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Общи условия 
към Договор от 19.08.2014 г., сключен  между „ТИ БИ АЙ Банк ЕАД, Ипей АД и Изипей АД 

 
 

 

Общи условия 

за предоставяне на услугата за автоматично плащане 

на задължения към TBI Bank с банкови карти 

1. Използвани понятия: 

БАНКАТА предоставя на свои клиенти от името на Оператора услуга, свързана с автоматично плащане на 

задължения към БАНКАТА, посредством банкова карта. БАНКАТА регистрира в WEB страницата на 

Оператора клиенти за услугата и им предоставя справочна информация във връзка с ползваната услуга;  

Операторът - „Ипей“ АД предоставя на клиентите на БАНКАТА услуга, свързана с автоматично плащане на 

задължения към БАНКАТА, посредством банкова карта, чрез разработена за целта електронна система на 

Оператора; 

Клиентът е клиент на Банката, който е заявил пред БАНКАТА желанието си да ползва услуги на Оператора, 

свързани с автоматично плащане на задължения към БАНКАТА и/или SMS/е-mail известяване във връзка с 

плащанията. Клиентът декларира своето искане за регистрация за услугата, като потвърждава 

регистрацията чрез код за потвърждение (one-time password), който получава като съобщение на 

телефонния номер, регистриран в БАНКАТА. Клиентът може да регистрира една или няколко свои карти, 

издадени от БАНКАТА или от друга банка, от които да се извършва плащането, както и мобилен 

телефон/email за получаване на известия за плащанията;  

Клиентът носи пълна отговорност за коректността на подадената информация и декларира с подписа си, че 

въведените данни са верни. Клиентът може по всяко време да промени или добави данни, свързани с 

деактивиране или активиране на услугата, промяна на мобилен номер или e-mail за получаване на известия, 

промяна или добавяне на карта, с която ще се извършват плащания и сума, която да бъде превеждана. 

Всички промени могат да бъдат извършени на място в офис на БАНКАТА. 

2. Условия по услуга за автоматично плащане на задължения към TBI Bank.  

Системата на Оператора ежедневно проверява за новопостъпили известия за задължения към БАНКАТА. 

При достатъчна разполагаема наличност по регистрирана за услугата карта на Клиента, системата 

автоматично удържа от нея сумата за погасяване на задължението към БАНКАТА. През системата на 

Оператора не се извършва частично погасяване на месечните задължения към БАНКАТА. 

За да ползва услугата, Клиентът следва да посочи номер на договор за потребителски кредит, 

задълженията, по който Клиентът желае да се заплащат автоматично през системата и да посочи номера/та 

на банковата/ите си карта/и, с която/които да се извършват плащанията. Картите, които могат да бъдат 

регистрирани за извършване на плащанията, могат да бъдат само дебитни карти, издадени от институции, 

регистрирани  на територията на Р. България. Операторът има право едностранно и без да се мотивира да 

откаже да предостави на Клиента услугата, за което го уведомява чрез БАНКАТА.  

Системата прави опити за извършване на плащането до последния ден, в който е възможно да се плати 

дадено задължение към Банката. Крайният срок за плащане през системата се определя от БАНКАТА. 

3. Условия по услугата е-mail известяване за задължения  

Посредством тази услуга клиентът има възможност да получава по е-mail информация, свързана с 

регистрираните за плащане задължения към БАНКАТА. Съобщенията се изпращат чрез системата на 

Оператора и са следните видове: 
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• Известие за постъпило ново задължение за плащане към Банката. Клиентът получава уведомлението 

3 дни преди да се извърши плащането на задължението. Първото известие от този тип се изпраща след 

като е извършено едно успешно плащане през системата. Съобщението съдържа името на Банката, 

краткото пояснение относно задължението, сумата на задължението и датата, на която ще бъде платена 

сметката. 

• Уведомление за успешно плащане. Съдържа информация за името на Банката, краткото пояснение 

относно задължението, платената сума, дата на плащането и авторизационен код на плащането. 

• Известие за всяко неуспешно плащане – Съдържа информация за името на Банката, краткото 

пояснение относно задължението, код за неуспешното плащане, сумата на задължението и причина, 

поради която не е извършено плащането. 

• Известие за неплатено задължение - Известие в последния ден от периода за плащане на 

задължението към Банката при неуспешно плащане (вече сметката може да се плати само на място в 

Банката) или на 10-то неуспешно плащане. Съдържа името на Банката, краткото пояснение относно 

задължението, сумата на задължението. Първото известие от този тип се изпраща след като е извършено 

едно успешно плащане през системата. 

За да ползва услугата, Клиентът следва да заяви еднократно писмено пред Банката желанието си да ползва 

тази услуга, като посочи  e-mail, на който желае да получава съобщения, както и вида известие, което 

желае да получава. 

Операторът не гарантира и не носи отговорност в случай, че Интернет доставчикът не предаде в срок или 

въобще не осигури предаването на e-mail съобщение, както и в случаите, когато поради обстоятелства, 

независещи от Оператора (спиране на електрозахранване, земетресения или други бедствия и 

форсмажорни обстоятелства) тези e-mail съобщения не бъдат изпратени, съответно получени от Клиента.  

Клиентът по всяко време може да се откаже да ползва услугите на Оператора за e-mail известие. 

В случай, че БАНКАТА предоставя на Клиент възможността за получаване на известия за извършени 

плащания чрез SMS съобщения, съгласно чл.1, ал.2 от настоящото споразумение, Клиентът следва да 

предостави в БАНКАТА номер на мобилен телефон, на който желае да получава съобщения, както и вида 

известие, което желае да получава.  

4. Други условия и правила за ползване на всички услуги, предлагани от Оператора  

Услугите, за които Клиентът се е регистрирал стават, активни от момента, в който е платена дължимата 

такса на Оператора за съответната услуга и успешно е събран необходимия аванс, когато той е необходим. 

Операторът може да променя тарифата си за ползване на всяка от услугите си, като за това уведомява 

клиентите чрез БАНКАТА. 

Операторът и БАНКАТА не носят отговорност за погрешно подадени от клиента телефонни номера, е-mail 

адреси, номера на договори за кредит и/или номера на банкови карти или друга информация, необходима 

във връзка с предоставяне на услугата. 

Операторът не носи отговорност за неточна и/или липсваща информация от БАНКАТА, въз основа на която 

е или не е извършено дадено плащане. В този случай клиентът лично предявява пред БАНКАТА рекламация 

по некоректно плащане. 

Клиентът се задължава да информира Оператора, чрез БАНКАТА, в случай, че след първоначалната 

регистрация, смени e-mail адреса си за получаване на e-mail съобщения. Операторът не носи отговорност 

за неполучени е-mail съобщения в случай, че Клиентът не го е уведомил за промяна на телефонния номер, 

е-mail адреса си, който ползва.  
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При изтичане срока на валидност на банковата карта, с която се извършват плащанията, Клиентът следва 

да заяви писмено пред БАНКАТА, че желае регистрацията за услугата да бъде подновена. Операторът не 

носи отговорност за неосъществени плащания след изтичане срока на валидност на дадена картата, 

регистрирана за плащания на задълженията. 

БАНКАТА носи отговорност за надлежно извършване на проверките по т.3 от „Процедура за получаване на 

потвърждение/съгласие от клиент“.  

Операторът си запазва правото да прекрати предоставянето на услугите с двумесечно писмено 

предизвестие до БАНКАТА, за което БАНКАТА уведомява веднага Клиента. 

Клиентът получава информация за услугите и промените по тях чрез БАНКАТА. Всички уведомления на 

Клиента до Оператора се извършват в офис на Банката и Банката ги предоставя веднага на Оператора. 

 

 

 


