Интернет сайт www.ubb.bg, работно време от 8.30 до 

17.00, компетентен орган, отговорен за надзора спрямо 

Банката като доставчик на платежни услуги – БНБ, 

представлявано от 

.................................,................................. и 

..............................., ........................, като пълномощници 

на ...................................... - Изпълнителен директор и 

…………………………….. - Изпълнителен директор, съгласно 

пълномощно с нотариално удостоверяване на подписите рег. 

№......../........ г. и с нотариално удостоверяване на 

съдържанието рег. №....../..... г., том …., акт №………, по 

описа на ............. – нотариус - с район на действие Районен 

съд – град ……., вписан под №.... на Нотариалната камара, 

наричано за краткост в настоящото споразумение 

„Банката”, и  

1. UNITED BULGARIAN BANK AD, registered in the 

Commercial Register with the Registry Agency under UIC 

000694959, with seat and address of business activity: 

89BVitosha Blvd, Municipality of Triaditza, Sofia City 1463, 

with Banking Activity License No.B0, issued bАy the BNB, 

Order  22-1558of 20.07.2007 of BNB and Order 22-

2250/16.11.2009 of BNB, customer service telephone 

0700 1 17 17  и *71 71, and website www.ubb.bg, 

working hours from 8.30 to 17.00, competent supervisory 

body for the Bank as a provider of payment services – BNB,  

represented by 

…………………………. and ………………………… as 

authorized representatives of ……………………………. – 

Chief Executive Officer and ……………………………..  - 

Chief Executive Officer by virtue of power of attorney with 

notarized signatures reg. No: …..………. and notarized 

content - reg. No: …..………., volume …………., deed No: 

…… under the inventory of ………………………, Notary 

Public with region of activity of District Court – Sofia city, 

registered under No: ……. of the Notary Chamber, 

hereinafter referred to for brevity as  the ‘Bank’,and 

2. ............................................................., ЕГН 

.........................., с адрес за кореспонденция: гр. ........, ул. 

“...................” №....... („Картодържател”), oпределен от 

............................, вписано в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията под ЕИК ............,  със седалище 

и адрес на управление: гр. ......., район ......., ул. „.....“ 

№...., вх....., ет......, ап......., представлявано от .............., 

(„Клиент”), 

2. ……………………………..……...,PIN: …………, , with 

permanent address: 

…………………………………………………………………., 

‘Cardholder’, appointed by 

……………………………………………, registered into the 

Commercial Register on c.c. No: …….. under the inventory 

of …………………………………., with seat and registered 

office: city 

……………………………………………………….., UIC 

under TIPC…………………………….., represented by 

…………………………., Client’, 

Банката и Клиентът, наричани по-долу общо 

„Страните”, се сключи настоящото допълнително 

споразумение към Рамков договор за издаване и ползване 

на безконтактни международни кредитни карти Visa Business 

от ............................. г. („Договор“), сключен между 

Банката и Клиента, за следното: 

 

The “Bank” and the “Cardholder”, hereinafter referred to 

for brevity as “the Parties”this Additional Agreement to the 

Framework Contract for Issuance and Use of Contactless 

International Credit Cards Visa Business from 

…………………….. (‘Contract’) signed between the Bank 

and the Client was made and entered into about the 

following: 

1. Предмет на Споразумението 1.Subject of Agreement 

1.1. Банката издава и обслужва безконтактна 

международна корпоративна кредитна карта Visa 

Business (Карта) на определено от Клиента 

физическо лице (наричано по-нататък 

Картодържател). 

1.1.The Bank shall issue and service a contactless 

international corporate credit card Visa Business (‘Card’) 

to an individual person appointed by the Client 

(hereinafter referred to ‘Cardholder’). 



  

FM 09.41.48/11 

 

   
Additional Agreement to Framework Contract for issuance and use of contactless international credit cards Visa Business 

 

 2/14 

1.2.Издаването на Карта става след попълване на 

Искане за издаване на безконтактна кредитна карта 

Visa Business (Искане), подписано от Клиента. 

1.2.Card shall be issued after submitting an Application 

for issuance of contactless credit card Visa Business 

(‘Application’) signed by the Client. 

1.3.Клиентът определя правата и лимитите на всички 

издадени Карти. 

1.3. The Client shall determine the rights and limits on 

all Cards issued. 

2. Права и задължения на Картодържателя 2. Rights and Obligations of Cardholder 

2.1. Да ползва Картата само лично, в съответствие с 

настоящото Допълнително споразумение 

(Споразумение) и да я пази с грижата на добър 

стопанин. 

2.1.Use the Card only personally and in accordance with 

this Additional Agreement (‘Agreement’) and keep it 

with due diligence. 

2.2. Да ползва Картата съобразно уговорения начин и 

цели, като не противодейства с това на българското 

законодателство, включително чрез покупки и 

плащания забранени от него. 

2.2.Use the Card according to the agreed manner and 

purposes and not in contradiction with the Bulgarian 

legislation, including by purchases and payments that are 

prohibited by it. 

2.3. Картодържателят трябва да запомни своя ПИН, 

след което ако го е получил от Банката на хартиен 

носител, да унищожи листа, върху който е записан. 

     2.3. Cardholder shall remember his PIN and then destroy 

the sheet on which it is recorded. if the Cardholder has 

received its PIN on paper. 

2.4. Когато използва своя ПИН, Картодържателят е 

длъжен да се увери, че ПИН-ът не може да бъде видян 

от трети лица. 

2.4. When using his PIN, Cardholder shall make sure that the 

PIN cannot be seen by third parties. 

2.5. Да не записва своя ПИН, друг подобен код или 

удостоверителна информация по начин, който дава 

възможност за узнаването му от друго лице, 

включително върху Картата или каквато и да е друга 

вещ, която носи заедно с Картата. 

2.5. Not write his PIN, another similar code or verification 

information in a way that permits disclosure to another 

person, including on the Card or any other object which it 

carries with the Card. 

2.6. Да получи лично издадената/преиздадената му 

Карта и ПИН към нея не по-късно от три месеца от 

датата на подписване на 

Споразумението/преиздаване на Картата. 

2.6. To Receive personally the issued/reissued Card  along 

with the respective PIN, not later than three months from the 

date of signing of this Agreement/reissue of the Card. 

2.7. При преиздаване на Картата, новата карта се 

съхранява в Банката в продължение на три месеца. 

След изтичане на този срок Картата и плика с ПИН 

се унищожават, а Споразумението се счита за 

прекратено. 

2.7. When the Card is reissued, the new card shall be kept in 

the Bank for a period of three months. After that period 

the Card and envelope with PIN shall be destroyed and 

the Agreement shall be deemed cancelled. 

2.8. Да извършва операции с Картата до размера на 

определения му кредитен лимит, но не повече от 

одобрените от Банката лимити за 24 часа и за 7 

дни. 

2.8. Perform transactions with the Card up to his credit limit, 

but not more than the limits approved by the Bank for 24 

hours and for 7 days.  

2.9. Картодържателят полага подпис върху панела за 

подпис на обратната страна на Картата при 

получаването й в Банката. 

2.9.Cardholder shall sign on the signature panel on the Card 

back, when he receives the Card in the Bank.  

2.10. В случай че Картодържателят забрави/загуби 

своя ПИН, той може писмено да заяви издаване на 

нов ПИН.  

2.10.If Cardholder forgets/loses his PIN, Cardholder may 

submit a written request for issue of a new PIN. 

2.11. С Картата могат да се извършват следните 

операции в страната и чужбина: 

2.11.The following operations can be performed with the Card 

in the country and abroad: 

2.11.1. Плащане на стоки и услуги чрез импринтер и 

терминални устройства ПОС; 

2.11.1.Payment of goods and services via imprinter and POS 

terminal devices; 
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2.11.2. Теглене на пари в брой чрез импринтер, 

терминални устройства АТМ и терминални 

устройства ПОС; 

2.11.2. Withdrawal of cash via imprinter, ATM and POS 

terminal devices; 

2.11.3. Плащане на стоки и услуги, както и превод между 

сметки чрез виртуални терминални устройства ПОС; 
2.11.3. Payment of goods and services and inter-account 

transfer via POS virtual terminal devices; 

2.11.4. Безналично плащане на стоки и услуги в интернет, 

чрез факс и телефон; 
2.11.4. Non-cash payment of goods and service via the 

Internet, via fax and phone; 

2.11.5. Резервации на хотели, самолетни билети, рент-а-

кар и др.; 
2.11.5. Booking of hotels, air tickets, rent-a-car, etc.; 

2.11.6. Справочни и други неплатежни операции; 
2.11.6. Reference and other non-payment operations; 

2.11.7. Плащане на стоки и услуги в интернет чрез 

системите за интернет плащания. 
2.11.7. Payment of goods and services in the Internet via 

Internet Payment Systems. 

2.12. Операциите, посочени в чл.2.11, могат да се 

извършват на всички терминални устройства, носещи 

знака на международната картова организация 

Visa,  след проверка на: достъпната наличност, 

състоянието на Картата и операционните лимити 

по нея и идентифициране самоличността на 

Картодържателя по един от следните начини: 

2.12.Operations referred to in art.2.11 can be performed on 

all terminal devices marked with the sign of International 

Card Organization Visa, after the accessible available 

balance, Card status and operating limits on it are checked 

and personal identity of Cardholder is verified in any of 

the following ways: 

2.12.1. При ползване на Картата на АТМ 

Картодържателят авторизира избраната 

операция чрез въвеждане на ПИН; 

2.12.1. When using the Card at ATM, Cardholder shall 

authorize the operation selected by entering his PIN; 

2.12.2. При използването на Картата на ПОС 

Картодържателят предоставя документ за 

самоличност и авторизира операцията чрез 

въвеждане на ПИН и/или полагане на подпис върху 

отпечатаната разписка. Въвеждане на ПИН е 

възможно да не се изисква при плащане на терминал 

за самообслужване с цел плащане на такса за 

транспорт или паркинг; 

2.12.2. When using the Card at POS, Cardholders shall 

present an identity document and authorize the operation 

by entering PIN and/or signing the printed receipt. In case 

of payment for the purpose of parking or transport taxes 

made on self-service terminal may not require entering PIN. 

2.12.3. Операции по чл.2.11.1 могат да бъдат извършвани 

и безконтактно на терминални устройства, 

предоставящи възможност за безконтактно плащане 

в България и в чужбина. Тези плащания могат да се 

осъществят и без да се изисква потвърждение с 

въвеждане на ПИН. Максималната сума, до която не 

се изисква въвеждане на ПИН, се определя за всяка 

държава от Международните картови организации, 

но тя е не по висока от 50 евро или съответната 

равностойност в местна валута. Информация за 

сумата, валидна за България, може да бъде 

намерена в официалния сайт на Банката –. 

Въвеждане на ПИН се изисква след извършване на 

пет последователни безконтактни плащания или след 

осъществяване на последователни безконтактни 

плащания, общата стойност на които надвишава 

150 евро (или съответната равностойност в местна 

валута). От съображения за сигурност е възможно 

изискване за въвеждане на ПИН и при безконтактни 

плащания под определената за съответната държава 

сума. С подписване на Споразумението 

Картодържателят потвърждава, че е запознат и се 

съгласява с методите на нареждане и изпълнение на 

безконтактни транзакции, извършени с Картата. 

2.12.3. Operations referred to art. 2.11.1. can also be 

executed on all terminal devices, providing contactless 

payment on the territory of Bulgaria or abroad. Payments 

can be proceeded without PIN confirmation. Maximum 

amount, which does not require entering PIN is defined 

separately for each country by the International card 

organizations and it cannot exceed EUR 50 or the local 

currency equivalent. Information about the amount valid for 

Bulgaria can be found on the website of the Bank –. 

Entering PIN is required after executing five consecutive 

contactless payments or after executing serial contactless 

payments with the total value of more than EUR 150 (or the 

local currency equivalent).  Due to security measures PIN 

can be required for contactless payments which amounts 

are below the defined amount for the particular country. By 

signing the Agreement the Client confirms that he’s/she’s is 

familiar and agrees with the methods of ordering and 

execution of contactless payment transactions made with 

the Card.  
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2.13. При плащания по чл.2.11. (2.11.3., 2.11.4.,2.11.5.) 

е необходимо Картодържателят да предостави 

име, номер на   Картата, срок на валидност и 

последните три цифри, изписани върху панела, на 

гърба на Картата с наклонен шрифт (CVV2, CVC2). 

2.13. When making payments under art. 2.11. (2.11.3, 

2.11.4, 2.11.5), Cardholder shall provide name, Card 

number,  validity period and last three numbers written on 

the panel on the Card back in italics (CVV2, CVC2). 

2.14. Картодържателят е длъжен да пази в тайна 

номера на своята Карта, ПИН, както и CVV2/ 

CVC2. 

2.14. Cardholder shall keep secret the number of his Card, 

PIN, and CVV2 / CVC2. 

2.15. Картодържателят е длъжен да уведоми 

незабавно Банката за: 
2.15. Cardholder is obliged to promptly inform the Bank 

about: 

2.15.1. Унищожаване, кражба, изгубване, отнемане 

по друг начин, подправяне или използване по друг 

неправомерен начин на Картата, както и узнаване 

на ПИН от трето лице; 

2.15.1. Destruction, theft, loss, withdrawal in any other way, 

falsification or use in any other illegal way of the Card and 

knowing of PIN by a third party; 

2.15.2. Извършването на операция, която не е 

одобрена от  Картодържателя; 
2.15.2. Performance of operation, not authorized by 

Cardholder; 

2.15.3. Установена от него грешка при отразяване на 

операциите с Картата от Банката 
2.15.3. Mistake established by Cardholder in reporting 

operations performed with the Card to the Bank. 

2.16. При уведомяването на Банката за блокиране на 

Картата Картодържателят или трето лице 

съобщава трите си имена, ЕГН и по възможност 

номер на Картата. Уведомяването се извършва на 

телефони 0700 1 17 17  и *71 71 в работно време 

на Банката. 

2.16. When notifying the Bank to block the Card, 

Cardholder or a third party shall communicate his three 

names, PIN and, if possible, Card number. Notification 

shall be performed on phones 0700 1 17 17  и *71 71 

during the working time of the Bank. 

2.17. Картодържателят или трето лице е длъжен да 

подаде в работно време на Банката писмено 

заявление за блокиране на Картата, в срок до три 

работни дни от уведомяването по телефона.  

2.17. Cardholder or a third party shall submit a written 

request during the working time of the Bank to block the 

Card, not later than three working days from notification 

by phone. 

2.18. В случай че Картодържателят се намира в 

чужбина по време на инцидента, той може да се 

свърже директно на безплатните телефони за спешни 

случаи с банкови карти, указани в интернет адреса: 

www.visa.com. Препоръчително е 

Картодържателят да информира местната 

полиция, за да получи съдействие и документ за 

инцидента. 

2.18. If Cardholder is abroad during the incident, he/she 

may directly contact on the free bank card emergency 

phones indicated on web site: www.visa.com. 

Cardholder is recommended to inform the local police in 

order to obtain assistance and a document of the incident. 

2.19. Картодържателят връща Картата на Банката 

веднага след изтичане на срока й на валидност или 

в случаите на прекратяване на договорните 

отношения, в деня на предизвестието за 

прекратяване, както и веднага след настъпване на 

предсрочна изискуемост. 

2.19. Cardholder shall return the Card to the Bank 

immediately after the expiry of its validity period or in cases 

of termination of the contractual relations – on the day of 

notice of termination, as well as immediately after the 

occurrence of early acceleration. 

3. Права и задължения на Банката 3. Rights and Obligations of the Bank 

3.1.Да издаде Карта на името на Картодържател, 

посочен от Клиента, според условията на 

настоящето Споразумение. 

3.1. Issue the Card in the name of Cardholder specified by 

the Client, in accordance with the terms and conditions of 

this Agreement. 

3.2.Да не разкрива ПИН или друг подобен код освен на 

самия  Картодържател. 

3.2. Not disclose the PIN or other similar code, except to 

Cardholder himself. 

3.3.Да осчетоводява операциите, които 

Картодържателят е извършил на ПОС или АТМ в 

реда на постъпване на заявките, освен в случаите на 

принудително изпълнение. 

3.3. To account the operations performed by Cardholder at 

POS or ATM in the order of receipt of requests, except in 

events of enforcement proceedings. 

 

http://www.visa.com/
http://www.visa.com/


  

FM 09.41.48/11 

 

   
Additional Agreement to Framework Contract for issuance and use of contactless international credit cards Visa Business 

 

 5/14 

3.4.Да поддържа в 5-годишен срок записана информация, 

която позволява проследяване на операциите. 

3.4.Store information saved that allows tracking operations for 

a period of 5 years.  

3.5.Да блокира своевременно Картата след получаване 

на уведомление по чл.2.16. от настоящото 

Споразумение или от трето лице, дори ако  

Картодържателят е действал умишлено или с 

груба небрежност. 

3.5.Block the Card promptly after receipt of notice under 

art.2.16 of this Agreement or from a third party, even if 

Cardholder has acted intentionally or with gross 

negligence.  

4. Отговорности 

4.1. След получаване на Картата и ПИН от 

Картодържателя, всички последици от действия, 

извършени с Картата, както и всички последици от 

операции са за сметка на Клиента. 

4.Liability 

4.1.After Cardholder receives the Card and PIN, all 

consequences of actions performed with the Card and all 

consequences of operations shall be borne by the Client. 

4.2. Картодържателят носи наказателна и/или 

гражданска отговорност по съдебен ред в следните 

случаи: 

4.2. Cardholder shall be subject to criminal and civil liability 

through court in the following events: 

4.2.1. при измама и неправомерно ползване на Картата; 4.2.1. fraud and illegal use of the Card; 

4.2.2. при нарушаване на задълженията си по опазване на 

Картата и ПИН; 

4.2.2.breach of his obligations to protect the Card and PIN; 

 

4.2.3. при използване на Карта с изтекъл срок на 

валидност, блокирана или подправена. 

4.2.3. use of an expired, blocked or falsified Card; 

4.3. Банката не носи отговорност, ако подадената от 

трето лице писмено заявление или съобщение по 

телефон за изгубване, кражба, отнемане, 

подправяне или използване по друг неправомерен 

начин на Картата е с невярно съдържание или е 

подправена и Банката е предприела 

необходимите мерки за блокирането й. Банката не 

носи отговорност за вреди, загуби или пропуснати 

ползи, които биха могли да възникнат от това. 

4.3.The Bank shall not be liable, if the written application 

submitted by a third party or message given by the phone 

about the loss, theft, withdrawal, falsification or any other 

illegal use of the Card is untrue or fraudulent and the Bank 

has undertaken the necessary measures to block the Card. 

The Bank shall not be liable for any damage, loss or lost 

profits that might arise from this. 

 

4.4. Банката не носи отговорност, ако търговец или 

търговска организация по някаква причина откажат 

да приемат плащане с Картата. 

4.4. The Bank shall not be liable, if a trader or a trade 

organization refuses to accept payment with the Card for 

any reason. 

4.5. Банката не носи отговорност за сделки, при които 

плащането е извършено с Картата. Това се отнася 

за всички възможни, допустими рекламации на 

платени стоки и услуги, както и при подобни 

спорове, които се уреждат директно със засегнатата 

насрещна страна 

4.5. The Bank shall not be liable for transactions where 

payment was performed with the Card. This shall also be 

valid for all potential and permissible claims of paid goods 

and services and for similar disputes that are settled directly 

with the affected counterparty. 

5. Срок. Прекратяване 

5.1.Настоящото Споразумение влиза в сила от датата на 

подписването му от Страните и получаване на 

Картата от Картодържателя. 

5. Term. Termination 

5.1. This Agreement shall enter into force from the date of its 

signing by the Parties and receipt of the Card by 

Cardholder. 

5.2.С изтичане срока на Договора, се прекратява и 

действието на настоящето Споразумение.  
5.2. The expiry of the period of the Contract shall also 

terminate the operation of this Agreement. 

5.3. Споразумението се прекратява едностранно от 

Клиента след едномесечно писмено предизвестие 

съгласно Договора и връщане на картата в 

Банката.  

5.3. The Agreement may be cancelled unilaterally by the 

Client by one-month written notice according to the 

Contract and after return of the Card to the Bank. 
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5.4. Банката има право едностранно да прекрати 

Споразумението съгласно условията на 

Договора. 

5.4. The Bank may unilaterally cancel the Agreement 

according to the terms and conditions of the Contract. 

6. Застраховки 
6.Insurance 

6.1.  На Картодържател с постоянно пребиваване в 

България към всяка Карта Банката може да 

предостави безплатно Застраховка при пътуване и 

Застраховка за защита на Картата (“Комбинирана 

застраховка”) в полза на Картодържателя, 

съгласно условията, предвидени в описаните в чл.6.2. 

по-долу договор, анекси и условия. 

6.1.In addition to any Card of a Cardholder with permanent 

residence in Bulgaria the Bank may provide a free Travel 

Insurance and Card Protection Insurance (‘Combined 

Insurance’) in favor of the Cardholder, according to the 

provisions of the contract, annexes and terms described in 

art. 6.2 below. 

6.2. Картодържателят  потвърждава, че е запознат със 

застрахователните услуги и условията по Групова 

застрахователна полица № …….……… от 

…………….. г.  и анексите към нея, сключени между 

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД и ..…….. 

(“Групова застрахователна полица”) и Условията за 

комбинирана застраховка на държатели на кредитна 

карта на …………… (“Условия за комбинирана 

застраховка”), съгласен е и приема Банката да 

сключи, за своя сметка, Комбинирана застраховка от 

името на Картодържателя и в негова полза, при 

съблюдаване на клаузите на описаната полица, 

анексите към нея и условията за комбинирана 

застраховка. 

6.2. Cardholder acknowledges that he is familiar with the 

insurance services and terms of Group Insurance Policy No: 

……………… of ……….. and annexes thereof made 

between UNITED BULGARIAN BANK AD and ………… 

(‘Group Insurance Policy’) and with the Terms of Combined 

Insurance of Holders of Credit Card of ………….. (‘Terms 

of Combined Insurance’), agrees and accepts the Bank to 

take out a Combined Insurance for its own account on 

behalf of and in favour of Cardholder, in compliance with 

the clauses of the described policy, annexes thereof and 

terms of Combined Insurance.  

6.3. Застрахователното покритие на застраховката за 

защита на Картата е валидно за цял свят. 

Застрахователното покритие на застраховката 

Помощ при пътуване е  валидно при пътуване извън 

територията на Република България съгласно 

Условията за застраховката. Картодържателят 

получава застрахователен сертификат, който 

съдържа лимитите и покритията на застраховката и 

приложен към него екземпляр от Условията за 

застраховката. При възникване на застрахователно 

събитие Картодържателят е длъжен незабавно да 

се обади на телефоните, посочени в Условията за 

застраховка и/или в застрахователния сертификат. 

6.3.The insurance cover of the Card Protection Insurance shall 

be valid worldwide. The insurance cover of the Travel 

Assistance Insurance shall be valid, when traveling abroad 

(outside of the Republic of Bulgaria), in accordance with 

the Terms of Insurance. Cardholder shall receive an 

insurance certificate, specifying the insurance limits and 

covers, and a copy of the Terms of Insurance attached to it. 

Upon occurrence of insurance event Cardholder shall 

promptly call the phones indicated in the Terms of Insurance 

and/or in the insurance certificate. 

6.4. Застраховката влиза в сила съгласно условията за 

Групова застрахователна полица и Условията за 

комбинирана застраховка. Застраховката е с 

валидност 12 месеца, като тя се подновява 

автоматично за нов срок от 12 месеца 

(“Застрахователна година”), считано от влизането й в 

сила, като Картодържателят дава съгласие тя да 

бъде подновявана автоматично от Банката за всяка 

следваща застрахователна година за срока на 

действие на настоящия договор. Застраховката се 

прекратява предсрочно при условията предвидени в 

Груповата застрахователна полица и Условията за 

комбинирана застраховка.  

6.4. The insurance shall enter into force, as specified in the 

Terms of Group Insurance Policy and Terms of Combined 

Insurance. The insurance shall be valid for a period of 12 

months and may automatically be renewed for a new 

period of 12 months (‘Insurance Year’), effective from its 

entry into force, and Cardholder gives consent the 

insurance to be renewed automatically by the Bank for 

each next insurance year during the period of operation of 

this contract. The insurance may be cancelled earlier 

according to the Terms of Group Insurance Policy and 

Terms of Combined Insurance. 

6.4.1.Картодържателят се съгласява, че при неизпълнение 

на което и да е от неговите задължения по 

настоящото  Споразумение и/или при неизпълнение 

на което и да е задължение на Клиента по Договора, 

Банката има право по свое усмотрение да реши дали 

да поднови или не Комбинираната застраховка за 

нов едногодишен срок. 

6.4.1. Cardholder agrees that failure of any of its obligations 

under this Agreement and / or breach of any obligation 

of the Client under the Contract, the Bank is entitled at 

its discretion to decide whether to renew or not Combined 

Insurance new year period 
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6.4.2.В случай на деактивиране на Картата на някое от 

посочените в настоящото Споразумение   основания, 

Картодържателят изрично, безусловно и неотменимо 

нарежда и инструктира Банката: 

а.Незабавно и без да уведомява Картодържателя за това, да 

преустанови плащането на застрахователната 

премия по  Комбинираната застраховка;  

б.Да не подновява действието на Комбинираната 

застраховка за следващите Застрахователни години, 

докато Договорът е в  сила. 

6.4.2.In case of disabling a Card of any of those Agreement 

reasons Cardholder explicit, unconditional and irrevocable 

orders and instructed the Bank: 

a. Immediately and without notifying the Cardholder about to 

suspend payment of the insurance premium Combined 

Insurance; 

b. Not to renew the operation of the Combined Insurance for 

the next insurance year while the Contract is in force. 

 

6.4.3.В случаите на чл. 6.4.2.а по-горе, Картодържателят 

декларира, че е запознат и е съгласен, че със 

спиране на плащането на застрахователната 

премия, Комбинираната застраховка ще бъде 

прекратена с изтичане на една календарна година, 

считано от датата на последното плащане на 

застрахователната премия. 

6.4.3. In the case of art. 6.4.2.a above Cardholder declares 

that he is aware and agrees that the suspension of payment 

of the insurance premium, the Combined Insurance will be 

terminated with the expiration of one calendar year from 

the date of the last payment of the insurance premium. 

6.5. Картодържателят потвърждава, че е получил 

информацията за потребителите на 

застрахователните услуги по чл.324 - 327 от КЗ. 

6.5. Cardholder acknowledges that he has received 

information of insurance service users under art.  324-327 

of the Insurance Code. 

7.     Priority Pass карти 7.Priority Pass cards 

7.1.Към всяка Карта Банката предоставя на 

Картодържателя безплатно Priority Pass карта, 

осигуряваща достъп до ВИП салони по летища в 

целия свят, независимо от авиокомпанията и класата, 

в която Картодържателят пътува. 

7.1.In addition to any Card the Bank shall provide a free 

Priority Pass card to Cardholder, providing access to VIP 

lounges at airports all over the world, regardless of the Air 

Company and class in which Cardholder travels. 

 

7.2.Подробна информация за условията за ползване на 

Priority Pass карта, за ВИП салоните, участващи в 

Priority Pass програмата – работно време, специални 

условия и други, се съдържа в Priority Pass каталога, 

който всеки Картодържател получава заедно с 

Priority Pass картата, както и на интернет страницата 

www.prioritypass.com. 

7.2.Detailed information of the terms of use of the Priority Pass 

card for VIP lounges included in the Priority Pass program 

– working hours, special terms and other terms is contained 

in the Priority Pass catalogue, which any Cardholder shall 

receive along with the Priority Pass card, and on web site 

www.prioritypass.com  

7.3.За достъп до персоналната информация в интернет 

страницата, Картодържателят въвежда номера 

на своята Priority Pass карта. 

7.3. In order to be given access to personal information in the 

web site, Cardholder shall enter the number of its Priority 

Pass card. 

7.4. Банката не носи отговорност за невярна, неточна или 

непълна информация, както и вреди, настъпили за 

Картодържателя в резултат от промени в 

Условията за ползване на Priority Pass карта, които 

не са публикувани. 

7.4. The Bank shall not be liable for untrue, inaccurate or 

incomplete information and for damage incurred to 

Cardholder as a result of change of the terms of use of 

the Priority Pass card, not published. 

 

7.5.Priority Pass картата се издава със срок на валидност, 

съвпадащ със срока на валидност на Картата. 

7.5. The Priority Pass card shall be issued with a validity period 

corresponding to the validity period of the Card. 

7.6. При преиздаване на Priority Pass картата поради 

изгубване/открадване, грешна персонализация или 

друга причина, картата се преиздава със срок на 

валидност, съвпадащ със срока на валидност на 

Картата. 

7.6. Where the Priority Pass card is reissued for reason of 

loss/theft, wrong personalization or another reason, the 

card shall be reissued with a validity period corresponding 

to the validity period of the Card. 

http://www.prioritypass.com/
http://www.prioritypass.com/
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7.7. При подновяване/преиздаване на Картата поради 

изгубване/открадване, грешна персонализация, 

изтичане срока  на валидност или друга причина, се 

преиздава и Priority Pass картата, със срок на 

валидност, съвпадащ със срока на валидност на 

подновената/ преиздадена Карта. 

7.7. Where the Card is renewed / reissued for reason of 

loss/theft, wrong personalization, validity period expiry or 

another reason, the Priority Pass card shall also be reissued 

with a validity period corresponding to the validity period 

of the renewed / reissued Card.  

7.8. Цената на посещенията във ВИП салони, които 

Картодържателят е извършил с Priority Pass 

картата за съответния месец, се удържа от 

Сметката, като сумата се превалутира по 

съответен курс на Банката за деня, в който се 

осъществява осчетоводяването. 

7.8. The price of visits to VIP lounges that are made by 

Cardholder with the Priority Pass card in the month shall 

be deducted from the Account, as the amount of price 

shall be exchanged at the rate of the Bank on the day of 

accounting. 

7.9. Банката не носи отговорност за промени в 

предлаганите от операторите на ВИП салоните стоки 

и услуги, както и за качеството им, и не е страна в 

отношенията между тях и Клиента/ 

Картодържателя/ите. Банката може само да 

посредничи при разрешаването на спорове, 

възникнали между операторите на ВИП салоните и 

Клиента/ Картодържателя/ите. 

7.9. The Bank shall not be liable for change of the goods and 

services offered by VIP lounge operators and for their 

quality and shall not be a party to the relations between VIP 

lounge operators and Client/Cardholder(s). The Bank 

may only act as a mediator in the resolution of disputes 

arising between VIP lounge operators and 

Client/Cardholder(s).  

7.10. В случай на изгубване, противозаконно отнемане, 

унищожаване, повреждане, подправяне или 

използване по друг неправомерен начин на Priority 

Pass картата, Картодържателят е длъжен да 

уведоми Банката по всяко време на денонощието 

чрез обаждане на телефони 0700 1 17 17  и *71 71 

в работно време на Банката. 

7.10. If the Priority Pass card is lost, withdrawn illegally, 

destroyed, damaged, falsified or used in any other illegal 

way, Cardholder shall promptly notify the Bank at any 

time of the day and night by calling on phone 0700 1 17 

17  и *71 71 during the working time of the Bank. 

7.11. В случай че Клиентът прекрати 

Договора/Споразумението, се прекратява и 

правото на ползване на Priority Pass картата/ите. 

7.11.  If the Client terminates the Contract/Agreement, 

the right to use a Priority Pass card(s) shall also be 

terminated 

8.     Други условия  8. Other Provisions  

8.1. Картодържателят дава съгласието си Банката 

да проверява по всяко време истинността на  

посочените в настоящото Споразумение 

обстоятелства/данни. 

8.1. Cardholder gives consent to the Bank to check at any 

time the authenticity of particulars/data specified in this 

Agreement.  

8.1.1. Картодържателят предоставя на Банката в 

качеството й на администратор на лични данни по 

смисъла на Закона за защита на личните данни и 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент 

и на Съвета от 27 април 2016 година относно 

защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни и относно свободното 

движение на такива данни и за отмяна на Директива 

95/46/EО (Общ регламент относно защитата на 

данните) лични данни и документи, съдържащи лични 

данни. Банката предоставя на разположение на 

Картодържателя информация за обработване и 

защита на личните данни и осигурява мерки за 

защита на личните данни, съответстващи на 

изискванията на приложимото законодателство в 

тази връзка. 

8.1.1. The Cardholder submits to the Bank in her capacity 

as administrator of personal data in regards with the Law 

for protection of personal data and Regulation (EU) 

2016/679 of the European Parliament and of the Council 

of 27 April 2016 on the protection of natural persons with 

regard to the processing of personal data and on the free 

movement of such data, and repealing Directive 

95/46/EC (General Data Protection Regulation), as well 

as to obey the applicable legislation related to data 

protection.The Bank submits to Cardholder information 

for processing and protection of personal data and takes 

measures for protection of personal data, in compliance 

with the applicable legislation related to it. 

8.2. Картодържателят е запознат с правилата за 

ползване на Картата, както и с правата и 

задълженията на Картодържател и се задължава 

да ги спазва. 

8.2. Cardholder is familiar with the rules of use of the Card 

and the rights and obligations of Cardholder and 

undertakes to comply with them. 
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8.3. Записванията на всички операции, извършени с 

Картата са счетоводни документи по смисъла на 

Закона за счетоводството и се смятат за верни до 

доказване на противното. 

8.3. The records of all operations performed with the Card 

shall be deemed accounting documents within the meaning 

of the Accountancy Act and are considered true until 

proving the contrary. 

8.4. Картодържателят дава съгласие Банката да 

изпраща SMS, e-mail или писмо на посочен от 

Клиента и/или Картодържателя мобилен телефон, e-

mail адрес или пощенска кутия, с информация за 

Картата, за извършените с Картата 

операции.Картодържателят се задължава да 

уведоми незабавно Банката в случай, че 

предоставеният номер на мобилен телефон не се 

ползва от него.  

8.4. Cardholder gives consent to the Bank to send an SMS, 

e-mail or mail to the cellular phone, e-mail address, address 

or post office box indicated by it, containing information of 

the Card, transactions performed with the Card and 

amounts due on the Card.The Cardholder is obliged to 

immediately notify the Bank in case the presented number 

of mobile phone is not used by the Cardholder himself. 

8.5. Посоченият в Искането адрес за кореспонденция 

на всяка от Страните ще се счита за адрес за 

кореспонденция на съответната страна, на който 

насрещната страна по Споразумението ще 

изпраща всички предвидени в него уведомления, 

съобщения и др. документи. В случай че страна по 

настоящото Споразумение е променила адреса 

си, без да уведоми своевременно писмено 

насрещната страна за точния си нов адрес за 

кореспонденция, всички уведомления и съобщения до 

страната на стария й адрес ще се считат за валидно 

получени с удостоверяването от страна на куриерска 

служба, пощата или друг връчител, че адресатът не е 

намерен на посочения адрес. При промяна на 

адреса на управление на Банката, посочен в 

настоящото Споразумение, Картодържателят 

се счита за уведомен за новия й адрес на управление 

от датата на обявяването на промяната в 

електронния търговски регистър към Агенция по 

вписванията, който е публичен.   

8.5. The correspondence address of either Party indicated in 

the Request shall be deemed a correspondence address 

of the relevant Party to which the other party to the 

Agreement shall send all notices, communications and 

other documents .If any of the parties to the Agreement 

changes its correspondence address without giving prompt 

written notice to the other party of its new correspondence 

address, all notices and communications sent to its previous 

address shall be deemed validly received, if it is verified by 

the courier service, post office or other deliverer that the 

address was not found at the specified address. If the 

registered office of the Bank indicated in this Agreement 

changes, Cardholder shall be deemed notified of its new 

registered office from the date of publication of the change 

in the electronic commercial register at the Registry Agency, 

which is public. 

8.6. За неуредени в настоящото Споразумение 

въпроси се прилагат Общите условия за делова 

дейност на Банката и/или разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

8.6. The General business conditions of the Bank and/or the 

provisions of the Bulgarian legislation should be applied for 

issues, not regulated in current Agreement. 

8.7. SMS/E-mail известяване 
8.7. SMS/E-mail notifications 

8.7.1. Банката предоставя на всички Картодържатели 

и/или Клиента услуга за известяване с кратки 

текстови съобщения или съобщения на електронна 

поща (SMS/Е-mail известяване), ползването на която 

Клиентът / Картодържателят може да заяви. 

8.7.1.The Bank provides to all of its Cardholders and/or 

Clients  notifications via short text messages or electronic 

messages [SMS/E-MAIL], the usage of which the 

Client/Cardholder could state. 

 

8.7.2.Клиентът/Картодържателят може по всяко 

време да заяви промяна съответно на заявените от 

Клиента/Картодържателя данни, 

деактивиране или временно спиране на услугата 

SMS/Е-mail известяване. 

8.7.2. Client/Cardholder is allowed at any time to ask for 

change of the declared by the Client/Cardholder data,  

to deactivate or temporary cancel the service of SMS/E-

mail notification. 

8.7.3. SMS/Е-mail известяването предоставя възможност за 

получаване на следните видове известия: 

8.7.3. SMS/E-mail provides possibility for receiving of 

following notifications: 

8.7.3.1. за всяка извършена операция на АТМ/ПОС, 

авторизирана в режим онлайн, съгласно чл.8.7.7, 

изречение първо; 

8.7.3.1.For every single operation on ATM/POS which is 

proceed online , according to article 8.7.7., line first; 

8.7.3.2.за внесени/преведени суми по Картата; 8.7.3.2.For deposited/transferred amounts to the Card; 
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8.7.3.3. за дължима сума по Карта, минимална 

погасителна вноска и срок за плащане; 

 8.7.3.3.For the due card amounts, minimal repayment 

instalments and deadline for payments; 

8.7.3.4. други известия, свързани с ползването на Картата 

и кредитния лимит. 

8.7.3.4. Other notifications, connected to usage of the Card 

and the credit limit. 

8.7.4. Известието по чл.8.7.1 съдържа следната 

информация: дата и час на операцията, сума и 

валута на операцията, име или адрес на търговец, 

притежаващ АТМ/ПОС терминала, име на Карта, 

разполагаемо салдо по Картата след операцията. 

8.7.4.According to Article 8.7.1.. the notifications should 

include the following information: date and time of the 

operation; amount and currency of the operation; name or 

address of the merchant, holding ATM/POS, name on the 

Card, remaining balance after the operation.  

8.7.5. Известието по чл.8.7.3.2. съдържа следната 

информация: име на Карта, дата и час на 

обработка на внесените/преведените средства по 

Картата,  разполагаемо салдо по Картата след 

направената вноска/превод. 

8.7.5.According to Article 8.7.3.2. the notification should 

include the following information: Name on the Card, date 

and time of processing the deposited/transferred amounts 

to the Card, remaining balance after 

depositing/transferring of the amount. 

8.7.6. Известието по чл.8.7.3.3. съдържа следната 

информация: име на Карта, обща дължима сума по 

карта, минимална погасителна вноска и срок за 

плащане на задължението. 

8.7.6.According to Article 8.7.3.3. the notification should 

include the following information: Name on the Card, total 

payable amount, minimal repayment instalment, and 

deadline for payment of obligations 

8.7.7. Известия по чл.8.8.3.1 се изпращат само за 

операции на АТМ/ПОС, чиито авторизации се 

извършват в режим онлайн (чрез получаване на 

одобрение за операцията в реално време от 

Банката в ролята й на издател на Картата по 

смисъла на Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 

г. за условията и реда за откриване на платежни 

сметки за изпълнение на платежни операции и за 

използване на платежни инструменти). За операции, 

при които не се изисква одобрение от 

авторизационната система на Банката (офлайн 

операции), не могат да се генерират известия при 

извършване на операцията; Клиентът се 

информира за тях от Извлечението.  

8.7.7.According to Article 8.8.3.1 notifications are send only 

for operations on ATM/POS, which authorizations are 

executed online [through receiving approval for the 

operation in real time by the Bank in its role of a Card 

issuer within the meaning of Ordinance №. 3 of BNB of 

18th of April 2018 for terms and conditions for opening of 

payment accounts, the executions of payment transactions 

and for the use of payment tools). For operations that do 

not need approval of the authorization system of the Bank 

[offline operations] notifications are not provided during the 

operation. Client could be informed for them by 

Statement. 

 

8.7.8. Банката не носи отговорност за каквито и да е 

вреди, настъпили в следствие на неполучени или 

късно получени от Клиента/Картодържателя 

известия в България и чужбина, поради невъзможност 

за доставяне на известията от съответните доставчици 

на мобилни комуникации/интернет услуги или по 

каквато и да е друга причина и/или поведение от 

страна на Клиента/Кредитодържателя, 

включително, но не само: несъществуващ/ 

некоректно посочен телефонен номер / и – мейл, 

(временно) неактивно устройство или преустановено 

ползване на услугата по вина на 

Клиента/Картодържателя. 

8.7.8.The Bank shall not be liable if the Client/Cardholder 

being in Bulgaria or abroad does not receive notifications  

or has received delayed information, in case that the 

retailer of mobile services/internet cannot provide the 

notifications or services or for any other reason and/or 

behaviour by the Client/Cardholder, including but not 

limited to: non-existent or wrong phone number / e - mail 

address (temporarily) inactive device or discontinued use of 

the service attributable to the Client/Cardholder. 

 

8.7.9. Банката не носи отговорност за погрешно 

подадени от Клиента или Картодържателя 

номера на мобилни телефони и адреси на 

електронна поща. 

8.7.9.The Bank shall not be liable in case of wrong phone 

numbers and e-mail address, provided by the 

Client/Cardholder. 

 

8.8.    Сигурни плащания в интернет (3-D Secure) 8.8. Secure in Internet payment [3D Secure] 
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8.8.1. С цел да осигури допълнителна сигурност за 

Картодържателите при извършване на плащания в 

интернет, Банката регистрира всички издадени 

Карти за услугата Сигурни плащания в интернет (3-D 

Secure). 

8.8.1.For the purpose of additional security for the 

Cardholder when paying through Internet, the Bank 

registers all Cards for the service of Secure Internet 

payments [3D Secure]. 

 

8.8.2. При всяко плащане в интернет страници на търговци, 

участващи в 3-D Secure програми, Картодържателят 

потвърждава операцията, като потвържденията могат 

да бъдат осъществявани чрез въвеждане на 

специално генерирана еднократна парола, 

използване на биометрични данни или друго. 

Банката не носи отговорност и понесените загуби са 

за сметка на Клиента в случай на: 

8.8.2.Making a payment through e-merchant sites, participats 

in 3-D Secure Programs requires of the Cardholder to 

confirm the transaction by entering a special one-off 

generated password, using biometric data or another 

methods for authorization.  

The Bank is not responsible and the Client is liable for the 

loses in case of: 

8.8.2.1. неправомерно използване на Картата в интернет 

след узнаване на кода/начина за потвърждаване от 

трети лица; 

8.8.2.1. suspected illegal use of the Card on Internet when 

third parties know the confirmation code/method; 

8.8.2.2. неполучен от Картодържателя SMS с код за 

потвърждение в чужбина, при невъзможност за 

доставяне на известията от съответните доставчици на 

мобилни комуникации. 

8.8.2.2. not received SMS confirmation code abroad  when it 

is not possible for the mobile network providers to deliver 

the notifications. 

8.8.2.3. погрешно подаден номер на мобилен телефон на 

Картодържателя. 

8.8.2.3. incorrectly entered Cardholders’ mobile phone 

number. 

8.8.3. При изпълнение на плащания в интернет страници на 

търговци Банката не прилага задълбочено 

установяване на идентичността на Картодържателя в 

следните случаи:  

8.8.3. Making payment transactions through e-merchant Web 

pages, the Bank does not apply detailed identification of 

the Cardholder in case of:  

 

8.8.3.1.операцията не надвишава 30 евро (или съответната 

равностойност в местна валута) и кумулативната 

стойност на предишните операции без прилагане на 

задълбочено установяване на идентичността не 

надвишава 100 евро (или съответната равностойност 

в местна валута) или броят на предишните операции 

без прилагане на задълбочено установяване на 

идентичността не надвишава пет последователни 

операции 

8.8.3.1.the operation does not exceed ЕUR 30 (or the local 

currency equivalent) and the accumulative value of the 

previous operations (without applied detailed 

identification) does not exceed EUR 100 (or the local 

currency equivalent) or the count of the previous operations 

without applied detailed identification does not exceed five 

consecutive operations; 

 

8.8.3.2.Картодържателят се е регистрирал  за повтарящи се 

операции с еднакъв размер при определен търговец 

(тип абонамент или чрез създаване на профил при 

определен търговец). 

8.8.3.2.the Cardholder has registered himself/herself for 

regular periodic operations with constant value at a certain 

merchant (type of  subscription or by making an account 

for each retailer).  

8.8.3.3. операцията е с ниска степен на риск съгласно 

механизмите за мониторинг на операциите, 

прилагани от Банката. 

8.8.3.3.low risk operation according to operation monitoring 

mechanisms, applied by the Bank. 

 

8.8.4. Банката не е страна в спорове за условията на 

плащането, доставка, цена, гаранция, застраховки и 

други, които Картодържателят урежда директно с 

търговеца. 

   8.8.4 The Bank is not involved in disputes regarding 

payment conditions, delivery, price, guarantees, insurances 

and others which the Cardholder has negotiated with the 

merchant. 

9.      Активиране. Блокиране. Деактивиране 9. Activation. Blocking. Deactivation  
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9.1.    Активиране е привеждане на Картата в статус 

“активна”. Активна карта е карта, с която 

Картодържателят може да извършва операции 

(платежни и неплатежни) на терминални устройства 

АТМ, ПОС и др. 

9.1.Activating the Card means bringing it into an “active” 

status. An “active” card is a card which the Cardholder 

can use to execute transactions (payment and non-payment) 

at terminal ATM, POS devices, etc.  

 

9.2.   Картата се блокира в необходимия за обработка 

технологичен срок на основание: 

9.2. The Card shall be blocked during the technologically 

required processing period based on: 

9.2.1. съобщение по телефон за изгубена, открадната, 

отнета или използвана по друг неправомерен начин 

Карта; 

9.2.1. a message received by phone call indicating about a 

lost, stolen, deprived or otherwise illegally used Card; 

9.2.2. след подаване на писмено предизвестие/ 

уведомление за прекратяване на Договора и/или 

Споразумението      от която и да е от страните; 

9.2.2. submission of written prior notice/notice for cancellation 

of the Contract and/or Agreement by any of the parties; 

9.2.3. подадена от Клиента/Картодържателя или от 

трето лице писмена молба за блокиране на 

изгубена, открадната, отнета или използвана по друг 

неправомерен начин Карта; 

9.2.3. submission of written application by the 

Client/Cardholder or a third party to block a lost, stolen, 

deprived or used in any other illegal way Card; 

9.2.4. неплатени две последователни МПВ; 9.2.4. unpaid two consecutive minimum payments (MPI); 

9.2.5. неспазване на настоящия Договор и/или 

Споразумението от страна на Клиента и/или 

Картодържателя; 

9.2.5. breach of this Contract and/or the Agreement by the 

Client and/or Cardholder; 

9.2.6. получено писмено съобщение в Банката за 

наложен запор по сметките на Клиента; 

9.2.6. written notification of restraint on the accounts   of the 

Cardholder, which the Bank has received; 

9.2.7. при съмнение за неправомерно използване на 

Картата; 

 

9.2.7. suspected illegal use of the Card; 

9.2.8. с цел осигуряване сигурността на Картата; 9.2.8. in order to ensure the security of the Card; 

9.2.9. при съмнение за употреба на Картата с цел 

измама; 

9.2.9. suspected fraudulent use of the Card; 

9.2.10.в случай на предсрочно прекратяване на 

Договора, по реда на чл. 13.2.1  

9.2.10. earlier cancellation of the Contract according   to the 

provisions of art. 13.2.1; 

9.2.11. по всяко време по желание на Клиента с писменo 

заявление за блокиране, без да е необходимо да 

посочва причина за това. 

9.2.11. at any time, if the Client wishes, by written request to 

block the Card without specifying the reasons for this. 

9.3.   Картата се активира в необходимия за обработка 

технологичен срок на основание подадено писмено 

заявление от Клиента за активиране на Карта, 

блокирана поради: 

9.3. A Card shall be activated in the period required for 

processing on the basis of written application of the Client 

to activate a Card blocked for the following reasons: 

9.3.1. забравена карта в терминално устройство АТМ; 9.3.1.the Card was forgotten at ATM; 

9.3.2. желание на Клиента; 9.3.2.at the Client’s request. 

9.4.   Картата се активира от Банката в необходимия за 

обработка технoлогичен срок на основание: 

9.4.A Card shall be activated by the Bank in the period 

required for processing on the basis of its technological time 

period. 

9.4.1. първоначално предаване на картата; 9.4.1. initial delivery of the Card; 
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9.4.2. получаване на съобщение за вдигане на наложен 

запор по установения от закона ред. 

9.4.2. receipt of notice to release the restraint in accordance 

with the law. 

9.4.3. изплащане на дължимите МПВ и съответните такси в 

пълен размер, с изключение на случаите на 

просрочено плащане над 120 дни; 

9.4.3. full payment of the outstanding minimum monthly 

payments (MPI) and relevant fees, except where payment is 

delayed by more than 120 days; 

9.4.4. прекратяване на санкцията за неизпълнението на 

настоящия Договор и/или Споразумението от 

страна на Клиента/Картодържателя 

9.4.4. suspension of the sanction for default of this Contract 

and/or Agreement by the Client/Cardholder. 

 

9.5.   Картата се деактивира в необходимия за обработка 

технически срок на едно от следните основания: 

9.5.A Card shall be deactivated in the period required for 

processing on any of the following reasons: 

9.5.1.прекратяване действието на Договора и/или 

Споразумението; 

9.5.1. the Contract and/or Agreement is cancelled; 

 

9.5.2. неполучена от Картодържателя Карта в срок от 

три месеца след издаването й; 

9.5.2.the Card is not received with the Cardholder within 

three months after issue; 

9.5.3. издаване на нова Карта, заменяща действащата 

към момента Карта; 

9.5.3. a new Card is issued, replacing the existing active 

Card; 

9.5.4. връщане на Карта с отпечатани грешни данни или 

технически неизправна; 

9.5.4. a Card with printed wrong data or technically improper 

Card is returned; 

9.5.5. при получено съобщение, че Картодържателят е 

починал. 

9.5.5. notice of death of the Cardholder is received. 

9.6.   Деактивирана Карта не може да бъде повторно 

активирана и следва да бъде унищожена.  

9.6.A deactivated Card may not be activated again and shall 

be destroyed. 

9.7.   Подновена/преиздадена Карта се получава след 

връщане на старата. 

9.7.A renewed/reissued Card shall be received after return of 

the initial one. 

9.8.   Подновяване на Картата се извършва служебно от 

Банката при изтичане срока на валидност на 

старата; 

9.8. A Card shall be renewed automatically by the Bank upon 

expiry of the validity period of the initial one. 

9.9.   Преиздаване на Картата се извършва:  9.9. A Card shall be reissued: 

9.9.1.след подаване на заявление до Банката и по 

следните причини: изгубена или открадната Карта, 

връщане на нова   Карта с отпечатани грешни 

данни или технически неизправна/нечетима; 

9.9.1. after submitting a request to the Bank and for the 

following reasons: lost or stolen Card, return of a new 

Card with printed wrong data; 

9.9.2. служебно от Банката при съмнение за 

неправомерно използване на Картата. 

9.9.2. automatically by the Bank, if illegal use of the Card is 

suspected. 

9.10. При уведомяването на Банката за блокиране на 

Картата, Картодържателят или трето лице 

съобщава трите си имена, ЕГН и по възможност 

номер на Картата. Уведомяването се извършва на 

телефони 0700 1 17 17  и *71 71 в работно време 

на Банката.  

9.10. When notifying the Bank to block the Card, the 

Cardholder or third party shall report his full name, PIN 

and, if possible, Card number. Notification shall be 

performed on phone 0700 1 17 17  и *71 71 during the 

working time of the Bank. 

9.11. Банката води регистър на всички постъпили 

уведомления като вписва дата, час и име на лице, 

извършило уведомлението.  

9.11. The Bank shall keep a register of all notices received 

and record the date, time and name of the notifying person. 
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9.12. Клиентът/Картодържателят или трето лице е 

длъжен да подаде в работно време на Банката 

писмено заявление за блокиране на Картата, в 

срок до три работни дни от уведомяването по 

телефона.  

9.12. The Client/Cardholder or third party shall submit a 

written request during the working hours of the Bank to 

block the Card, not later than three business days from 

notification by phone. 

9.13. В случай че Картодържателят се намира в 

чужбина по време на инцидента, той може да се 

свърже директно на безплатните телефони за спешни 

случаи с банкови карти, указани в интернет адрес: 

www.visa.com . Препоръчително е 

Картодържателят да информира местната 

полиция, за да получи съдействие и документ за 

инцидента.  

9.13. If the Cardholder is abroad at the time of the incident, 

he may directly contact on the free bank card emergency 

phones indicated on website: www.visa.com. The 

Cardholder is recommended to inform the local police in 

order to obtain assistance and a document of the incident.  

 

9.14. Банката си запазва правото по всяко време и без 

да е длъжна да посочва причина да изисква, блокира 

и/или деактивира Картата. В тези случаи 

Банката уведомява Клиента за предприетите 

действия с писмо, по телефон и/или чрез SMS преди 

блокирането/деактивирането или непосредствено 

след това. 

9.14. The Bank reserves the right to require, block and/or 

deactivate Cards at any time and without specifying the 

reason for this. In these cases the Bank shall inform the 

Client of the actions undertaken by mail, phone and/or 

SMS prior to blocking/deactivating or immediately after 

that. 

 

Настоящeто Споразумение бе подписано в 2 (два) еднообразни двуезични екземпляра на български и английски 

език, по един за всяка от страните. В случай на несъответствия между текстовете, предимство има текстът на 

български език.  

 

This Agreement has been signed in 2 (two) identical bilingual originals in the Bulgarian and the English language, 

one for each of the parties. Should there be any discrepancies the Bulgarian version shall prevail. 

                    

"ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД:     Картодържател/Cardholder:              

             

                                              

1...............................................                                ………………………………………  

  

 

2. …………………………………... 

 

 

http://www.visa.com/

