ФК 09.02.22/01
Общи условия за водене и обслужване на сметка „За Ученици“
Чл.1. ТИТУЛЯРЯТ (ученик) възлага, а БАНКАТА приема да открие при себе си и да
води разплащателна сметка с дебитна карта - сметка „За ученици“(наричана по-долу в
условията “Сметката”).
Чл.2. ТИТУЛЯРЯТ има право да ползва само една сметка „За ученици“ на негово име
при БАНКАТА.
Чл. 3. Сметката се открива само на физическо лице – български гражданин, на възраст
между 14 и 18-годишна възраст, което не е поставено под пълно или ограничено
запрещение и което е със статут на ученик в учебно заведение в страната или в чужбина.
Сметката не може да се ползва съвместно от две или повече лица, респективно не може
да се обслужва под съвместен клиентски номер в БАНКАТА.
Чл. 4. Сметката може да бъде използвана единствено за получаване на стипендии,
трудови възнаграждения, пенсии, на предоставени парични помощи, и/или обезщетения
от държавата, както и средства за ежедневна издръжка в неголеми размери,
предоставени от родител.
Чл.5. Сметката се открива в лева на името на ТИТУЛЯРЯ, като към сметката се издава
дебитната карта с картодържател ТИТУЛЯРЯТ.
Чл.6. Безплатно включените услуги в сметка „За ученици“ са валидни до навършване на
21-годишна възраст на ТИТУЛЯРЯ. Условие за ползване на преференциите е
ТИТУЛЯРЯТ да е ученик в учебно заведение в страната или чужбина. След изтичане на
периода, в който ТИТУЛЯРЯТ ползва безплатно включените услуги, които Банката
предоставя по сметка „За ученици“ са валидни таксите и комисионите за съответните
ползвани услуги съгласно Тарифата за таксите и комисионите на Райфайзенбанк
(България) ЕАД за клиенти физически лица.
Чл.7. При подновяване/преиздаване на картата и предаване на новата пластика или при
извършване на разпоредителни действия със средствата по сметката извън посочените в
чл.10, или при заявяване промяна в правата за Райфайзен ОНЛАЙН, ТИТУЛЯРЯТ
представя документ, удостоверяващ статута му на ученик в учебно заведение в България
или в чужбина (като в случаите, в които ТИТУЛЯРЯТ е ученик в учебно заведение в
чужбина, представяните документи, удостоверяващи този факт следва да бъдат
легализирани съгласно действащото в страната законодателство и придружени от превод
от заклет преводач). В случай, че такъв не бъде предоставен, за ползваните услуги
започват да се прилагат условията съгласно Тарифата за таксите и комисионите на
Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица.
Чл.8. Откриване на разплащателна сметка с дебитна карта става задължително в
присъствието на родител/попечител на ТИТУЛЯРЯ, и при представяне в БАНКАТА на
следните документи и информация от ТИТУЛЯРЯ и неговият законен представител
(родител/попечител):
 Лична карта на ТИТУЛЯРЯ в оригинал;
 Документ, от който да е видно, че лицето е ученик в учебно заведение в страната или
чужбина. В случаите, в които ТИТУЛЯРЯТ е ученик в учебно заведение в чужбина,
представяните документи, удостоверяващи този факт следва да бъдат легализирани
съгласно действащото в страната законодателство и придружени от превод от заклет
преводач;
 Акт за раждане на ТИТУЛЯРЯ в оригинал;
 Документ за самоличност на родител/попечител в оригинал;
 В случай на попечителство, попечителят задължително представя и оригинал на
документ, удостоверяващ назначаването му като попечител на ТИТУЛЯРЯ.
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Чл.9. ТИТУЛЯРЯТ има право да ползва платформата за електронно банкиране на
БАНКАТА „Райфайзен ОНЛАЙН“ с пасивни права и няма право да нарежда преводи и
плащания през платформата. Промяна на правата е допустима след навършване на
пълнолетие на ТИТУЛЯРЯ въз основа на попълнени стандартни документи за промяната
по образец на Банката.
Чл.10. Средствата по сметката могат да се използват от ТИТУЛЯРЯ без представяне на
допълнителни документи чрез дебитната карта, при следните лимити:
Лимити
Дневни лимити
Теглене на пари в брой
на АТМ/ПОС
Плащане на стоки и
услуги
Интернет транзакции
Общо
Седмични лимити
Теглене на пари в брой
на АТМ/ПОС
Плащане на стоки и
услуги
Интернет транзакции
Общо

Debit Masterсard/ лимити в BGN
Общ Брой Операции
Общо сума
5

80

10

80

5
20

80
160

10

160

20

160

10
40

160
400

Чл.11. ТИТУЛЯРЯТ на Сметката може да изтегли чрез АТМ /плати с Картата
самостоятелно сума в размер до лимитите на Картата. Разпореждането със средства от
Сметката в размер над лимитите по картата, както и всякакви операции със средствата,
извършвани без използване на картата, в случаите, когато ТИТУЛЯРЯТ е лице,
ненавършило пълнолетие, се извършват от ТИТУЛЯРЯ със съгласието на законния му
представител (родител/попечител) при наличие на разрешение на Районния съд по
постоянния адрес на ТИТУЛЯРЯ, и предоставяне на следните допълнителни документи:
 оригинал на акт за раждане на лицето – ТИТУЛЯР по сметката;
 документ за самоличност на ТИТУЛЯРЯ на сметката в оригинал;
 документ за самоличност на законния представител (родител/попечител) на
ТИТУЛЯРЯ в оригинал;
 в случай на попечителство - оригинал на документ, удостоверяващ назначаването му
като попечител на ТИТУЛЯРЯ.
Чл.11.1. След навършване на пълнолетие на ТИТУЛЯРЯ разпореждането със Сметката
и средствата по нея се осъществява самостоятелно от ТИТУЛЯРЯ при спазване на
разпоредбите на приложимото законодателство.
Чл.11.2. Страните се съгласяват, че след навършване на 18-годишна възраст на
ТИТУЛЯРЯ, последният може да запази откритата Сметка, като тя се преоформя
съобразно избора на ТИТУЛЯРЯ, а при липса на направен избор се прилагат условията
на чл.6, респективно чл.7.
Чл.12. БАНКАТА уведомява ТИТУЛЯРЯ за промени в Тарифа за таксите и
комисионните на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица, в срок наймалко два месеца преди влизането им в сила и са задължителни за страните от деня на
влизането им в сила. БАНКАТА уведомява ТИТУЛЯРЯ за промените чрез съобщения на
видно място в банковите салони и/или в официалната Интернет страница на БАНКАТА.
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Чл.13. Договореностите на Страните във връзка с ФК 09.02.21. „Искане – договор за
откриване и обслужване на Сметка „За ученици“ и предоставяне на банкови услуги за
физически лица (ученици)“ се прекратяват и Сметката се закрива:
Чл.13.1. По нареждане на ТИТУЛЯРЯ преди навършване на 18 - годишна възраст - с
едномесечно писмено предизвестие, подписано от ТИТУЛЯРЯ и законния представител
(родител/попечител) на ТИТУЛЯРЯ, и след представяне на документите по чл.11 по-горе.
За разпореждане с наличните средства по сметката е необходимо да бъде предоставено
изрично разрешение на Районния съд по постоянния адрес на ТИТУЛЯРЯ.
Чл.13.2. По нареждане на ТИТУЛЯРЯ след навършване на 18 - годишна възраст с
едномесечно писмено предизвестие, след подаване на заявление за закриване на пакет от
услуги.
Чл.13.3. По инициатива 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.13.4. По инициатива на БАНКАТА – в случай, че Сметката се ползва за цели,
различни от целите по чл.4 по-горе. В този случай БАНКАТА не е длъжна да спазва
предизвестието по чл. 13.3.
Чл.13.5. При прекратяване на договореностите ТИТУЛЯРЯТ заплаща начисляваните
периодично по Договора такси за платежни услуги пропорционално на изтеклия период
на действие на договореностите, ако има такива. Ако такива такси са платени авансово,
те се възстановяват пропорционално на срока на прекратяването. При прекратяване на
договореностите ТИТУЛЯРЯТ не заплаща такси или неустойки за прекратяването, ако са
изтекли 6 месеца от сключването на Договора.
Чл.13.6. При прекратяване на договореностите на Страните във връзка с
ФК 09.02.21. „Искане – договор за откриване и обслужване на Сметка „За ученици“ и
предоставяне на банкови услуги за физически лица (ученици)“ и настоящите Общи условия
поради неизпълнение на задължение на една от Страните сроковете на предизвестията по
чл.13.1. – 13.3. и разпоредбата на чл.13.5. не се прилагат.
Чл. 14. Във връзка с изискванията за защита на личните данни, при встъпване в делови
отношения БАНКАТА предоставя на ТИТУЛЯРЯ Формуляр - Информация за
обработване и защита на лични данни.
Чл.15. За неуредените в настоящите Общи условия за водене и обслужване на сметка
„За ученици“ въпроси се прилагат: Общи условия за платежни сметки и услуги, дебитни
карти и Райфайзен ОНЛАЙН за физически лица, както и действащото българско
законодателство.

Титуляр :………………………………
Родител/Попечител :………………………………………
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