
#CustomerFullName#  клиентски № ………………… 

 

(02)816 38 21 

ул. Димитър Хаджикоцев 52-54   

1421 София, България 

tbibank.bg 

 
ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ  

Днес, #OperationDate# г. в гр. #City#, между:  
I. "ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421 София, район "Лозенец", 

ул."Димитър Хаджикоцев" № 52-54, с ЕИК 131134023, лицензирано като Банка - Лицензия № Б 30 и Заповеди 
РД 22 – 1067/13.08.2003 г., РД 22 – 1560/20.07.2007 г., РД 22 – 2270/16.11.2009 г., РД 22 – 0451/28.02.2012 г. 
и РД 22 – 0451/22.10.2012 г. на Българска народна банка (БНБ), представлявано от пълномощника си 
{NameLastNameBank} 
Телефон за контакт по договора: 02 8163900; e-mail за контакт по договора: call_center@tbibank.bg; 
Официален сайт: www.tbibank.bg. 
наричано по-долу за краткост „Банката”, от една страна  

и  
II. #CustomerFullName# Клиентски номер: .......................#ЕГН #PersonalID#  

ЛК №#IDCardNumber# Издадена на #IDCardIssueDate# г. от #IDCardIssuer# Валидна до #IDCardExpDate# г. 
Дата на раждане: #BirthDate# г.   Място на раждане: #BirthPlace# 
Гражданство:  България 
Постоянен адрес: #BillingAddress#  
Настоящ адрес: #ContactAddress# 
Адрес за кореспонденция и контакти: : #ContactAddress# 
Телефон за контакт: #PhoneNum#, e-mail:#Mail# 

наричано по-долу за краткост „Кредитополучател“, от друга страна 
се сключи настоящият Договор за кредит, наричан по-долу за краткост само „Договор”, при следните условия: 
 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1. Банката предоставя на Кредитополучателя кредит с параметри, описани в Раздел II по-долу. 
II. ПАРАМЕТРИ НА КРЕДИТА 
2.1. Вид на кредита: целеви кредит за закупуване на стока и/или заплащане на услуга с № …………… 
2.2. Срок на договора : #Term#  г. 
2.3. Общ размер на кредита („Кредит“): #CreditAmount#  BGN (#CreditAmountWord# лева); 
2.4. Усвояването на кредита: Банката превежда средствата по Кредита по сметка на продавача на 

стоката/услугата избрана от Кредитополучателя, за заплащане на продажната й цена, за което 
Кредитополучателят дава своето изрично нареждане и съгласие с подписването на този Договор. 

2.5. Стоката и нейната цена в брой: 
Вид стока: #ItemDescription#, #ItemPrice# лв. 

2.6. Условия за издължаване на кредита : 
2.6.1. Кредитополучателят е длъжен да погаси задълженията си по този Договор като редовно изплаща 
дължимите си месечни погасителни вноски, по реда предвиден в чл. 2.6.2 и при спазване на следния 

погасителен план:  
{PaymentPlan} 

*Забележка: Падежът на вноските по Кредита е в зависимост от датата на сключване на Договора. 
Падежът на първата вноска е на датата на сключване на Договора, а падежът на останалите вноски 
е съответното число на месеца следващ датата на сключване на Договора, а ако този месец няма 
съответно число, падежът е на последния ден на този месец. 
 
2.6.2. Кредитополучателят е длъжен да регистрира притежаваната от него платежна карта, в качеството 
на картодържател - дебитна, кредитна или предплатена карта на международна картова организация 
Mastercard Europe или Visa („Карта“), в електронната платформа на „Пейнетикс“ АД, ЕИК 131574695 

mailto:call_center@tbibank.bg
http://www.tbibank.bg/
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(„Пейнетикс“) - лицензиран доставчик на платежни услуги (платежна институция) и да предостави своето 
предварително съгласие за незабавно /автоматично/ погасяване на задълженията му по Кредита от 
сумата налична по Картата („Директен дебит“).  

1) Кредитополучателят е длъжен да осигури наличност по Картата до датата на падежа, в размер 
достатъчен да позволи пълното погасяване на задълженията му. При липса на достатъчна 
наличност по Картата, която да покрие размера на дължимата месечна вноска, електронната 
платформа на Пейнетикс няма да извърши автоматично погасяване на задължението, съответно 
същото ще остане непогасено и ще настъпят последиците при просрочие на вноската уговорени в 
чл. 2.9 по-долу; 
2) В случай че на падеж Директният дебит на изискуемото задължение не се осъществи по вина 
на Кредитополучателя, електронната платформа на Пейнетикс извършва последващ опит за 
изпълнение на Директен дебит, както следва: 1/ в случай че падежът е в работен ден - в края на 
първия работен ден след падежа на съответната вноска, при който опит изискуемото задължение 
е равно на дължимата месечна вноска, увеличена с неустойката за неизпълнение по чл. 2.9.1 (1) 
и 2/ в случай че падежът на месечната вноска е в неработен ден – повторен опит за Директен 
дебит се изпълнява в края на първия работен ден след падежа на съответната вноска и последен 
(трети) опит за Директен дебит се изпълнява в края на втория работен ден след падежа на 
съответната вноска при който опит изискуемото задължение е равно на дължимата месечна 
вноска, увеличена с неустойката за неизпълнение по чл. 2.9.1 (1); 
3) В случай че някоя от месечните погасителни вноски е останала непогасена на уговорения 
падеж, електронната платформа на Пейнетикс ще изпълни Директен дебит на следващата 
падежна дата, на която размерът на изискуемото задължение ще включва освен редовно 
падежиралата месечна погасителна вноска и всички непогасени към този момент задължения – 
месечни погасителни вноски и неустойки за неизпълнение по чл. 2.9.1 (1). 

2.6.3. В случай че Кредитополучателят не може да погаси задълженията си чрез изпълнение на Директен 
дебит по реда на чл. 2.6.2, независимо по каква причина, същият е длъжен да погасява дължимите 
месечни вноски в срок на каса или по банкова сметка открита в "ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД, а именно: 
BG54TBIB93101000000108, посочвайки в основанието на плащането номерът на Договора и/или 
клиентския си номер. Кредитополучателят може да избере да плаща и по някой от другите начини изрично 
одобрени от Банката, включително: на каса при някое от лицата, които приемат плащанията от името и за 
сметка на Банката, чрез платежно нареждане от друга банкова сметка на Кредитополучателя, чрез 
плащане посредством e-Pay, Easy Pay, B-pay или Cashterminal. При използването на някой от методите за 
погасяване, изброени в този член Кредитополучателят е уведомен и разбира, че: 

1) Дължи такса при заплащане на дължимата сума в брой на каса на Банката, съгласно нейната 
тарифа; дължи допълнителни разходи за погасяване на задълженията си, доколкото всяко от 
лицата, които приемат плащанията от името и за сметка на Банката могат в рамките на закона и 
сключените договори, да определят и съответно изменят вида и размера на таксите и / или 

комисионите, които събират. Кредитополучателят разбира, че е изцяло в негов интерес, да проучи 
внимателно различните възможни начини на плащане и да избере най-изгодния и най-удобния за 
него; 
2) заверяването на сметката на Банката с платената от Кредитополучателя сума за погасяване 
на Кредита отнема повече време отколкото, ако сумата е платена по начина описан в чл. 2.6.2, 
което може да доведе до по-късна дата на погасяване на дължима сума по Кредита от датата на 
реалното извършване на операцията, съответно могат да настъпят последиците приложими при 
просрочено плащане по реда на чл. 2.9 по-долу; 

2.7. Лихвен процент по кредита: Кредитополучателят не дължи лихва за ползването на Кредита. 
2.8. Обща сума дължима от Кредитополучателя по кредита: #CreditAmount# BGN  (#AmountWord# лева); 
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При просрочие от страна на Кредитополучателя, дължимата от него сума се увеличава  с неустойката за 
неизпълнение, лихвата за забава и другите разходи по чл. 2.9. 

2.9. Последици и разходи за Кредитополучателя при просрочено плащане 
2.9.1. При забава в плащането на някоя от месечните погасителни вноски по Кредита, 
Кредитополучателят дължи на Банката: 

1) неустойка за неизпълнение в размер на 6 /шест/ лева фиксирана сума. Неустойката се 
дължи еднократно за всяка просрочена месечна погасителна вноска, съгласно погасителния план 
по чл. 2.6.1 и се начислява от Банката от деня следващ падежа на съответната вноска, когато 
падежът е бил в работен ден или от втория работен ден след падежа, когато падежът е бил в 
неработен ден.; 
2) Лихва за забава в размер на законната лихва за забава, начислявана върху цялата 
просрочена сума, след падежа на последната дължима месечна вноска, за периода на 
просрочието. Започва да се начислява от Банката от деня следващ падежа на последната месечна 
погасителна вноска, съгласно погасителния план по чл. 2.6.1, когато падежът е бил в работен ден 
или от втория работен ден след падежа, когато падежът е бил в неработен ден. 
Към момента на сключване на този Договор, законната лихва за периода е в размер на (ОЛП + 10 
пункта надбавка). ОЛП (Основният лихвен процент) се определя от БНБ, а размерът на законната 
лихва се определя с Постановление на МС 

2.9.2. В случаите на просрочие на Кредитополучателя, когато Банката е потърсила правата си по този 
Договор по съдебен ред, Кредитополучателят ще дължи също: 
1) Разходите за държавните такси за образуването на съдебното производство; 
2) Разходите за държавните такси за издаване на Изпълнителен лист; 
3) Разходите за таксите за образуване и водене на изпълнителното производство; 
4) Разходите за адвокатски и/ или юрисконсултски възнаграждения, направени в хода на 
съдебното и/ или изпълнителното производство; 
5) Други разходи, посочени по вид и размер в Изпълнителния лист, или предвидени от Закона. 

2.9.3. Кредитополучателят е уведомен, че в зависимост от размера на дължимата от него сума и периода 
на допуснатото просрочие, в отделни случаи дължимите от него лихви и разходите за съдебни и други 
такси, свързани с неизпълнението на Договора, могат и да надхвърлят размера на самата дължима сума. 

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
3.1. Действие на Договора за кредит.  

3.1.1. Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване. Кредитът, предмет на този Договор, е 
краткосрочен, безлихвен кредит в размер до 400 лева поради, което не се регулира от разпоредбите на 
Закона за потребителския кредит; 
3.1.2. Договорът се прекратява с пълното погасяване на всички взаимни задължения на страните по него, 
включително на натрупаните лихви и разходи в случаите на просрочие от страна на Кредитополучателя; 
3.1.3. В случай че погасяването на задължението по първата погасителна месечна вноска не бъде 

извършено на падеж Банката има право да се откаже едностранно от Договора и да не предостави на 
Кредитополучателя останалата част от средствата по Кредита. В този случай Банката уведомява по 
подходящ начин Кредитополучателя за отказа от Договора. 

3.2. Право на отказ от Договора за кредит. С подписването на този Договор Кредитополучателят заявява и 
декларира, че е запознат, че губи правото си на отказ от този Договор, доколкото заемната сума (Кредита), 
предмет на Договора, е напълно предоставена и заплатена на Продавача на стоката/услугата, съгласно 
неговите указания, за което е дал изричното си съгласие (нареждане). 

3.3. Право на отказ от Договора за продажба. В случай че по реда на чл. 50-56 от Закона за защита на 
потребителите, Кредитополучателят упражни правото си на отказ, от договора за продажба на избраната 
от него стока/услуга, сключен с Продавача на стоката/услугата, този Договор за кредит запазва действието 
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си между страните, съответно задължението на Кредитополучателя да погасява кредита остава 
непроменено; 

3.4. Предсрочно погасяване. Кредитополучателят има право по всяко време да погаси изцяло или частично 
задълженията си по този Договор. 

3.5. Ред за погасяване на задълженията на Кредитополучателя: 
3.5.1. Плащанията на дължимите вноски по този Договор се считат за валидно извършени от 
Кредитополучателя при заверяване на сметката на Банката, за безкасови плащания или при издаването 
на съответния документ за извършено плащане, при плащане в брой. 
3.5.2. В случай, когато Кредитополучателя извършва частични плащания на дължими от него суми по 
Договора, съгласно чл. 76, ал. 2 от ЗЗД, най-напред се погасяват съдебните разноски (ако такива са 
направени), после обезщетения за забава, после начислените такси, после начислените лихви и накрая 
главницата на задължението. Кредитополучателят е съгласен, че в отделни случаи по молба на 
Кредитополучателя и/ или по свое усмотрение, Банката може да променя тази последователност на 
погасяването, като с постъпилото частично плащане погаси най-напред главницата на задължението, а 
после лихвите, обезщетенията, таксите и накрая разноските, като Кредитополучателя разбира, че такава 
евентуална промяна на последователността на погасяването би била в негов интерес.. 

3.6. Прехвърляне на вземанията на Банката по Кредита на трето лице. Кредитополучателят е съгласен, 
че Банката може по свое усмотрение да прехвърли без ограничения и по всяко време вземането си по 
този Договор на трето лице или лица - включително на търговски дружества или организации, 
специализирани в реализирането на просрочени вземания, на банки, на физически лица и др. 
3.6.1. Когато Кредиторът прехвърли вземанията си по този Договор на трето лице, Кредитополучателят 
има право да направи спрямо това трето лице всички възражения, които има към първоначалния кредитор, 
включително възраженията за прихващане. Банката е длъжна да информира Кредитополучателя, вкл. 
упълномощавайки новия кредитор да направи това от нейно име, за прехвърляне на вземането по чл. 3.6. 

3.7. Кореспонденция между страните. Цялата кореспонденция между страните, свързана с изпълнението на 
този Договор (писмена и устна), се извършва по електронен път на електронните (имейл) адресите на 
страните или по телефон. За Банката кореспонденцията следва да бъде изпращана само на следния 
електронен адрес call_center@tbibank.bg, а за Кредитополучателя електронния адрес е посочен в 
началото на Договора. Кредитополучателят се съгласява да получава и кратки текстови съобщения на 
заявения в началото на Договора мобилен номер. 
3.7.1. Неполучаването на каквото и да било съобщение във връзка с изпълнението на този Договор не 
освобождава страната, която не е получила писмото, от изпълнението на задълженията й по този Договор.  
3.7.2. При промяна на адресите за кореспонденция и контакти, включително и на електронните адреси и 
телефонен номер, съответната страна трябва да уведоми за това другата страна предварително в писмен 
вид на съответния електронен адрес, а при невъзможност - незабавно след промяната на адреса. 

3.8. Лични данни. Кредитополучателят заявява и декларира, че предоставянето на личните му данни е 
доброволно, с оглед възникването и развитието на договорни отношения между Банката и него. На 

потребителя е предоставена подробна информация относно обработването на личните му данни в 
направеното от него в писмена форма Заявление – декларация за установяване на договорни отношения. 

3.9. Наличието на извънсъдебни способи за решаването на спорове. Всяка от страните по този Договор 
може да потърси правата си от компетентния български съд по реда, предвиден в ГПК.  Преди да се 
възползва от тази възможност, Потребителят може също:   
3.9.1. Да представи в писмен вид възраженията / претенциите си пред Кредитора - в този случай 
Кредиторът е длъжен да се произнесе и да уведоми писмено Кредитополучателя за решението си по 
всички постъпили възражения / претенции във връзка с този Договор в срок до 30 (тридесет) дни от 
получаването им. Ако Кредиторът прецени, че възраженията / претенциите на Кредитополучателя са 
основателни, той може да ги удовлетвори по извънсъдебен ред. 

mailto:call_center@tbibank.bg


#CustomerFullName#  клиентски № ………………… 

 

(02)816 38 21 

ул. Димитър Хаджикоцев 52-54   

1421 София, България 

tbibank.bg 

3.9.2. Независимо от правото си по чл. 3.9.1, Кредитополучателя има право да сезира помирителните 
комисии, създадени по реда на чл. 182 - 184 от Закона за защита на потребителите, когато счита, че са 
нарушени неговите права и законни интереси. 
3.9.3. Независимо от правата си по чл. 3.9.1 и чл. 3.9.2, Кредитополучателят има право да подава жалби, 
свързани с този Договор до Комисията за защита на потребителите на адрес: гр. София, 1000, пл. 
„Славейков" № 4А, ет.3, 4 и 6; тел. 02 / 980 25 24; факс 02 / 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22. За повече 
подробности за КЗП и за териториалните й структури на интернет адрес: http://www.kzp.bg/. 

 
Договорът се състави, подписа и подпечата в 2 (два) оригинални еднообразни екземпляра, по един за 
всяка от страните по него. 
 

КРЕДИТОР: 
„ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД 
..................................... 
{NameLastNameBank} 

Пълномощник на Изпълнителните  
Директори на Дружеството 

 

КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ: 
 

..................................... 
#CustomerFullName# 

 
Свали нашето мобилно приложение TBI Bank. Сканирай QR кода за своето устройство и се регистрирай.  
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