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ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „СВЕЖИ ПАРИ ОТ ТВОЯТА КАРТА“ НА
РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД
I.
Общо описание
1. Настоящите Правила представят реда и условията за провеждане на
кампанията „СВЕЖИ ПАРИ ОТ ТВОЯТА КАРТА“ (Кампанията).
2. Организатор на Кампанията е Райфайзенбанк (България) ЕАД търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция
по вписванията с ЕИК 831558413 (Банката),
3. В кампанията могат да участват картодържатели с безконтактни
кредитни карти, издадени от Райфайзенбанк (България) ЕАД.
4. Кампанията „СВЕЖИ ПАРИ ОТ ТВОЯТА КАРТА“ представлява възможност
картодържателите да изтеглят в брой или да получат по
разплащателна сметка предварително определена от Банката сума
от неизползваната част (разполагаемата наличност) от разрешения
кредитен лимит по кредитната им карта, като след това върнат
(погасят) изтеглената сума на 12 равни месечни вноски.
5. За настоящата Кампания се прилагат правилата Раздел “Разсрочване
на операции” от Рамковия договор за издаване и ползване на
безконтактна кредитна карта, сключен между Картодържателя и
Банката.
6. Информация за изтеглената/получената по разплащателна сметка
сума по Кампанията и условията за връщането й Картодържателите
получават чрез месечните извлечения, чрез Контактен център на
Банката на телефони: 070010000 (Vivacom) и 1721 (A1 и Telenor), както
и в офисите на Банката.
II.
Получаване на сумата
7. Изтеглянето на сумата може да стане:
. В брой, на ПОС терминал в офис на Райфайзенбанк (България)
ЕАД;
. Чрез банков превод, извършен от Банката, по разплащателна
сметка на клиента.
8. За операцията ползване на сума в брой или по разплащателна
сметка с разсрочване за 12 месеца, картодъжрателите дължат
следните такси:
а. Такса за теглене в брой на ПОС – не се дължи;
б. Такса за превод към разплащателна сметка на клиента – не се
дължи;
в. Такса за обработка на операцията – 4% от използваната сума
(таксата се удържа автоматично от кредитния лимит или за сметка на
неговото надвишение).
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9. Използваната сума представлява усвоен кредитен лимит и се
приспада от разполагаемата наличност по кредитната карта.
10. В кампанията могат да участват само клиенти, които нямат допуснати
просрочия при погасяване на използваните суми от кредитния лимит
на своята карта.
III.
Връщане на използваната сума
11. Използваната по Кампанията сума автоматично се разсрочва на 12
равни
месечни
погасителни
вноски.
Това
означава,
че
картодържателите ще дължат месечно по 1/12 (една дванадесета
част), за 12-те месеца след изтегляне/превеждане по разплащателна
сметка на сумата.
12. Месечната вноска за използваната по Кампанията сума става
дължима с приключване на отчетния период и е видна в месечното
извлечение по кредитната карта.
13. Дължимата месечна вноска за използваната по Кампанията сума се
прибавя и става част от общото задължение за отчетния месец по
кредитната карта. За нея се прилагат договорните условия за
олихвяване и погасяване, тоест условията стават същите, както при
олихвяване и погасяване на използваните други суми (плащане при
търговец, теглене на банкомат и пр.).
14. Картодържателят не дължи лихва върху използваната по Кампанията
сума, която все още не е станала дължима.
15. При пълно погасяване на всяка месечна погасителна вноска за
изтеглената сума, картодържателите не дължат лихва върху цялата
използваната по Кампанията сума, за целия период на разсрочването
(12 месеца).
16. В минималната погасителна вноска за отчетния период за включват 5%
от месечната погасителна внока за използваната по Кампанията
сума, заедно с 5% от използваните други суми в отчетния месец
(плащане при търговец, теглене на банкомат и пр.).
17. При обявяване на кредитния лимит по картата за предсрочно
изискуем, цялата първоначално използвана по Кампанията сума става
незабавно изискуема.
18. За всички неуредени с настоящите Правила условия се прилага
Рамковия договор за издаване и ползване на безконтактна кредитна
карта, сключен между Картодържателя и Банката.

