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  ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИЛОЖИМИ ЗА ДОГОВОРИ ЗА "ОНЛАЙН ДЕПОЗИТ" 
 
Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между  ИНВЕСТБАНК"АД с ЕИК 
831663282, със седалище и адрес на управление в гр.София, бул. "България" 85, електронен 
адрес: http://www.ibank.bg, наричана тук по-долу за краткост „БАНКАТА” и „ТИТУЛЯР“ - 
физическо лице, ползващо продукт  "Онлайн ДЕПОЗИТ" в БАНКАТА. 
(2) Инвестбанк АД открива на пълнолетни физически лица - клиенти с ползващи услугата 
активно интернет  банкиране - български и чуждестранни физически лица  и  на нови клиенти 
- физически лица с българско гражданство, депозитни сметки по електронен път чрез 
Интернет страницата на Банката www.ibank.bg, чрез платформата за интернет банкиране /за 
настоящи клиенти на Банката/ или чрез www.ibank.bg/deposit/, въз основа на попълнено 
Искане, подадено онлайн, което съдържа информация за Клиента –  Титуляр, съществени 
условия по договора за депозит и декларации, удостоверяващи законово установени и/или 
изискуеми от Банката факти и обстоятелства.    
(3) За вземане на информирано решение за сключване на договор за „Онлайн депозит”, Банката 
осигурява на разположение  на Титуляра информация за параметрите на продукта  онлайн 
депозит като лихвени условия, срок, валута и други,  съдържащи се в Лихвен бюлетин на 
„Инвестбанк“ АД,  приложим за физически лица, както и в други документи на Банката за 
продукта онлайн депозит, налични  на интернет сайта на Банката www.ibank.bg. 
Чл. 2.  Титулярът  открива Онлайн депозита от свое име и за своя сметка. Депозитът не се 
открива в полза на трето лице или чрез пълномощно. 
Чл. 3. (1) За ползване на услугата откриване на Онлайн депозит чрез Интернет страницата на 
Банката www.ibank.bg или чрез www.ibank.bg/deposit/,  Титулярът трябва да предостави 
валиден електронен адрес на електронна поща, валиден номер на мобилен телефон, 
поддържан от доставчик на мобилни услуги, лични данни, валиден документ за самоличност 
(лице и гръб) и други необходими данни. 
(2) Всички съобщения и документи, изпратени от Банката до Титуляра на 
предоставените от него електронен адрес и телефонен номер, се считат за получени от  
Титуляра. 
(3) Банката не носи отговорност в случай, че мобилният оператор и/или доставчикът на 
комуникационни услуги не предаде в срок или въобще не осигури предаването на съобщение, 
документи и/или SMS, изпращани на мобилен телефон или на друго устройство, както и в 
случаите, когато поради обстоятелства, независещи от Банката, SMS или друго съобщение не 
бъде изпратено, съответно получено или не бъде получено в срок. 
Чл. 4. Титулярът е длъжен своевременно да уведоми Банката за всяка промяна в 
предоставените от него лични данни и информация, включително за промени в 
предоставените електронен адрес и/или номер на мобилен телефон. 
Чл. 5. (1) Сумата по депозита се олихвява с лихвен процент, обявен в Лихвен бюлетин на 
Инвестбанк АД, приложим за физически лица, валиден към датата на постъпване на Искането 
за Онлайн депозит в Банката. За дата на постъпване на искането за депозит се приема 
счетоводната дата, приложима към датата и часа на заявката за откриване.   
(2) Лихвеният процент е фиксиран и не подлежи на промяна в рамките на срока на депозита. 
Чл.  6.(1) Процесът по откриване на Онлайн депозит чрез Интернет страницата на Банката 
www.ibank.bg или чрез www.ibank.bg/deposit/, се извършва, както следва: 

1. След подаване на Искане за Онлайн депозит по начина, посочен в чл. 3 по-горе, 
Банката извършва идентифициране на Титуляра и пристъпва към откриване на депозитната 
сметка, като генерира Договора за депозит и останалите документи, неразделна част към него. 
Документите се подписват от страна на Банката със сървърен сертификат и се изпращат на  
Титуляра за подписване чрез мобилно приложение на Квалифициран доставчик на 
удостоверителни услуги, посочен от Банката.  

2. Квалифицираният доставчик на удостоверителни услуги генерира на Титуляра 
квалифициран електронен подпис (КЕП), с който  Титулярът подписва документите. 
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КЕП не се заплаща от  Титуляра. Подписаният Договор за онлайн депозит, както и 
другите документи са на разположение на Титуляра чрез неговия достъп в 
мобилното приложение на Квалифицирания доставчик на удостоверителни услуги. 

3.След получаване на подписаните с квалифициран електронен подпис (КЕП) документи 
от страна на Титуляра чрез мобилно приложение на Квалифициран доставчик на 
удостоверителни услуги, Банката извършва регистрацията  му в платформата за интернет 
банкиране на Инвестбанк АД  и изпраща на  Титуляра  имейл и SMS с данните за достъп до 
профила  му в услугата за Интернет банкиране на Инвестбанк АД.  
 4. Титулярът следва чрез използване на получените по имейл и SMS  потребителско име 
и парола да влезе в профила си в Интернет банкирането, предлагано от Банката, в който се 
съдържа информация за депозитната сметка /IBAN/, по която е необходимо да преведе 
определената от него сума, отговаряща на изискванията на Банката по чл 7. по-долу в срок до 
10 календарни дни, считано от датата на Договора за депозит при спазване на следните 
изисквания: 

 5. Първоначалното заверяване на депозитната сметка се извършва само от лична сметка 
на Титуляра в друга банка в България или страна-членка на ЕС, Швейцария, Исландия, 
Норвегия Лихтенщайн или Великобритания, като в противен случай Банката връща служебно 
превода по сметката, от която е постъпила сумата, като разходите по превода са за сметка на  
Титуляра и се удържат от сумата на превода. 

 6.  По време на срока на договора за депозит не се допуска довнасяне на суми на каса или 
чрез вътрешнобанков превод. 

 7. При получен превод във валута, различна от валутата на депозитната сметка, Банката 
служебно превалутира получената сума във валутата на депозитната сметка, като се прилага 
безкасов курс купува/продава на Банката за деня, обявен на интернет страницата на Банката. 
 8. При захранване чрез валутен превод, банката удържа дължимите такси за превода и 
заверява депозитната сметка с остатъка от сумата. 
 9. Банката заверява депозитната сметка със сумата по т. 4 с вальор - датата на получения 
превод, който вальор се счита за начална дата, от която започва начисляване на лихвата по 
депозита. 
(2) Банката и  Титулярът се съгласяват, че в случай, че в срок до 10/десет/ календарни дни от 
датата на откриване на депозитната сметка в Банката не бъде получена по каквато и да е 
причина сумата по депозита, Банката закрива депозитната сметка и договорът за Онлайн 
депозит се счита за прекратен, за което Депозантът се счита за уведомен с настоящите Общи 
условия. 
(3) Банката не носи отговорност в случай на неизпълнение или забавено изпълнение на 
платежното нареждане, с което  Титулярът е наредил заверяване на депозитната сметка. 
(4) Банката може да откаже да открие Онлайн депозит при получено Искане за откриване на 
Онлайн депозит в следните случаи:  
а) при получаване на Искане с непълни и/или неверни данни;  
б) Титулярът  не изпълнява и не отговаря на условията, посочени в настоящите Общи  условия;  
в) други съображения на Банката, без да е необходимо Банката да обосновава причините за 
отказа. 
Чл. 7. (1) Банката изисква минимално салдо за откриване на депозитната сметка, което в 
зависимост от вида на валутата- 1 000 (хиляда) лева / 500 (петстотин) евро. Сумата на банковия 
превод, с която депозитната сметка се заверява първоначално, не може да бъде под 
минималното салдо в съответната валута. 

(2) Банката не ограничава максималната сума на депозитите, както и броя на 
депозитните сметки на едно лице. 

(3) При получаване на сума по сметката, която е в размер по-малък от минималната сума 
за откриване на депозита, Банката служебно връща цялата сума по сметката на наредителя на 
превода, за което Титулярят  предварително дава своето съгласие. 

(4) Титулярът   има право да довнася ежемесечно суми по депозитната сметка, като 
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техният размер не може да надвишава общата сума на депозита. За обща сума на депозита се 
приема наличността по депозитната сметка към 10–ия календарен ден от датата на договора. 

(5) Размерът на максимално допустимата сума за довнасяне не може да се променя до 
изтичане на срока на депозита, съотв. прекратяване на договора за „Онлайн депозит“. 
Чл. 8. При закриване на Онлайн депозита, независимо дали се извършва на падежна дата или 
не, Титулярът може да изтегли сумата касово или да преведе наличностите по депозитната 
сметка към своя платежна сметка в Банката. В случай, че  Титулярът няма открита платежна 
сметка в Банката, той се задължава да открие такава чрез Интернет Банкирането на 
Инвестбанк или в офис на Банката. 
Чл. 9. Банката приема само едно (първото) искане за откриване на Онлайн депозит през сайта 
на Банката www.ibank.bg/deposit/. Всяко следващо искане за откриване на депозит следва да 
бъде подавано през платформата за интернет банкиране на Инвестбанк АД, до която 
Титулярът е получил достъп. 
Чл. 10. (1) В отношенията между Банката и  Титуляра всички изявления, документи и 
извлечения, разменяни между страните се приемат за електронни документи, подписани с 
електронен подпис от съответната страна, като тези електронни документи са обвързващи за 
страните и имат силата на валидни оригинални документи с положен от съответната страна 
саморъчен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните 
удостоверителни услуги /ЗЕДЕУУ/ и Регламент (ЕС) № 910/2014 на ЕП и на Съвета относно 
електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на 
вътрешния пазар. 
(2) Банката и Титулярът се договарят, съгласяват и признават, че в отношенията помежду им 
стойност на саморъчен подпис на основание ЗЕДЕУУ имат следните електронни средства, с 
които се подписват електронни изявления/ документи: 

1. Сървърен сертификат – за подписване на електронни изявления / документи от 
страна на Банката; 

2. Подписване с квалифициран електронен подпис от страна на Депозанта; 
3. Маркиране на „чек бокс“ и/или натискане на съответен виртуален бутон; 

4. Лични средства за електронна идентификация, подробно описани в Общите условия за 
ползване на услугата интернет банкиране на “ИНВЕСТБАНК” АД.   
Чл. 11. (1)  Титулярът се задължава да предприема всички мерки за сигурност с цел 
осигуряване на безопасност, конфиденциалност и защита срещу достъп от трети лица до 
данните, позволяващи достъп до депозита, открит на негово име. Титулярът се задължава да 
ползва депозита, открит на негово име онлайн само лично. В случай че  Титулярът позволи или 
допусне достъп на трети лица до данните, осигуряващи достъп до депозита, открит на негово 
име онлайн умишлено или поради небрежност, това ще се счита за умишлено неправомерно 
поведение и/или груба небрежност от страна на  Титуляра по смисъла на Закона за 
платежните услуги и платежните системи.  
(2) Титулярът е длъжен ползва Депозитната сметка в съответствие с действащото 
законодателство, изискванията на Банката, настоящите Общи условия и сключения с него 
конкретен договор, като не допуска лично или чрез трети лица използването ѝ с цел измама, 
незаконосъобразни операции; да не застрашава сигурността на сметката или тези на други 
клиенти чрез опити за неоторизиран достъп; както и да не извършва каквито и да е действия, 
които биха уронили доброто име на Банката и доверието към нея.  
(3) При промяна в данните, послужили като основание за откриване на сметката, Титулярът е 
длъжен писмено да уведоми незабавно Банката за това и да ѝ осигури актуални/валидни 
данни и документи. Промените имат сила по отношение на Банката от момента, в който тя е 
била писмено уведомена за настъпилата промяна. 
(4) Банката не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи поради неточности, грешки или 
забавяне при предаване на информацията и/или документите поради форсмажорни 
обстоятелства, технически, комуникационни или други причини извън контрола на Банката, 
както и в случаите, когато Банката е действала в изпълнение на нормативно установено 
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задължение според действащото в Република България законодателство или правото на 
Европейския съюз. Титулярът е предварително информиран и приема рисковете, свързани с 
преноса на данни в интернет среда, с възможността за неоторизиран достъп или технически 
пропуски при преноса на данни и информация по интернет.  
(5) Банката има право да блокира и ограничи достъпа до депозити, открити онлайн, по всяко 
време, по своя преценка и без предизвестие, при нарушаване от страна на Титуляра на 
настоящите Общи условия, действащото законодателство, както и по причини за сигурност, за 
което се счита за уведомен с подписване на настоящите Общи условия. Банката възстановява 
достъпа до депозита след отпадане на основанията за блокиране.  
(6) Всички искания, нареждания, съобщения и друг вид електронни изявления, направени 
между Банката и Титуляра, се считат за валидно подписани електронни документи по смисъла 
на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Регламент (ЕС) 
№ 910/2014 на ЕП и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните 
услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар,  и обвързват страните до окончателно 
уреждане на взаимоотношенията помежду им   

 
Чл. 12. (1) Настоящите Общи условия са приети с Решение на КУАП по Протокол № 18 от 
20.05.2020 год. и изменени с Решение по Протокол № 28 / 27.07.2020 г.   

(2) Настоящите Общи условия се публикуват и се актуализират на Интернет страницата 
на Банката. 

(3). Настоящите Общи условия представляват неразделна част от "Общи условия на 
„ИНВЕСТБАНК“ АД за предоставяне на платежни услуги и откриване и обслужване на банкови 
сметки на юридически лица, еднолични търговци и физически лица, съгласно условията на 
Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС)", и от всеки Рамков договор за 
предоставяне на платежни услуги, сключен между Банката и неин Клиент.  

 
 

На основание чл. 298 от Търговския закон заявявам, че съм запознат с настоящите 
ОБЩИ УСЛОВИЯ и приемам предвидената в тях уредба във връзка с откриване, 
обслужване и закриване на онлайн депозитни  сметки при „Инвестбанк” АД. 

 
 

             ЗА БАНКАТА: ..............................                               ЗА ТИТУЛЯРЯ: .............................. 
 
 

           ............................................................................ 
Трите имена на Титуляря  


