
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА И ПОЛЗВАНЕ НА ПАКЕТИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ 
ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR PURCHASING AND USE OF PRODUCTS 
AND SERVICES PACKAGES FOR LEGAL ENTITIES AND SOLE PRORIETORS 

 
1. Настоящите Общи условия имат за предмет уреждане на отношенията между 

ОББ АД , наричана Банката вписана в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление:: град 
София 1463, район „Триадица“, бул. „Витоша“ №89Б и електронен адрес 
www.ubb.bg, с контролен орган БНБ Управление „Банков надзор” и 
юридическо лице, ползвател на платежни услуги (наричан Титуляр) при 
покупка и ползване на пакет. 

2. Настоящите Общи условия стават задължителни за Титуляря и влизат в сила 
за страните от датата на писменото им приемане от Титуляря с депозирано 
писмено „Искане за покупка на пакет”. 

3. Покупката на пакет дава право на Титуляря да ползва различен набор от 
банкови продукти и услуги при преференциални условия, включени в 
закупения от него пакет. 

4. За да закупи пакет, Титулярят депозира „Искане за покупка на пакет” и внася 
минимална сума за активирането му в размер на 2 (две) месечни такси по т.9. 
 

5. Закупен пакет се активира от първия работен ден на месеца, следващ 
месеца, в които е депозирано Искането за покупка. 
 

6. Задължително условие за ползване на пакет е Титулярят да абонира всички 
сметки в пакет за получаване на извлечения по електронен канал за 
извършените от/по тях операции, независимо от уговорения по друг начин 
канал и честота за получаване на извлечения. 

7. Титулярът има право да ползва всички банкови продукти и услуги включени в 
съответния Пакет или само част от тях в зависимост от желанието си. 

8. В случай че пакета включва извършване на безплатни месечни банкови 
преводи, същите са валидни в рамките на всеки един календарен месец от 
активирането до прекратяване му. В случай че не бъдат използвани в 
рамките на съответния календарен месец, същите не се прехвърлят за 
бъдещ период. 

9. За ползването на пакет Титулярът заплаща месечна такса съгласно 
ТАРИФАТА на ОББ АД за юридически лица, която се събира на първия 
работен ден от съответния месец. 

10. В случай че по разплащателна сметка в пакет не са осигурени необходимите 
средства за сумата по т.9, Банката събира полагащите й се такси и 
комисионни с приоритет от първото постъпление по сметката, а при недостиг 
- от следващите постъпления. 

11. За всички продукти и услуги извън преференциално оферираните в пакета, 
Банката събира дължимите такси и комисиони съгласно ТАРИФАТА на ОББ 
АД  за юридически лица и нейните приложения. 

12. Ползването на Пакет се прекратява: 

 Едностранно от Титуляря след депозиране на „Искане за отказ” по 
образец и след изплащане на всички дължими такси и комисионни. 
Банката не дължи връщане на събраните такси и комисионни за изминал 
период. В този случай ползването на пакет се прекратява считано от 
първия работен ден на месеца, следващ месеца, в който е депозирано 
Искането; 

 Едностранно от Банката при неплащане от страна на Титуляря на 
дължимите й такси за два последователни месеца. Ползването на пакет 
се прекратява в началото на третия месец; 

 Едностранно от Банката, с 1-месечно предизвестие, поместено на 
интернет страницата на Банката на адрес www.ubb.bg , както и в 
банковите салони. 

13. Прекратяването на пакет не води до прекратяване ползването на 
съответните продукти и услуги, включени в пакет, а само до преоформяне на 
ползването им по действащите към момента на прекратяване стандартни 
условия и цени на Банката по тях. 

14. Банката си запазва правото едностранно да променя условията и цените по 
отделните пакети, настоящите Общи условия и ТАРИФАТА на ОББ АДД за 
юридически лица и нейните приложения, за което уведомява Титуляря на 
интернет страницата си на адрес www.ubb.bg и като поставя информация на 
видни места в банковите си салони, най-малко един месец преди промените 
да влязат в сила. 

15. Общите условия по отделните продукти и услуги включени в пакет, заедно с 
ТАРИФАТА на ОББ АД  за юридически лица се осигуряват на разположение 
на Титуляра в банковите салони и на интернет страницата на Банката на 
адрес www.ubb.bg. 

16. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат 
разпоредбите на действащото законодателство. Възникналите спорове се 
решават чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие се 
отнасят към компетентния съд. 

 
Настоящите общи условия са приети с Протокол №44/17.11.2011., 
изменени с Протокол № 23/05.06.2017 г., в сила от 15.08.2017 г.,изменение с 
Протокол № 24/14.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г. 

 
1. These Terms and Conditions regulate the relations between UBB AD, named 

the Bank, entered into the Commercial Register of the Registry Agency with UIC 
000694959, having its seat and registered office, at address Sofia 1463 Triaditsa 
region, 89B Vitosha Blvd. and web address at www.ubb.bg, under the 
supervision body of Bulgarian National Bank, Banking Supervision Department, 
and a legal entity, using payment services (called the Holder) for the purchasing 
and use of packaged products and services.  

2. These Terms and Conditions shall be binding for the Holder and shall enter into 
force for the Parties from the date of their written acceptance by the Holder with 
a submitted written "Application form for purchasing of a package”. 

3. The purchase of a package entitles the Holder to use different sets of banking 
products and services at preferential conditions included in the package 
purchased by the same. 

4. To purchase a package the Holder submits an “Application form for purchasing 
of a package” and deposits a minimum amount for activation of 2 (two) monthly 
fees under item 9. 

5. The purchased package is activated no later than the first working day of the 
month following the month in which the Application form for purchase was 
deposited.  

6. Mandatory requirement for using the package, Is the Holder to be subscribe for 
receiving statements via electronic channel, for the executed transactions 
through/to the current account in the package. 
 

7. The Holder is entitled to all banking products and services included in that 
package or only some of them depending on its demand. 

8. If the package includes free monthly bank transfers, the same are valid within 
each calendar month from activation until termination. If they are not used within 
that month, they are not transferable to a future period.  
 
 

9. To use the package the Holder pays a monthly fee under the Tariff of UBB AD, 
applicable for legal entities, which is collected on the first business day of the 
month. 

10. In the event that the necessary funds under item 9 are not provided in the 
current account of the package, the Bank collects its due fees and commissions 
with priority from the first funds placed on the account, and in case of shortage - 
of the following proceeds. 

11. For all products and services other than the preferential packaged offers, the 
Bank collects the due fees and commissions under the Tariff of UBB AD, 
applicable to legal entities and its appendices. 

12. The use of the package is terminated:  
•     Unilaterally by the Holder after the submission of a “Application form for 

Termination” according to a template and after payment of all fees and 
commissions. The Bank shall not return the collected fees and 
commissions for the previous period. In this case the use of the package is 
suspended from the first day of the month following the month in which the 
application form is deposited in the Bank; 

•      Unilaterally by the Bank for non-payment by the Holder of its outstanding 
fees for two consecutive months. The use of the package is terminated at 
the beginning of the third month; 

 Unilaterally by the Bank, with a 1-month notice, plublished on the internet 
site of the Bank, at the following address www.ubb.bg, as well as in the 
bank offices. 

13. The termination of the package shall not terminate the use of the products and 
services included in it, but their use will be modified according to the standard 
conditions and prices of the Bank thereon in force at the time of termination.  

 
14. The Bank reserves its right to unilaterally change the terms and prices on 

individual packages, these Terms and Conditions and the TARIFF of UBB AD, 
applicable to legal entities and its appendices, by notifying the Holder on the 
Internet at www.ubb.bg and by placing information in prominent places in the 
bank offices at least one month before the changes take effect.  

 
15. The General Terms and Conditions for the individual products and services 

included in the package, along with the TARIFF of UBB AD, applicable to legal 
entities are available for the Holder in the bank offices and the website of the 
Bank at www.ubb.bg.  

16. For any unsettled issues in these Terms, the provisions of existing legislation 
shall be applied. Disputes shall be resolved through negotiations between the 
parties, and if no agreement is reached, they will be settled by the competent 
court. 

 

The current general terms are approved with Minutes №44/17.11.2011, amended 
with Minutes № 23/05.06.2017 and become effective from 15.08.2017., amended 
with Minutes № 24/14.05.2018 and become effective from 23.05.2018. 
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