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Условия на „ОББ“ АД за разсрочване на покупки с кредитни карти на 
равни месечни вноски 

 

1. “Обединена Българска Банка” АД предоставя възможност на притежателите на 
кредитна карта, издадена от банката, да разсрочат за изплащане на равни месечни вноски 
покупки, направени с кредитна карта. 

2. За да бъде приложена схемата за изплащане на равни месечни вноски, е 
необходимо покупката да отговаря на следните условия: 

 Да е направена с кредитна карта 

 Да е на минимална стойност 100 лв. 

 Да е осчетоводена 

 Да няма погасяване по нея 

 Покупката да е направена след датата на последното извлечение и преди датата на 

следващо извлечение. 

 За покупки с международен код на трансакцията 7995 (залагане и хазарт) не може да 

бъде приложена схема на изплащане. 

 

3. На клиентите се предоставя удобството да разсрочат покупките на  равни вноски 
за избран от тях период от 3, 6, 9 или 12 месеца. За всяка извършена покупка с кредитна 
карта клиентът може да заяви различен срок за нейното разсрочване. 

4.  Клиентите могат да заявят ползване на услугата през един от следните канали: 
 

 През онлайн или мобилно банкиране – с потвърждение през личния профил на 
клиента в онлайн или мобилно банкиране; 

 

 През Център за обслужване на клиенти по телефона – чрез изричното съгласие на 
клиента, изразено в записания телефонен разговор, което се счита за изявление за 
сключване на анекс към договора в писмена форма. 
 

 4.А. Заявяването на ползването на услугата в работни дни,  в часовия диапазон 18 ч. 
-19:30ч.,  може да не е достъпно. В случаите, в които, датата на извлечение по картата е в 
неработен ден, заявяването на услугата за разсрочване е достъпно до 18 ч. на последния 
работен ден преди тази дата. 

5. При разсрочване на равни вноски на покупки с кредитна карта банката не 
начислява лихва върху стойността на трансакцията. Клиентът заплаща единствено 
посочена в Тарифата на банката еднократна такса, която се събира при разсрочване на 
трансакцията. В зависимост от избрания срок таксата е, както следва: 

 

Срок на разсрочване Еднократна такса, която се събира от 
клиента 

3 месеца или 6 месеца 3% 

9 месеца или 12 
месеца 

6% 

 

Така например при покупка на стойност 500 лв., дължимата еднократна такса ще   бъде 
в размер, както следва: 

 при разсрочване на покупката за 3 или 6 месеца – 15 лева 

 при разсрочване на покупката за 9 или 12 месеца – 30 лева. 
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  6.  При разсрочване на извършена с кредитна карта трансакция 
разполагаемото салдо по кредитната карта на клиента се намалява със сумата,  
представляваща стойността на покупката. Таксата за услугата също се включва в 
блокираната сума. 

7. При генериране на месечно извлечение разсрочените на вноски покупки се 
визуализират отделно, както следва: частта от покупката (месечната вноска), която влиза в 
минималното плащане в данните за трансакции – покупка 1/12, 2/12 и т.н., а остатъкът, който 
е блокиран в системата (намален с вече погасените покупки) – в долната част на 
извлечението като „Блокирана сума от покупка на вноски“. На същото място в извлечението 
се изписва и броят на покупките на вноски, направени с картата, към момента на 
извлечението. 

8. Потребителите, които се възползват от възможността за погасяване на равни 
вноски на покупки с кредитна карта, имат право, без да дължат   обезщетение или неустойка 
и без да посочват причина, да се откажат от услугата в срок 14 дни, считано от датата на 
получаване на месечното извлечение. Упражняването на правото на отказ се осъществява 
преди изтичане на срока с подаване на уведомление за отказ в клон на банката. В този 
случай потребителят не дължи еднократната такса, обезщетение или неустойка и за него 
важат стандартните условия за погасяване на задължения по кредитната карта, уговорени 
в договора му. При неупражняване правото на отказ от страна на потребителя, за него 
влизат в сила посочените в настоящата информация условия.  

9. За издължаването и предсрочното погасяване на дълг, формиран при разсрочване 
на покупка на равни месечни вноски, съгласно настоящите Условия са приложими следните 
изисквания: 

 

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

 Предсрочно погасяване на дълг, формиран при разсрочване на покупка 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. 

 При пълно предсрочно погасяване на дължимите вноски, Картодържателят дължи 
целия им размер. 

 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. 
 

  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. 
 

 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. 
 

 Ако месечните вноски се дължат за срок по-дълъг от срока на валидност на картата, 
но Картодържателят не отговаря на условията и Банката не преиздаде картата, той 
дължи на падежната дата, следваща непреиздаването на Картата, всички неплатени 
вноски. 
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10. Сключеният между страните договор за издаване на кредитна карта и всички 
негови клаузи остават непроменени и в сила между страните. 

11. Всички спорове между страните се решават чрез преговори и по взаимно 
съгласие. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване от съответния родово 
компетентен български съд. За всички неуредени въпроси е приложимо българското 
законодателство. Цялата информация, както и последващата кореспонденция между 
страните по договора, се предоставят и водят на български език. 

 

С настоящия документ “ОББ” АД предоставя на своите клиенти условията за разсрочване 
на покупки с кредитни карти на равни месечни вноски. Информацията се счита за 
предоставена на основание чл.8 от Закона за предоставяне на финансови услуги от 
разстояние, със следващите се от характера й правни последици. Информацията е валидна 
за срока на договора за издаване на картата. 

 

“ОББ” АД е акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление гр.София 1463, район 
„Триадица“, бул. „Витоша“ № 89Б. „ОББ“ АД е кредитна институция по смисъла на чл.2, 
ал.1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), учредено по установения в 
действащото българско законодателство ред. В основната дейност на дружеството 
попадат и услуги по публично привличане на влогове или други възстановими средства и 
предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 
извършване на услуги по парични преводи, а след 1 ноември 2009 г. - извършване на 
платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 
издаване и администриране на други средства за плащане като платежни карти, 
пътнически чекове и кредитни писма. 

 

“ОББ” АД е получило лиценз за извършване на банкова дейност, като осъществяваната 
от дружеството банкова дейност подлежи на регулиране от Българската народна 
банка, с адрес: гр. София, пл. “Княз Александър I” №1. 
 


