ФК 09.01.62/09

Общи условия за водене и обслужване на
Спестовна сметка “Без ограничения”
Чл.1. ТИТУЛЯРЪТ възлага, а БАНКАТА приема да води безсрочна Спестовна сметка “Без ограничения”
(наричана по-долу в условията “Сметката”), чрез която БАНКАТА приема пари за съхранение и извършва по
нареждане на ТИТУЛЯРА 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. ТИТУЛЯРЪТ има правото да възлага, а БАНКАТА приема да открие и да води само по една Спестовна
сметка „Без ограничения” в съответната валута, определена съгласно “Лихвения бюлетин за физически
лица”
Чл.3. По сметката могат да се внасят и теглят суми във всеки офис на БАНКАТА.
Чл.4. При внасяне, теглене, получаване и нареждане на суми от Сметката, настоящите Общи условия
продължават да важат и са валидни, независимо от промяната в салдото по Сметката.
Чл.5. Операции със Сметката се извършват при представяне на валиден документ за самоличност. Изключение
се допуска само в случаите на принудително изпълнение върху Сметката по установения със закона ред и в
случай на служебно събиране на задължения.
Чл.6. Тегления и плащания могат да се извършват до размера на наличността по Сметката, след приспадане на
дължимите за транзакцията такси и комисиони, съгласно Тарифата на БАНКАТА.
Чл.7. Плащанията се извършват по хронологичния ред, в който документите за плащане са постъпили в
БАНКАТА. Не се допускат частични плащания на отделни платежни нареждания.
Чл.8. 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.9. ТИТУЛЯРЪТ се разпорежда със средствата по Сметката, като прилага стандартни платежни документи.
ТИТУЛЯРЪТ носи отговорност за верността на данните, попълнени в платежните документи.
Чл.10. Отговорност за

настъпилите неблагоприятни последици от неправилно, неточно и/или непълно

съставяне на документи носи ТИТУЛЯРЪТ.
Чл.11. БАНКАТА начислява ежедневно върху салдото по Сметката годишна лихва, съгласно годишния лихвен
процент за Спестовна сметка “Без ограничения”, предвиден в “Лихвения бюлетин за физически лица “на
БАНКАТА и съобразно настоящите Общи условия.
Чл.12. Лихвата се изчислява на база 360 лихводни за година и 30 лихводни за месец, считано от датата на
откриване на Сметката и се капитализира в края на календарната година или при закриване на Сметката.
Чл.13. За извършване на операции по Сметката, ТИТУЛЯРЪТ дължи на БАНКАТА възнаграждение съгласно
действащата Тарифа на БАНКАТА.
Чл.14. По Сметката не могат да се обслужват кредити и овърдрафти.
Чл.15. БАНКАТА уведомява ТИТУЛЯРА за промени в Тарифата на БАНКАТА и в “Лихвения бюлетин за
физически лица“ 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 ТИТУЛЯРА за промените чрез съобщения на видно място в
банковите салони и/или в официалната Интернет страница на БАНКАТА.
Чл.16. Сметката се закрива:
16.1.По нареждане на ТИТУЛЯРА, след подаване на Искане за закриване на сметка и след заплащане на
всички такси и комисиони, дължими за Сметката.
16.2. 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. 17. С подписването на настоящите общи условия ТИТУЛЯРЪТ се съгласява БАНКАТА да обработва и
използва личните му данни, както и да предоставя информация на трети лица във връзка с настоящия договор
при спазване на Закона за защита на личните данни.
Чл. 18. Сметките/депозитите в БАНКАТА са гарантирани чрез участието на БАНКАТА във Фонда за
гарантиране на влоговете /Фонда/. Фондът гарантира изплащане на сумите по сметки/депозити на 1 лице в
БАНКАТА, независимо от броя и размера на сметките/депозитите, до 196 000 лева общо за главница и лихва
по всички сметки/депозити, при условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът изплаща
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гарантираните размери на сметките/депозитите чрез търговска банка, определена от управителния съвет на
Фонда. Изплащането на суми от фонда започва не по-късно от 20 работни дни от датата на решението на
Българската народна банка за отнемане на издадената лицензия за банкова дейност. Не са гарантирани по
реда и условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките и не се изплащат гарантираните размери на
влоговете на:
18.1. лицата, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от
БАНКАТА условия, които тя е длъжна да прилага към своите вложители;
18.2. лицата, притежаващи акции, които им осигуряват повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание на
акционерите на БАНКАТА;
18.3. членовете на управителния и надзорния съвет, съответно на съвета на директорите на БАНКАТА, на
прокуристите и на членовете на органите й за вътрешен контрол;
18.4. физическите лица, които са съдружници в специализираните одиторски предприятия, избрани или
назначени по установения в закона ред да заверят годишния финансов отчет на БАНКАТА;
18.5. съпрузите и роднините по права и по съребрена линия до втора степен включително на лицата по т. 18.2,
18.3 и 18.4;
18.6. банките, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка;
18.7. финансовите институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции;
18.8. застрахователите;
18.9. пенсионните и осигурителните фондове, с изключение на фондовете за допълнително задължително
пенсионно осигуряване;
18.10. инвестиционните посредници, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка;
18.11. инвестиционните дружества от затворен тип, колективните инвестиционни схеми и дружествата със
специална инвестиционна цел;
18.12. държавата и на държавните институции;
18.13. общините;
18.14. Фонда за гарантиране на влоговете в банките, Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа
и Гаранционния фонд по чл. 287 от Кодекса за застраховането;
18.15. лицата, придобили право върху сметката/депозита в резултат на разпоредителни действия със
сметката/депозита, извършени след датата на решението на Българската народна банка за отнемане на
издадената лицензия за банкова дейност;
18.16. не се предоставя гаранция относно сметки/депозити, възникнали или свързани със сделки и действия,
представляващи "изпиране на пари" по смисъла на чл.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, ако
деецът е осъден с влязла в сила присъда.
Чл.19. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилага действащото българското законодателство
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