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УСЛОВИЯ НА СИБАНК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТЕН ЛИМИТ ПО РЕВОЛВИРАЩА 
КРЕДИТНА КАРТА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 

 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящите условия уреждат реда и условията, при които СИБАНК ЕАД (Банката) предоставя 
кредитен лимит по револвираща кредитна карта (Карта) на физически лица 
(Кредитополучатели). 
ФИНАНСИРАНИ ЦЕЛИ/ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 
2.  Картата се предоставя на физически лица с цел финансиране на текущи нужди.  
3. В зависимост от вида на обезпечението, Банката предоставя:  
3.1. Кредитен лимит по Карта без обезпечение; 
3.2. Кредитен лимит по Карта, обезпечен със залог на бъдещи вземания с произход от трудово 
правоотношение на Кредитополучателя; 
3.3. Кредитен лимит по Карта, обезпечен със залог на финансов актив (депозит), собственост на 
Кредитополучателя или на трето физическо лице. 
4. Като допълнително обезпечение Банката изисква залог на парични вземания по 
съществуващите сметки на Кредитополучателя в СИБАНК и по сметките му, които ще бъдат 
разкрити в Банката. 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ 
5. Кредитополучателят следва да отговаря на следните условия: 
 Пълнолетно и дееспособно физическо лице, с постоянно местоживеене в България, което 
отговаря на възрастовите ограничения, предвидени за конкретния кредитен продукт; 
 Има открита разплащателна сметка в Банката; 
 Няма неизплатени изискуеми държавни и/или общински вземания; 
 При наличие на кредитни задължения, отпуснати от Банката и/ или от други финансови 

институции, същите трябва да са класифицирани в група „редовни експозиции” към датата на 
подаване на искането за кредит. 

6.  При предоставяне на кредитен лимит по Карта, който е без обезпечение или е обезпечен със 
залог на бъдещи вземания, Банката изисква Кредитополучателят да има постоянен месечен 
(осигурителен/удостоверен) доход в приемлив за Банката размер с произход от: 
-  трудово/служебно правоотношение по трудов договор/заповед/договор за управление и 
контрол, с минимум 6 (шест) месеца трудов стаж във фирмата, в която работи към датата на 
подаване на искането за кредит, като лицето не е в срок на изпитване или в срок на 
прекратяване на трудовото/служебното правоотношение, не е на временна или сезонна работа и 
е получавал редовно трудовото/служебното си възнаграждение. 
- граждански правоотношения или свободна професия, като едноличен търговец, с упражнявана 
дейност минимум една година преди подаване искането за кредит (следва да има и приключен 
данъчен период); 
- пенсия; 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ 
7. Преди клиентът да е обвързан от предложение или от сключване на договор за предоставяне 
на кредитен лимит по револвираща международна кредитна карта, Банката му предоставя 
безвъзмездно преддоговорна информация съобразно неговите предпочитания и въз основа на 
предлаганите от Банката условия по съответните кредитни продукти.  
РАЗМЕР, СРОК И ВАЛУТА НА КРЕДИТА 
8.  Размерът и срокът за погасяване на предоставяния кредитен лимит по Картата се определят в 
зависимост от кредитоспособността на Кредитополучателя или от достатъчността на 
предложеното обезпечение. Кредитният лимит по Картата се предоставя само в лева. 
ГОДИШЕН ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ 
9. Годишният процент на разходите (ГПР) по револвираща кредитна карта се изчислява по 
формула, определена в Закона за потребителския кредит и изразява общите разходи по кредита 
за Кредитополучателя, настоящи или бъдещи (лихви, такси, комисиони и др.) и е съобразен с 
конкретния размер и срок на кредита. 
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ПОЛЗВАНЕ НА КРЕДИТНИЯ ЛИМИТ ПО КАРТАТА 
10. Кредитният лимит по Картата се усвоява/ползва, чрез банкова карта на СИБАНК, след 
учредяване на предвидените обезпечения по договора за кредит и заплащане на дължимите 
такси (при наличие на такива).  
11. В договорения срок за ползване, предоставеният кредитен лимит по Картата може да бъде 
ползван изцяло или на части, в т.ч. и с револвиране.  
ЛИХВИ, ТАКСИ И КОМИСИОНИ 
12. Кредитният лимит по Картата се олихвява с фиксирана годишна лихва, в размер 
индивидуализиран в договора за кредит.  
13. За ползвания кредитен лимит, считано от първо число на отчетния месец до 15-то число на 
следващия месец, не се дължи лихва (Гратисен период). На всяко 15-то число от месеца, 
следващ отчетния, Банката извършва погасяване на задълженията по усвоения в срока на 
отчетния месец кредитен лимит. Считано от 16-то число, останалият непогасен кредитен лимит 
за отчетния месец започва да се олихвява с договорения лихвен процент. При начисляване на 
лихвата се счита, че годината има 365 дни. 
14. Кредитополучателят заплаща на Банката посочените в договора за кредит, както и в 
Тарифата на Банката, такси и комисиони, свързани с Картата в предвидените за това срокове. 
При липса на авоар по сметката на Кредитополучателя към момента на дължимостта им, 
Банката има право служебно да събере дължимите такси и комисиони и от сумата на 
разрешения кредитен лимит (при наличие на неусвоен такъв).  
15. Таксите и комисионите по Картата, в т.ч. за извършвани банкови операции със същата, както 
и по свързаната с нея обслужваща сметка са посочени в Тарифа на Банката. 
ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТА 
16. Срокът за издължаване на кредитния лимит се индивидуализира в договор за кредит.  
17.  До 15-то число на месеца, следващ отчетния, Кредитополучателят следва да осигури по 
сметка, обслужваща кредитния лимит, сума, в размер не по-малък от сумата на минимална 
погасителна вноска (МПВ). На всяко 15-то число от месеца, следващ отчетния, Банката 
извършва погасяване на задълженията по усвоения в отчетния месец кредитен лимит. Ако 
разполагаемата сума по сметката, обслужваща кредитния лимит е по-малка от сумата на 
дължимата МПВ, Банката отнася разликата между разполагаемата сума и МПВ, като просрочена 
главница, която започва да олихвява с лихвения процент за просрочен дълг, равен на лихвата по 
редовен дълг и обезщетение за забава в размер на законната лихва.  
18. Всички погашения на усвоения кредитен лимит в периода от 1-во до 15-то число на месеца, 
следващ отчетния, БАНКАТА отчита като вноски за МПВ. Вноска, която е направена извън този 
период, не се отчита като МПВ. 
19. МПВ се определя по следния начин: 3.5% (три цяло и пет десети процента) от усвоения в 
отчетния месец кредитен лимит, увеличен с начислените лихви за периода, но не по-малко от 50 
(петдесет) лева, както и просрочените лихви и главница. Когато общата сума на усвоения в 
отчетния месец лимит, увеличен с начислените лихви за периода и суми по просрочени лихви и 
главница (ако има такива) е по-малка от така определената МПВ, Кредитополучателят дължи 
МПВ, равна на сумата от усвоения в отчетния месец лимит, увеличен с начислените лихви за 
периода и суми по просрочени лихви и главница (ако има такива). 
ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА 
20. Кредитополучателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва 
причина, да се откаже от сключен договор за предоставяне на кредитен лимит по Карта в 14 
(четиринадесет) дневен срок от датата на сключване на договора. За да упражни правото си на 
отказ, Кредитополучателят следва: 
 Писмено да уведоми Банката за желанието си да направи това преди изтичане на 

регламентирания срок. Уведомлението следва задължително да съдържа трите имена, ЕГН и 
телефон на Кредитополучателя и да бъде депозирано в поделението на Банката, където е 
сключен договорът или изпратено по пощата с препоръчано писмо или писмо с обратна 
разписка на адреса на поделението на Банката, където е сключен договорът; 

 Да върне на Банката ползваните суми по кредитния лимит, ведно с начислената на дневна 
база лихва за периода от датата на първо усвояване на средства от кредитния лимит до 
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датата на пълното му издължаване, без неоправдано забавяне, но във всички случаи не по-
късно от 30 /тридесет/ календарни дни от изпращането до Банката на уведомлението;  

 Отказът, направен от Кредитополучателя влиза в сила и съответно договорът за кредит се 
прекратява, само в случай, че са изпълнени условията и спазени посочените срокове. В 
противен случай договорът не се счита за прекратен. 

21. При  отказ от страна на Кредитополучателя от договор за кредит, Банката не дължи връщане 
на събраните до този момент такси и комисиони. 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ 
22. При различия между разпоредбите на настоящите Условия и Договора за предоставяне на 
кредитен лимит по револвираща международна кредитна карта и/или Договор/и за учредяване 
на залози на обезпечение/ния се прилагат клаузите на съответния договор.  
23. При различия между разпоредбите на настоящите Условия и императивната законова 
разпоредба се прилага действащият Закон за потребителския кредит.  
24. Банката си запазва правото да актуализира настоящите Условия, като при изменения 
уведомява своевременно клиентите си за настъпилите промени и последната актуализация, чрез 
разпространението им в салоните на Банката и чрез електронните си канали. 
 
Настоящите Условия са приети на основание чл. 59 от Закона за кредитните институции с 
решение на Управителния съвет на СИБАНК по Протокол №  29/07.07.2014 г. и са приложими за 
кредити, предлагани от 14.07.2014 г. 
 


