ФК 09.98.22./09

Допълнително Споразумение към Рамков договор за издаване на безконтактна дебитна карта
Debit Mastercard Business
Днес
ã. â ãр.
ìеæäó
Райфайзенбанк (Бълãария) ЕАД със сеäалище и аäрес на óпраâление ãр.София 1407, район Лозенец, бóл. Никола Вапцароâ 55, Експо 2000,
âписана â търãоâския реãистър при Аãенцията по âписâанията поä ЕИК 831558413, с Лиценз за изâършâане на банкоâа äейност № Б12 на БНБ,
Запоâеä РД 22-0850 от 07.05.2007ã. на БНБ, с телефон за âръзка с клиенти 0700 10 000 (Vivacom) и 1721 (A1 и Telenor), с Интернет сайт
www.rbb.bg, работно âреìе от 8.30 äо 17.00, коìпетентен орãан, отãоâорен за наäзора спряìо Банката като äостаâчик на платеæни óслóãи –
БНБ, преäстаâляâано от
, на осноâание Запоâеä №III-174/02.06.2017ã. на Неäялко Михайлоâ – Изпълнителен äиректор и Ани Анãелоâа –
Изпълнителен äиректор, наричана по-нататък за краткост Банката, от еäна страна
и
Иìе.....................................Презиìе...................................Фаìилия....................................,
ЕГН:
........................................,
л.к.
N
………………………….., изäаäена на ........................, от .........................., с аäрес за кореспонäенция с:.............................................
...................................................................................................................................................,“Картодържател”
oпреäелен от ........................................................................ âписано â Реãистъра по ф.ä №...................., по описа на.............., със сеäалище и
аäрес
на
óпраâление:
ãр.............................,........................................................................................................
.............................................................................................................. , ЕИК по ДОПК ...................................... , преäстаâляâано от
.....................................................................................................................................................................,
ЕГН ................................................................,“Клиент”,
се сключи настоящото Допълнително споразóìение (наричано за краткост Споразóìение) къì Раìкоâ äоãоâор за изäаâане и ползâане на
безконтактна äебитна карта Mastercard Business, изäаäена по сìетка на юриäическо лице (Доãоâор) за слеäното:
I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
1. Банката изäаâа и обслóæâа ìеæäóнароäна äебитна карта Debit Mastercard Business (Карта) на опреäелено от Клиента физическо лице (наричано
по-нататък Картоäърæател).
2. Изäаâането на Карта стаâа слеä попълâане на Искане за изäаâане на äебитна карта по сìетка на юриäическо лице, поäписано от Клиента.
3. Клиентът опреäеля праâата и лиìитите на âсички изäаäени карти.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ
4. Да ползâа Картата саìо лично, â съотâетстâие с настоящото Споразóìение и Общите óслоâия за преäостаâяне на платеæни сìетки и óслóãи,
безконтактни äебитни карти и Райфайзен Онлайн за юриäически лица и äа я пази с ãриæата на äобър стопанин.
5. Да ползâа Картата съобразно с óãоâорения начин и цели, като не протиâоäейстâа с тоâа на бълãарското законоäателстâо, âключително чрез
покóпки и плащания забранени от неãо.
6. Картоäърæателят трябâа äа запоìни сâоя ПИН, слеä което ако ãо е полóчил от Банката на хартиен носител, äа óнищоæи листа, âърхó който е
записан.
7. Коãато използâа сâоя ПИН, Картоäърæателят е äлъæен äа се óâери, че ПИН-ът не ìоæе äа бъäе âиäян от трети лица.
8. Да не записâа сâоя ПИН, äрóã поäобен коä или óäостоâерителна инфорìация по начин, който äаâа âъзìоæност за óзнаâането ìó от äрóãо лице,
âключително âърхó Картата или какâато и äа е äрóãа âещ, която носи заеäно с Картата.
9. Да полóчи лично изäаäената/преизäаäената ìó Карта и ПИН къì нея не по-късно от шест ìесеца от äатата на поäписâане на
Споразóìението/преизäаâане на картата.
10. При преизäаâане на Картата, ноâата Карта се съхраняâа â Банката â проäълæение на шест ìесеца. Слеä изтичане на този срок Картата и
ПИН-ът се óнищоæаâат, а Споразóìението се счита за прекратено.
11. Да изâършâа операции с Картата при äостатъчна наличност по Сìетката наä ìиниìалния несниæаеì остатък, опреäелен съãласно Тарифата за
таксите и коìисионите на Райфайзенбанк (Бълãария) ЕАД за юриäически лица и еäнолични търãоâци, но не поâече от оäобрените от Банката и/или
Клиента операционни лиìити.
12. Картоäърæателят полаãа поäпис âърхó панела за поäпис на обратната страна на Картата при полóчаâането й â Банката
13. В слóчай, че Картоäърæателя забраâи/заãóби сâоя ПИН, той ìоæе äа заяâи преизäаâане на ПИН. Заяâка за преизäаâане на ПИН ìоæе äа се
напраâи лично от Картоäърæателя â банкоâ офис..
14. С Картата ìоãат äа се изâършâат слеäните операции â страната и чóæбина:
а. плащане на стоки и óслóãи чрез терìинални óстройстâа ПОС и иìпринтер;
б. плащане на стоки и óслóãи, както и преâоä ìеæäó сìетки чрез âиртóални терìинални óстройстâа ПОС;
â. безналично плащане на стоки и óслóãи â интернет, чрез факс и телефон;
ã. плащане на стоки и óслóãи â интернет чрез систеìите за интернет плащания;
ä. резерâации на хотели, саìолетни билети, рент-а-кар и äр.
е. плащане на стоки и óслóãи â търãоâски обект â страната, коìбинирано с теãлене на пари â брой äо 50 леâа (покóпка с cash back), чрез
терìинални óстройстâа ПОС, изâършâащи такаâа óслóãа (саìо â страната);
æ.теãлене на пари â брой чрез терìинални óстройстâа АТМ, терìинални óстройстâа ПОС и иìпринтер;
15. Операциите, посочени â чл.14, ìоãат äа се изâършâат на âсички терìинални óстройстâа, носещи знака на ìеæäóнароäната картоâа
орãанизация Mastercard/ Visa, слеä проâерка на операционните лиìити по Картата и иäентифициране саìоличността на Картоäърæателя по еäин
от слеäните начини:
а. при ползâане на Картата на АТМ, Картоäърæателят аâторизира избраната операция чрез âъâеæäане на ПИН;
б. при използâането на Картата на ПОС, Картоäърæателят преäостаâя äокóìент за саìоличност и аâторизира операцията чрез âъâеæäане на
ПИН и/или полаãане на поäпис âърхó отпечатаната разписка. Въâеæäане на ПИН е âъзìоæно äа не се изискâа при плащане на терìинал за
саìообслóæâане с цел плащане на такса за транспорт или паркинã.
16. Операции по чл. 14 (a) ìоãат äа бъäат изâършâани и безконтактно на терìинални óстройстâа, преäостаâящи âъзìоæност за безконтактно
плащане â Бълãария и â чóæбина. Тези плащания ìоãат äа се осъщестâят и без äа се изискâа потâърæäение с âъâеæäане на ПИН. Максиìалната
сóìа, äо която не се изискâа âъâеæäане на ПИН, се опреäеля за âсяка äърæаâа от Меæäóнароäните картоâи орãанизации, но тя е не по âисока
от 50 еâро или съотâетната раâностойност â ìестна âалóта. Инфорìация за сóìата, âалиäна за Бълãария, ìоæе äа бъäе наìерена â официалния
сайт на Банката – rbb.bg. Въâеæäане на ПИН се изискâа слеä изâършâане на пет послеäоâателни безконтактни плащания или слеä
осъщестâяâане на послеäоâателни безконтактни плащания, общата стойност на които наäâишаâа 150 еâро (или съотâетната раâностойност â
ìестна âалóта). От съобраæения за сиãóрност е âъзìоæно изискâане за âъâеæäане на ПИН и при безконтактни плащания поä опреäелената за
съотâетната äърæаâа сóìа. С поäписâане на Споразóìението Картоäърæателят потâърæäаâа, че е запознат и се съãласяâа с ìетоäите на
нареæäане и изпълнение на безконтактни транзакции, изâършени с Картата.
17. При плащания по чл.14 (б,â,ä) е необхоäиìо Картоäърæателят äа преäостаâи иìе, ноìер на Карта със срок на âалиäност и послеäните три
цифри, изписани âърхó панела на ãърба на Картата с наклонен шрифт (CVV2, CVC2).Ако плащането се изâършâа на интернет сайт на търãоâец,
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âключен â проãраìите Mastercard Secure Code, Картоäърæателят âъâеæäа и коä за потâърæäаâане, който полóчаâа със SMS, съãласно óслоâията на
разäел III по-äолó.
18. Картоäърæателят е äлъæен äа пази â тайна ноìера на сâоята Карта и ПИН-а, както и CVV/CVC2 и коäоâете за потâърæäаâане на плащания â
интернет, които полóчаâа със SMS съãласно óслоâията на разäел III по-äолó.
19. Да óâеäоìи незабаâно Банката за:
а. óнищоæаâане, краæба, изãóбâане, отнеìане по äрóã начин, поäпраâяне или използâане по äрóã непраâоìерен начин на Картата, както и
óзнаâане на ПИН от трето лице;
б. изâършâането на операция, която не е оäобрена от Картоäърæателя;
â. óстаноâена от неãо ãрешка при отразяâане на операциите с Картата от Банката;
20. При óâеäоìяâането на Банката за блокиране на Картата, Картоäърæателят или трето лице съобщаâа трите си иìена, ЕГН и по âъзìоæност
ноìер на Картата. Уâеäоìяâането се изâършâа на телефони 070010000 (Vivacom) и 1721 (A1 и Telenor) â работно âреìе на Банката, както и
äенонощно на телефон 02/9624102.
21. Картоäърæателят или трето лице е äлъæен äа поäаäе â работно âреìе на Банката писìено заяâление за блокиране на Картата, â срок äо три
работни äни от óâеäоìяâането по телефона.
22. В слóчай че Картоäърæателят се наìира â чóæбина по âреìе на инциäента, той ìоæе äа се сâърæе äиректно на безплатните телефони за
спешни слóчаи с банкоâи карти, óказани â интернет аäреса: www.mastercard.com. Препоръчително е Картоäърæателят äа инфорìира ìестната
полиция, за äа полóчи съäейстâие и äокóìент за инциäента.
23. Картоäърæателят âръща Картата на Банката âеäнаãа слеä изтичане на срока й на âалиäност или â слóчаите на прекратяâане на äоãоâорните
отношения, â äеня на преäизâестието за прекратяâане.
III. СИГУРНИ ПЛАЩАНИЯ В ИНТЕРНЕТ (3-D Secure)
24. С цел äа осиãóри äопълнителна сиãóрност за Картоäърæателите при изâършâане на плащания â интернет, Банката реãистрира âсички изäаäени
Карти за óслóãата Сиãóрни плащания â интернет (3-D Secure).
25. При âсяко плащане â интернет страници на търãоâци, óчастâащи â 3-D Secure проãраìи, Картоäърæателят потâърæäаâа операцията, като
потâърæäенията ìоãат äа бъäат осъщестâяâани чрез âъâеæäане на специално ãенерирана еäнократна парола, използâане на биоìетрични äанни
или äрóãо.
26. Банката не носи отãоâорност и понесените заãóби са за сìетка на Клиента â слóчай на непраâоìерно използâане на Картата â интернет слеä
óзнаâане на коäа/начина за потâърæäаâане от трети лица.
27. Банката не носи отãоâорност и понесените заãóби са за сìетка на Клиента â слóчай на неполóчен от Картоäърæателя SMS с коä за
потâърæäение â чóæбина, при неâъзìоæност за äостаâяне на изâестията от съотâетните äостаâчици на ìобилни коìóникации.
28. Банката не носи отãоâорност и понесените заãóби са за сìетка на Клиента â слóчай на поãрешно поäаäен ноìер на ìобилен телефон на
Картоäърæателя.
29. При изпълнение на плащания â интернет страници на търãоâци Банката не прилаãа заäълбочено óстаноâяâане на иäентичността на
Картоäърæателя â слеäните слóчаи:
a. операцията не наäâишаâа 30 еâро (или съотâетната раâностойност â ìестна âалóта) и кóìóлатиâната стойност на преäишните операции без
прилаãане на заäълбочено óстаноâяâане на иäентичността не наäâишаâа 100 еâро (или съотâетната раâностойност â ìестна âалóта) или броят
на преäишните операции без прилаãане на заäълбочено óстаноâяâане на иäентичността не наäâишаâа пет послеäоâателни операции;
б. Картоäърæателят се е реãистрирал за поâтарящи се операции с еäнакъâ разìер при опреäелен търãоâец (тип абонаìент или чрез съзäаâане
на профил при опреäелен търãоâец);
â. операцията е с ниска степен на риск съãласно ìеханизìите за ìониторинã на операциите прилаãани от Банката.
30. Банката не е страна â спороâе за óслоâията на плащането, äостаâка, цена, ãаранция, застрахоâки и äрóãи, които Картоäърæателят óреæäа
äиректно с търãоâеца.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА
31. Да изäаäе Карта на иìето на Картоäърæател, посочен от Клиента, спореä óслоâията на настоящето Споразóìение и Общите óслоâия за
платеæни систеìи и óслóãи, безконтактни äебитни карти и Райфайзен Онлайн за юриäически лица.
32. Да не разкриâа ПИН или äрóã поäобен коä, осâен на саìия Картоäърæател.
33. Да осчетоâоäяâа операциите, които Картоäърæателят е изâършил на ПОС или АТМ â реäа на постъпâане на заяâките, осâен â слóчаите на
принóäително изпълнение.
34. Да поääърæа â 5-ãоäишен срок записана инфорìация, която позâоляâа прослеäяâане на операциите.
35. Да блокира сâоеâреìенно Картата слеä полóчаâане на óâеäоìление по чл.19 от настоящото Споразóìение или от трето лице, äори ако
Картоäърæателят е äейстâал óìишлено или с ãрóба небреæност.
V. ОТГОВОРНОСТИ
36. Слеä полóчаâане на Картата и запечатан плик с ПИН от Картоäърæателя, âсички послеäици от äейстâия, изâършени с Картата, както и âсички
послеäици от операции са за сìетка на Клиента.
37. Картоäърæателят носи наказателна и/или ãраæäанска отãоâорност по съäебен реä â слеäните слóчаи:
а. при изìаìа и непраâоìерно ползâане на Картата;
б. при нарóшаâане на заäълæенията си по опазâане на Картата и ПИН и коäоâете по разäел III;
â. при използâане на Карта с изтекъл срок на âалиäност, блокирана или поäпраâена.
38. Банката не носи отãоâорност, ако поäаäеното от трето лице писìено заяâление или съобщение по телефон за изãóбâане, краæба, отнеìане,
поäпраâяне или използâане по äрóã непраâоìерен начин на Картата е с неâярно съäърæание или е поäпраâена и Банката е преäприела
необхоäиìите ìерки за блокирането й. Банката не носи отãоâорност за âреäи, заãóби или пропóснати ползи, които биха ìоãли äа âъзникнат от
тоâа.
39. Банката не носи отãоâорност, ако търãоâец или търãоâска орãанизация по някакâа причина откаæат äа приеìат плащане с Картата.
40. Банката не носи отãоâорност за сäелки, при които плащането е изâършено с Картата. Тоâа се отнася за âсички âъзìоæни, äопóстиìи
реклаìации на платени стоки и óслóãи, както и при поäобни спороâе, които се óреæäат äиректно със засеãнатата насрещна страна.
VI. СРОК. ПРЕКРАТЯВАНЕ
41. Настоящото Споразóìение âлиза â сила от äатата на поäписâането ìó от страните и полóчаâане на Картата от Картоäърæателя.
42. С изтичане срока на Доãоâора с Клиента, се прекратяâа и äейстâието на настоящото Споразóìение.
43. Споразóìението се прекратяâа еäностранно от Клиента слеä еäноìесечно писìено преäизâестие съãласно Общите óслоâия за платеæни сìетки
и óслóãи, безконтактни äебитни карти и Райфайзен Онлайн за юриäически лица и âръщане на Картата â Банката.
44. Банката иìа праâо еäностранно äа прекрати Споразóìението съãласно Общите óслоâия за платеæни сìетки и óслóãи, безконтактни äебитни
карти и Райфайзен Онлайн за юриäически лица.
VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
45. Картоäърæателят äаâа съãласието си Банката äа проâеряâа по âсяко âреìе истинността на посочените â настоящото Споразóìение
обстоятелстâа/äанни.
46. Картоäърæателят е запознат с праâилата за ползâане на Картата, както и с праâата и заäълæенията на Картоäърæател и се заäълæаâа äа ãи
спазâа.
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47. Записâанията на âсички операции, изâършени с Картата са счетоâоäни äокóìенти по сìисъла на Закона за счетоâоäстâото и се сìятат за âерни
äо äоказâане на протиâното.
48. Картоäърæателят се съãласяâа Банката äа изпраща на ìобилния ноìер/e-mail SMS/E-mail, посочен от Клиента и/или Картоäърæателя, с
инфорìация за Картата, за изâършените с Картата операции и äълæиìите сóìи по Картата, изâестия за изâършени транзакции, както и текстоâи
съобщения (SMS) с коä за потâърæäаâане на плащане â интернет страници на търãоâци, óчастâащи â проãраìите Mastercard Secure Code и Verified
by Visa. Картоäърæателят се заäълæаâа äа óâеäоìи незабаâно Банката, â слóчай, че преäостаâеният ноìер на ìобилен телефон не се ползâа от
неãо.
49. Въâ âръзка с изискâанията за защита на личните äанни, при âстъпâане â äелоâи отношения Банката преäостаâя на Картоäърæателя Форìóляр Инфорìация за обработâане и защита на лични äанни.
50. За неóреäени â настоящото Споразóìение âъпроси се прилаãат Общите óслоâия за платеæни сìетки и óслóãи, безконтактни äебитни карти и
Райфайзен Онлайн за юриäически лица, Общите óслоâия за äелоâа äейност на Банката и/или разпореäбите на äейстâащото бълãарско
законоäателстâо.
Настоящoто Споразóìение е изãотâено â äâа еäнообразни екзеìпляра - по еäин за âсяка от страните.

Раéôаéзенбанк (Българиÿ) ЕАД:

Картодържател:

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

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