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ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА СТОКОВИ КРЕДИТИ 

Искане за кредит №…………../……………г. 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Тези Общи условия се прилагат към договори за стоков кредит, които Банка ДСК 

ЕАД (Кредитор) предоставя на физически лица и са неразделна част от съответния 

договор за кредит. 

ІІ. УСВОЯВАНЕ НА КРЕДИТА 

2. Кредитът се усвоява наведнъж, като средствата от него се превеждат по банкова 

сметка на Търговеца. Сумата на кредита, предоставена за финансирането на 

застраховка, в случай че има такава,  се усвоява еднократно, безкасово, по сметка 

посочена от Застрахователите. 

3. Кредитополучателят е длъжен да извърши усвояването или първото усвояване на 

кредита в рамките на деня, считано от датата на сключване на договора за кредит. С 

изтичането на този срок ангажиментът на Кредитора да предостави кредита отпада. 

ІІІ. ОЛИХВЯВАНЕ. РАЗХОДИ ПО КРЕДИТА 

4.Кредитът се олихвява с фиксиран лихвен процент.  

4.1.Лихвата се начислява върху усвоената и непогасена част от кредита и се заплаща 

месечно. 

4.2.  При начисляване на лихвите, месецът се брои на 30 (тридесет) дни, а годината за 

360 (триста и шестдесет) дни. 

4.3. Лихвеният процент на ден се изчислява като договореният лихвен процент по 

съответния кредит се раздели на 360 дни. 

5. Кредитополучателят заплаща на Кредитора такси и комисиони, съгласно Тарифата 

на Банка ДСК ЕАД за такси и комисиони, както и всички други разходи по 

обслужването на задължението и принудителното събиране на вземането. Когато 

Кредитополучателят не внесе дължимите суми, с размера им се увеличава дългът.   

6.Годишният процент на разходите (ГПР) изразява общите разходи като годишен 

процент от общия размер на предоставения кредит. Размерът на ГПР е посочен в 

погасителния план, неразделна част от договора за кредит и включва начисляваните 

по договора лихви. 

6.1. ГПР не включва  разходите, които Кредитополучателят трябва да заплати за 

неизпълнение на задълженията си по договора за кредит, които са за сметка на 

Кредитополучателя; 

6.2. Общата сума, дължима от Кредитополучателя, посочена в погасителния план 

включва главницата на кредита и разходите по т. 6.  

ІV. ПОГАСЯВАНЕ 

7. Дължимите месечни вноски за лихва и главница се събират служебно на падежната 

дата от Кредитора от авоара по сметката за погасяване на кредита, посочена в 

Договора. В случай на просрочие вноските се събират при всяко постъпване на суми по 

сметката за погасяване на кредита до погасяването на просрочието. 

7.1. Погасяването на дължимите месечни вноски се извършва във валутата на кредита.  

7.2. Когато падежната дата по т. 7 е неприсъствен ден, дължимите месечни вноски се 

събират служебно от Кредитора на първия следващ работен ден. 

8. Кредитополучателят има право по всяко време да погаси предсрочно част или целия 

остатък от ползвания кредит, а Кредиторът няма право да откаже да приеме 

предсрочното изпълнение по договора за кредит.  

 8.1. Погасяването на суми над дължимите месечни вноски се извършва по писмено 
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нареждане на Кредитополучателя, само чрез сметката за погасяване на кредита. 

8.2. При погасяване на сума, надхвърляща размера на месечната вноска по погасителен 

план, Кредитополучателят не се освобождава от плащане на всяка следваща месечна 

вноска, в размерите и сроковете по погасителния план. С размера на надвнесените суми 

се намалява остатъкът от кредита за сметка на последните вноски. В случай че се 

изготви нов погасителен план, независимо от причините, предсрочно внесените суми се 

отчитат и погасителният план се изготвя за оставащия период от договорения срок. 

8.3. При еднократно погасяване извън месечната вноска на най-малко 10% от размера 

на разрешения кредит, по писмено искане на Кредитополучателя се извършва 

преизчисляване на дължимите месечни плащания по лихва и по главница. 

Преизчисляването се извършва на първата месечна падежна дата, следваща писменото 

искане, а екземпляр от променения погасителен план се предоставя на 

Кредитополучателя. 

8.4. Кредитополучателят не дължи обезщетение за предсрочно погасяване на кредита. 

9. Предсрочното погасяване води до намаляване на общите разходи по кредита, като 

това намаляване се отнася до лихвата и разходите върху предсрочно погасената сума за 

оставащата част от срока на договора. 

 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

10. Кредитополучателят се задължава: 

1.да осигурява по сметката за погасяване на кредита най-късно на падежна дата 

сума най-малко в размер на дължимата погасителна вноска (главница, лихви, 

както и такси и комисиони, ако са дължими); 

2.да погасява кредита при условията на Договора; 

3.да предоставя на Кредитора всяка поискана от него информация и документи, 

свързани с използването и издължаването на кредита, както и необходимата 

информация за оценка на платежоспособността на Кредитополучателя в срока на 

кредита, в съответствие с чл.61 от ЗКИ. При непрeдставяне на тази информация 

или при представяне на невярна информация, Кредиторът има право да превърне 

кредита в предсрочно изискуем; 

4.да уведоми Кредитора при промяна на местоработата си, местоживеенето си или 

при пенсиониране;  

11. Кредиторът се задължава: 

1. да предостави разрешения кредит при договорените условия и срокове. 

2. да предоставя в офисите си, при поискване и безвъзмездно на 

Кредитополучателя информация за състоянието на кредита, по време на действие 

на договора за кредит, под формата на извлечение по сметка за извършените 

плащания и погасителен план за предстоящите плащания; 

3.  да предоставя по искане на Кредитополучателя информация за движението по 

сметката за погасяване на кредита. 

 

VІ. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ 

12. При забава на плащането на месечната вноска от деня, следващ падежната дата,  

определена в Договора, частта от вноската, представляваща главница, се олихвява с 

договорения лихвен процент и с надбавка за забава в размер на 10 (десет) процентни 

пункта. Ако Кредитополучателят  погаси дължимата месечна вноска до  седмия ден 

след падежната дата, надбавката за забава не  се прилага. 

12.1. При допусната забава в плащанията на главница и/или на лихва над 90 дни, целият 

непогасен остатък от главницата става предсрочно изискуем и се олихвява с 

договорения лихвен процент и с надбавка за забава в размер на 10 (десет) процентни 
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пункта. Последиците по предходното изречение настъпват автоматично, а ако законът 

го изисква – след уведомление до клиента. След предявяване на молбата за събиране на 

вземането по съдебен ред остатъкът от главницата се олихвява със законната лихва по 

чл. 86 от ЗЗД. 

13. Кредиторът има право да превърне кредита в предсрочно изискуем и в следните 

случаи: 

1. при всяко неплащане в срок на уговорените погашения по лихва и/или главница; 

2. Кредитополучателят предоставя невярна информация на Кредитора преди 

разрешаването или по време на обслужването на кредита; 

3. при всяко друго неизпълнение от страна на Кредитополучателя на клаузите на 

Договора и настоящите Общи условия, както и в други случаи, предвидени в закона. 

13.1. Изискуемият кредит се отнася в просрочие и се олихвява по реда на т. 12.1. 

13.2. В случай че Кредитополучателят ползва повече от един кредит, отпуснати от 

Кредитора, Кредиторът има право при предсрочна изискуемост на един кредит поради 

сериозно влошаване на финансовото състояние на Кредитополучателя да превърне в 

предсрочно изискуем и другите кредити, ползвани от Кредитополучателя, независимо 

от тяхната редовност. 

13.3. Банката упражнява правото си по т. 13.2. като отправя до Кредитополучателя 

покана за плащане на непогасените суми в срок от 2 седмици от получаване на 

поканата. След изтичане на този срок настъпва предсрочна изискуемост на другите 

посочени от Кредитора кредити. 

14. Изискуемият кредит се събира по съответния законов ред, включително чрез 

реализация на обезпеченията. Таксите за принудително събиране на вземането, платени 

от Кредитора, са за сметка на Кредитополучателя, съгласно действащото 

законодателство, и с тях се увеличава дългът. 

14.1. При неизпълнение на задължение на Кредитополучателя по този или друг договор 

с Банката, тя има право да откаже или да спре усвояването по  ползваните от 

Кредитиполучателя кредити до отстраняване на неизпълнението или да поиска 

предсрочно връщане на усвоените суми на ползваните от Кредитополучателя кредити 

съгласно чл. 432 от Търговския закон. 

VІІ. ДРУГИ УГОВОРКИ 

15. Всички уведомления, покани и други съобщения, изпратени от Кредитора до 

Кредитополучателя на последния посочен от Кредитополучателя адрес, се считат за 

връчени, освен ако в настоящите Общи условия е предвиден друг ред за уведомяване. 

15.1. Всички Кредитополучатели (ако са повече от един като страна по Договора), 

съответно техните наследници, се задължават солидарно по отношение на кредитора за 

вземанията по договора за кредит и съгласно тези ОУ, като вземането може да бъде 

събрано от всеки от тях изцяло и/или техните  наследници съобразно наследствените 

им дялове. 

16.  Кредиторът има право да прехвърли на трето лице правата си по договора за 

кредит. 

17. Наличието на застраховка „Живот”  или на друга застраховка с предмет 

имуществено или неимуществено благо на Кредитополучателя, по която и Банка ДСК е 

ползващо се лице, не освобождава Кредитополучателя, съответно неговите наследници, 

от изпълнение на задълженията по договора за кредит и тези Общи условия, освен за 

сумата, платена от застрахователя и отнесена за погасяване на кредита. 

VIII. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ 

18. Кредитополучателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да 
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посочва причина, да се откаже от сключения договор за потребителски кредит в срок от 

14 дни, считано от датата на сключване на договора за кредит. 

 19. Правото на отказ от сключения договор за потребителски кредит се смята за 

упражнено, при условие че Кредитополучателят изпрати уведомление до Кредитора 

преди изтичане на крайния срок по т. 18. 

20.  Уведомлението по т. 19 трябва да бъде направено на хартиен или друг траен 

носител, осигуряващ непромененото възпроизвеждане на съхранената информация, до 

който Кредиторът има достъп, по начин, който може да бъде доказан съгласно 

действащото законодателство. 

21.  Когато Кредитополучателят упражни правото си на отказ от договора за кредит, 

той връща на Кредитора главницата и заплаща лихвата, начислена за периода от датата 

на усвояване на средства по кредита до датата на връщане на главницата, без 

неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на 

уведомлението до Кредитора за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на 

базата на уговорения в договора лихвен процент. 

22. Когато упражняването на правото на отказ от договора за кредит е придружено с 

прекратяване на договора за продажба на стоката/доставка на услугата, чието 

придобиване е финансирано с кредита и връщане на стоката от Клиента на Търговеца/ 

преустановяване ползването на услугата, сумите по т.21 се връщат от Търговеца. 

23. Отказът на Кредитополучателя от сключения договор за кредит влиза в сила и 

договорът се прекратява, ако уведомлението е направено в срока и по реда на т. 18 и 19 

и сумата по т. 21 е върната на Кредитора. 

IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ 

24. Договорът за кредит се прекратява: 

а. в случаите на т. 23 от тези Общи условия 

б. когато Кредитополучателят погаси изцяло задълженията си по договора за 

кредит, включително и преди изтичане срока на кредита. 

X. ИЗВЪНСЪДЕБНИ СПОСОБИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

25.Кредиторът е длъжен да се произнесе и да уведоми писмено Кредитополучателя за 

решението си по всяко постъпило възражение във връзка с потребителски кредит в 

срок 30 дни от получаването му. 

25.1. В случай че Кредиторът не се произнесе в предвидения по т. 25 срок и когато 

решението на Кредитора не удовлетворява Кредитополучателя, Кредитополучателят 

има право да отнесе спора за разглеждане от помирителните комисии, създадени по 

реда на глава девета, раздел III от Закона за защита на потребителите, когато са 

нарушени неговите права и законни интереси.  

25.2. Подаването на възражение или жалба от Кредитополучатели във връзка с 

договора за потребителски кредит не е задължителна предпоставка за образуване на 

помирително производство по т. 25.1. 

26. Кредитополучателят има право да подава жалби, свързани с договори за 

потребителски кредит или с договори за посредничество за предоставяне на 

потребителски кредит, до: 

1. Комисията за защита на потребителите като контролен орган по спазване 

изискванията на ЗПК и ЗЗП: 

 

Гр. София, ПК 1000, 

Пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6. 

Гореща линия: 070011122 

Е-mail: info@kzp.bg 
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2. Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на 

финансовите услуги, включително и при предоставянето на финансови услуги от 

разстояние, свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредити: 

гр. София, ПК 1000, 

пл. „Славейков” № 4А 

тел. 02/9330 603 

интернет страница: www.kzp.bg 

e-mail: adr.credits@kzp.bg 

 

Комисията е призната за орган за алтернативно решаване на спорове, отговарящ на 

изискванията, предвидени в Закона за защита на потребителите. 

 

XI. АВТОМАТИЧЕН ОБМЕН НА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ. 

27. Обработването на лични данни за целите на автоматичния обмен на финансова 

информация в областта на данъчното облагане съгласно Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс се извършва чрез автоматични средства при спазване на Правото 

на Европейския съюз, Закона за защита на личните данни и на международните 

договори, по които Република България е страна. С оглед изпълнение на нормативно 

установените си задължения, Банката прилага процедури за комплексна проверка на 

клиентите, като в допълнение предоставя информация на Национална агенция по 

приходите. 

 

 

http://www.kzp.bg/

