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Условия за ползване на разрешен кредитен лимит, приложими за  кредитни карти 

 

1. Първоначалният кредитен лимит се определя от Банката и е посочен в Договора за издаване 
на кредитна карта.  

1.1. Банката може да променя този лимит като Картодържателят се осведомява за 
текущия разполагаем лимит с месечното извлечение или с извлечения на терминалните 
устройства АТМ (банкомати) на ОББ в работното време на Банката. Максималният размер на 
лимита е до 50000 (петдесет хиляди) лв., освен ако не е посочено друго в договора за кредитна 
карта; 

1.2. Картодържателят не може да превишава текущия кредитен лимит. При 
превишаване на лимита се заплащат такси съгласно Тарифата на Банката. 

2.1. При начисляване на лихва по кредитни карти банката използва базов лихвен процент 
(БЛП) за този продукт и надбавка, определяни периодично от ОББ. Методологията за 
изчисление и размера на БЛП са посочени на електронната страница на банката.  

2.2. Лихвите, посочени в договора за издаване на картата, се начисляват от датата на 
осчетоводяване на транзакцията в Банката до датата на погасяването на дължимите суми.  

2.3. Неустойките и наказателните лихви за просрочие се начисляват от датата на нарушаване 
на клауза от договора или от датата на изпадане в просрочие – до преустановяване на 
нарушението или погасяване на просрочието. 

3. Не се дължат лихви за извършени плащания при търговци, в случай, че до определената дата 
на падеж, Картодържателят погаси изцяло задълженията си от последното извлечение. 
Гратисният период е от датата на осчетоводяване на плащането до датата на падежа и важи 
само за Картодържатели, които са извършили пълно погасяване (от сметка или в брой). 
Датата на падежа се посочва в извлечението. В случай, че не бъде извършено пълно 
погасяване до датата на падежа, лихвата за тези покупки се отразява в следващото извлечение.  

4. Картодържателят е длъжен ежемесечно да погасява задължението си към Банката до датата 
на падежа. Датата на падежа е 14 дни след датата на издаване на извлечението, посочена в 
договора за издаване на кредитна карта. В случай, че четиринадесетия ден е неработен, датата 
на падежа е първия следващ работен ден. След този срок Банката начислява  към годишния 
лихвен процент надбавка за просрочие. Обстоятелството, че Картодържателят не е получил 
извлечение не го освобождава от задължение за заплащане на дължимите във връзка с 
ползването на картата суми. 

5. Картодържателят погасява дължимите суми чрез:  

5.1. вноски в брой на каса в клон на Банката; 

5.2. сметка в Банката, от която се извършва погасяването; 

5.3. задължаване на дебитна карта, издадена от ОББ, на АТМ на Банката;  

5.4. вноска на пари в брой на АТМ на Банката, който има такава функционалност, 
директно по кредитната карта;   

5.5. превод от левова сметка в ОББ по карта, с платежно нареждане в клон, електронно 
банкиране, Център за обслужване на клиенти на ОББ на тел. 0700 117 17. 

Захранване не може да се извършва чрез превод от сметка в друга банка.  

6. При условие, че Картодържателят е посочил погасяване от сметка, Банката автоматично 
удържа на падежа дължимите суми от сметката, в случай че салдото е равно или по-голямо от 
дължимите суми. 

7. Ако Картодържателят е избрал погасяване на задълженията му да се извършва от сметка, в 
Молбата за издаване на картата посочва начин на погасяване на ползвания кредитен лимит – 
пълно или частично. Начинът на погасяване може да бъде променен с молба до Банката, която 
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става неразделна част от Договора или на тел. 0700 11717 – Център за обслужване на клиенти. 
При избрано частично погасяване Картодържателят е длъжен да погаси сумата, посочена 
като минимално плащане в извлечението. Върху непогасената сума от лимита Банката 
продължава да начислява стандартната договорена лихва до следващ падеж. При пълно 
погасяване Картодържателят е длъжен да погаси посочената в извлечението обща дължима 
сума. 

8. Картодържателят се задължава: 

8.1. при частично погасяване – да погаси не по-малка част от посочената в 
действащата към момента на погасяването Тарифа от общата сума на тегленията, плащанията 
при търговци, годишната такса за обслужване на картата, както и застрахователната премия по 
застрахователна програма „Двойна защита“ /само в случаите, когато клиента има сключена 
застраховка/, цялата месечна вноска по реда на т. 11, плюс цялата сума на начислените лихви 
за предходния период, неустойки, такси и комисиони за предходния месец, като сумата на 
частичната погасителна вноска не може да е по-малка от сумата, посочена в действащата 
Тарифа. Банката има право едностранно да променя размера на частта за погасяване, като 
уведомява Картодържателя с месечното извлечение или по друг подходящ начин. 

8.2. при пълно погасяване – да погаси общата сума на тегленията, плащанията при 
търговец, годишната такса за обслужване на картата, застрахователната премия по програма 
„Двойна защита“ /само в случаите, когато клиента има сключена застраховка/, цялата месечна 
вноска по реда на т. 11, плюс цялата сума на начислените лихви, неустойки, такси и 
комисиони;  

8.3. вземанията на Банката се реализират в следната поредност: просрочени лихви, 
такси и главница, редовни лихви, неустойки, такси и комисиони за предходния месец, 
главница като обща сума на тегленията и плащанията, включително удържаната от кредитния 
лимит сума за заплащане на застрахователната премия при включване на Картодържателя в 
застрахователна програма „Двойна защита” и вноска по реда на т.11.  

9. Картодържателят може да внася собствени средства, отделно от внасянето на средства за 
погасяване на усвоения кредитен лимит. При извършване на транзакции приоритетно се 
ползват собствените средства на Картодържателя. Внесените собствени средства не се 
олихвяват и не променят разрешения кредитен лимит и действащите лимити за транзакции. 

10. Дължимите лихви, неустойки, такси и комисиони се удържат служебно от кредитния 
лимит, като с общата им сума същият се намалява, за което Картодържателят се съгласява с 
подписването на Договора за кредитна карта, което не го освобождава от задължението да 
заплати на Банката всички дължими суми, в случай че по сметката/картата няма достатъчна 
наличност. 

 

Закупуване на стоки на равни вноски - преди или след издаване на кредитната карта 

11. Картодържател на кредитна карта има възможност да закупи дадена стока или услуга на 
равни месечни вноски от Търговец, сключил договор с Банката. За покупка преди издаване на 
картата, Клиентът подписва договор за издаване на кредитна карта чрез търговеца. За 
закупуване на стоки на равни вноски след издаване на картата, Картодържателят заявява 
желанието си за начина на погасяване пред търговеца. Банката превежда стойността на 
закупените от Картодържателя стоки по сметка на Търговеца. Стойността на стоките е за 
сметка на разрешения кредитен лимит. 

12. Картодържателят изплаща на Банката закупената стока на равни месечни вноски. При 
закупуване на стока или услуга по реда на предходната точка Картодържателят се съгласява 
Банката да блокира част от кредитния лимит, до размера на стойността на стоката, с която 
блокирана част се намалява разполагаемия кредитен лимит. 

13. При закупуване на стока или услуга по реда на т. 11 размерът и броят на месечните вноски, 
с включеното оскъпяване, се посочват: 

13.1. преди издаване на картата – в договора; 
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13.2. след издаване на картата – в разписка от ПОС-терминала при търговеца, като с 
полагането на подпис Клиентът се съгласява с броя и размера на вноските. 

13.3. Неявяването на Клиента в посочения клон на ОББ за получаване на картата не го 
освобождава от задълженията му към Банката по договора за издаване на кредитна карта.  

14. Всяка месечна вноска се осчетоводява на Датата на извлечение и Картодържателят е 
длъжен да я погаси най-късно на Датата на падежа. 

15. Предсрочно погасяване на дълг, формиран при покупка при търговец на равни вноски, е 
възможно само в случай, че по картата няма просрочени задължения и след подаване на молба, 
в който и да е клон на ОББ. Не е възможно предсрочно погасяване на част от вноска. 

16. При пълно предсрочно погасяване на дължимите вноски, когато те са до три на брой, 
Картодържателят дължи целия им размер, включващ  и общото оскъпяване на стоката. Когато 
броят на вноските е над три, Картодържателят дължи пълния размер на три вноски, а сумата 
на останалите се намалява с оскъпяването на стоката или услугата, съответстващо на периода, 
през който кредитът не се ползва.  

17. Частично предсрочно погасяване се извършва най-малко на три цели вноски.  Внесената 
от Картодържателя сума, която представлява остатък над размера на погасяваните вноски (не 
достига за погасяване на следваща цяла вноска), остава като собствени средства, ако по 
картата няма други задължения. В зависимост от това дали вноските са три или над три на 
брой, определянето на дължимата сума се осъществява спрямо посоченото в предходната 
точка. 

18. При просрочие от страна на Картодържателя в погасяването на месечната вноска за 
закупена стока при условията на т. 11 и следващите, Банката начислява неустойка за периода 
на просрочие върху частта на просрочената вноска, представляваща главница, в размер на 
договорения лихвен процент плюс 5% наказателна надбавка. 

19. Ако месечните вноски се дължат за срок, по-дълъг от срока на валидност на Картата, при 
подновяването й Банката блокира част от кредитния лимит, съответстващ на сбора от 
дължимите месечни вноски. 

20. Ако месечните вноски се дължат за срок по-дълъг от срока на валидност на Картата, но 
Картодържателят заяви, че не желае нейното подновяване, дължимите суми се погасяват 
едновременно с писменото предизвестие от Картодържателя за отказ от преиздаване на 
картата, подадено един месец преди изтичане срока на валидност на картата.  

 

Неизпълнение от Картодържателя на парични задължения или нараснал риск от 
неизпълнение на парично задължение 

21. Банката има следните права: 

21.1. да начислява неустойка съгласно посоченото в т. 4 и т. 18 

21.2. да блокира използването на кредитна карта като целият дълг става автоматично 
предсрочно изискуем при просрочие на две поредни погасителни месечни вноски или при 
друго неизпълнение, без да е необходимо да уведомява Картодържателя. Под погасителна 
вноска се разбира дължимата от Картодържателя минимална сума без значение от избрания от 
него начин на погасяване – пълно или частично. Автоматичната предсрочна изискуемост 
настъпва независимо от това дали Банката е блокирала използването на кредитната карта. 

21.3. да блокира целия или част от кредитния лимит или да го намали. 

 

Допълнителни клаузи относно първоначално закупуване на стоки (преди издаване на 
картата) 

22.  При първото закупуване на стоки, след подписването на Договора за издаване на карта и 
преди издаването на картата (първоначална покупка), Картодържателят получава от Търговеца 
писмо-уведомление от името на Банката, в което са посочени сроковете за извършване на 
вноските, получаване на картата, изготвяне на извлечение и др.   
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23. Ако закупените стоки имат по-висока стойност от текущия кредитния лимит, намален с 
годишната такса за обслужване, разликата се заплаща от Картодържателя директно на 
търговеца. 

24. Картодържателят следва да посети определения клон на Банката за получаване на картата в 
срока, посочен в писмото-уведомление. 

 

Настоящите Условия за ползване на разрешен кредитен лимит са неразделна част от  Общите 
условия на ОББ АД за платежни услуги за физически лица и Договорите за кредитна карта, 
сключени преди 23.07.2014 г.  


