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ДОГОВОР ЗА ОТКРИВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ПЛАТЕЖНА СМЕТКА,ОБСЛУЖВАНА И 

С БАНКОВА ДЕБИТНА КАРТА 
 

№ ………..... /………......... 
 

Днес, .......................  г. между:  

 

1. „ИНВЕСТБАНК“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. ”България” № 

85, с ЕИК 831663282, представлявана от законните си представители чрез пълномощника Мая 

Иванова Станчева с ЕГН 6604118777, съгласно пълномощно № 6209/22.05.2020г. и 

6210/22.05.2020г., заверено от Нотариус Весела Ивчева с рег. № 271 на Нотариалната камара с 

район – РС, гр.София, наричана за краткост по-долу "БАНКАТА", от една страна и 

 

2. .........................................................................................................................................................., 

с ЕГН ............................, с  лична карта №..........................., издадена на ..........................г. 

от .......................... с  постоянен адрес...............................................................................................,  

с настоящ адрес ................................................., наричан/а по-долу за краткост, ТИТУЛЯР или 

КАРТОДЪРЖАТЕЛ от друга страна, заедно наричани „Страните“,на основание и при 

условията на Закона за кредитните институции, Закона за платежните услуги и 

платежните системи /ЗПУПС/, Наредбите на БНБ, регламентиращи банковата дейност и 

платежните услуги,с оглед сключения между страните Рамков договор за платежни 

услуги, подписан и обвързващ ТИТУЛЯРЯ при Общи условия, а именно - Общите 

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) /по-

долу наричани „Общите условия”, неразделна част от които са  Общите условия на 

Инвестбанк АД за издаване и ползване на дебитни карти и Тарифата за условия, лихви, 

такси и комисиони, прилагани от „Инвестбанк“ АД за физически лица, и 

обстоятелството, че ТИТУЛЯРЯТ потвърждава, че същите са му предоставени, 

запознат е с тях и е съгласен  правоотношенията между него и Банката да се уреждат 

в съответствие с тях,се сключи настоящият договор за следното: 

              

                             ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 
 

  Чл. 1./1/. ТИТУЛЯРЯТ  възлага, а  БАНКАТА приема и открива платежна сметка на  

негово име с № IBAN......................................................... във ………, чрез която приема за 

съхранение парични средства на ТИТУЛЯРЯ и се задължава да приема и извършва по негово 

нареждане операции в границите на наличните суми, като извършва всички допустими по реда 

на действащото българско законодателство видове платежни услуги, включително, но не само: 

 а/ услуги, свързани с внасянето на пари в наличност по платежна сметка, както и 

свързаните с това операции по обслужване на платежната сметка; 

 б/ услуги, свързани с теглене на пари в наличност от платежна сметка, както и 

свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка; 

 в/ изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по 

платежната сметка на ТИТУЛЯРЯ при БАНКАТА или при друг доставчик на платежни 

услуги под формата на изпълнение на директни дебити  и кредитни преводи; 

 г/  изпълнение на платежни операции чрез платежна карта. 

 /2/. Настоящият договор се сключва за неопределен срок /безсрочно/.   

 /3/. Откриването и обслужването на платежната сметка се осъществява в съответствие 

с нормативните актове, вътрешно-банковите актове и разпоредбите на настоящия договор, 



Забележка: Настоящият договор се сключва в случаите, когато клиент открива едновременно платежна 

сметка и дебитна карта. Договорът е одобрен с решение на УС на Инвестбанк АД с Протокол № 

53/24.06.2014г.и актуализиран с Протокол № 59/13.09.2016 
 

2 

 

Общите условия на  „Инвестбанк“ АД и Рамковия договор за платежни услуги подписан 

между страните, като ТИТУЛЯРЯТ заплаща на БАНКАТА такси и комисионни съгласно 

Тарифата за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от  „Инвестбанк“ АД за физически 

лица /Тарифата/. 

 Чл. 2./1/. БАНКАТА се задължава да начислява лихва върху предоставените по сметката 

парични средства, в размер съгласно утвърдената лихвена скала по лихвения й бюлетин 

/представляващ неразделна част от Тарифата/, приложима за съответния период от 

време.Към датата на подписване на настоящия договор лихвата е в размер 

на ............../ ............................../ % годишно. 

 /2/ БАНКАТА начислява ежедневно дължимата лихва и я изплаща веднъж годишно - 

на 31.12 /тридесет и първи декември/ на текущата година, като я изплаща на ТИТУЛЯРЯ по 

сметката по чл.1. /1/ от настоящия договор, или при закриване на сметката. 

  /3/. Промените в таксите и комисионните, както и в лихвените проценти се прилагат с 

предварително уведомление в срок не по-малко от два месеца преди датата, на която е 

предложено те да влязат в сила, като БАНКАТА информира за тях ТИТУЛЯРЯ по реда, 

предвиден в разпоредбите на ЗПУПС и в Общите условия. 

  Чл. 3. Съгласно постъпило искане от ТИТУЛЯРЯ на платежната сметка БАНКАТА 

приема да издаде и предостави на ТИТУЛЯРЯ банкова дебитна карта и запечатан в плик 

Персонален идентификационен код - ПИН.  Издадената банкова карта е собственост на 

Банката. Срокът на валидност на банковата картата е до последния календарен  ден на месеца 

и годината, отпечатани върху лицевата й страна. 

  

 

                       ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТИТУЛЯРЯ 
 

Чл. 4. /1/. ТИТУЛЯРЯТ е длъжен да поддържа постоянно по сметката минимален 

остатък от средства в размер  определен съгласно действуващата Тарифа . 

/2/. В случай че остатъкът спадне под посочения праг, ТИТУЛЯРЯТ се задължава да го 

възстанови в определения от  БАНКАТА срок. Ако не стори това, ТИТУЛЯРЯТ се задължава 

в същия срок да изтегли остатъка и да закрие сметката. 

/3/. ТИТУЛЯРЯТ може да извършва платежни операции чрез прилаганите от Банката 

образци на платежни документи, при спазване на изискванията установени в действащото 

законодателство. Банката може по своя преценка да изисква и други документи. 

/4/. ТИТУЛЯРЯТ може да оттегли нареждането или съгласието си за изпълнение на 

платежна операция, само чрез писмено искане депозирано до БАНКАТА, по всяко време, но 

не по-късно от момента, в който платежната операция е станала неотменима съгласно чл.62 от 

ЗПУПС. 

/5/. ТИТУЛЯРЯТ е длъжен да уведомява писмено  БАНКАТА за настъпили промени 

в лицата, имащи право да се разпореждат със сумите по сметката.  БАНКАТА не носи 

отговорност за плащания, извършвани до деня на получаване на писменото уведомление за 

посочените по - горе промени. 

 /6/. ТИТУЛЯРЯТ е длъжен  заплаща всички разноски /такси и комисионни/ възникващи 

при откриването и обслужване на сметката по чл.1/1/от настоящия договор,  съгласно Тарифата 

на БАНКАТА. 

/7/. ТИТУЛЯРЯТ има право да получава от БАНКАТА уведомление за извършените 

операции по сметката ежемесечно, по реда и начина, предвидени в Общите условия.  

 

 Чл. 5. ТИТУЛЯРЯТ/КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ е длъжен да: 

 1. Пази в тайна своя ПИН - код и да вземе всички необходими мерки срещу  узнаването 

му трети лица. 
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 2. Ползва своята банкова карта лично и да я съхранява с грижата на добър стопанин. 

 3. Се легитимира пред търговеца или търговската организация, приемащи плащания с 

платежни карти. 

 4. Върне банковата карта веднага след получаване на писмено искане от страна на 

Банката или в едномесечен срок след прекратяване на настоящия договор. 

 5. Уведоми незабавно БАНКАТА или обслужващия картов оператор БОРИКА  в 

случай на унищожаване, загуба, кражба, подправяне или използване по друг  неправомерен 

начин на платежната карта писмено, на телефони 0700 12555 или денонощно в БОРИКА на 

телефон  02/ 8705149, като съобщи номера на картата или банковата сметка и личните си данни. 

 6. В случай, че уведомлението по чл. 5./5/. не е извършено в писмена форма  се 

задължава в срок до 3 работни дни да предостави в който и да е офис на  БАНКАТА в страната 

писмено потвърждение на уведомлението. 

  

 Чл. 6. /1/. С банковата карта ТИТУЛЯРЯТ/КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ може да извършва 

всички законосъобразни действия и операции, регламентирани в Общите условия  на 

“Инвестбанк“ АД за издаване и използване на дебитни карти, съобразно нейния вид, които са 

неразделна част от договора. 
 /2/.ТИТУЛЯРЯТ/КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ има право да: 

 1. Извършва теглене на пари в брой от платежната сметка чрез терминално устройство 

АТМ, плащане на стоки и услуги и получаване на пари в брой чрез термнални устройства ПОС, 

плащание на стоки и услуги, както и превод между сметки чрез виртуални термнални 

устройства ПОС, превод между сметки на клиента на терминални устройства АТМ, плащане 

на услуги чрез терминални устройства АТМ, справочни и други платежни и неплатежни 

операции, справочни и платежни операции чрез Платформа за сигурни мобилни плащания, 

оперирана от БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД, наречена mobb. 

 2. Получава информация  за извършените  платежни операции  по сметката само лично 

или чрез упълномощено от него лице с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, 

по реда предвиден в Общите условия. 

 3. Поиска издаване на нова карта при условия и реда, определен в Общите  условия на 

„Инвестбанк“ АД за издаване и използване на дебитни карти. 

 4 .Иска издаването на допълнителни карти за разпореждане със средства от сметката му 

на упълномощени от него лица, в съответствие с Общите условия на «Инвестбанк“ АД за 

издаване и използване на дебитни карти. 

 5. При изтичане срока на валидност на картата БАНКАТА издава служебно нова карта. 

Не по-рано от 10 (десет) дни преди изтичането на срока на валидност на картата, 

ТИТУЛЯРЯТ/КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ може да получи новата си карта в БАНКАТА. Ако 

ТИТУЛЯРЯТ не желае да бъде издадена нова карта, той следва да уведоми БАНКАТА за това 

в писмена форма не по-късно от 30 (тридесет) дни преди датата на изтичане на срока на 

валидност на картата. Банката си запазва правото да не поднови всяка от издадените по 

сметката карти без да сочи мотиви за това. 

 

 

  

                        ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА 
 

 Чл. 7.  БАНКАТА е длъжна да: 

 1. Открие на името на ТИТУЛЯРЯ/КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ платежна сметка -  No. 

IBAN......................................................... обслужвана   и чрез банкова карта. 

 2. Издаде и предостави на ТИТУЛЯРЯ банкова дебитна карта и запечатан в плик 

Персонален идентификационен код - ПИН.   
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 3. Извършва платежни операции по сметката, само по разпореждане или с  

предварителното съгласие на ТИТУЛЯРЯ,  както и да отразява извършените от 

КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ операции с банковата карта, до размера на наличността по сметката и 

при условията, поставени от ТИТУЛЯРЯ. 

 4. Олихвява средствата по сметката с лихвен процент, при условията на чл.2 от 

настоящия договор. 

 5. Предоставя на ТИТУЛЯРЯ/КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ  информация за извършените 

платежни операции по  сметката,  по реда предвиден в Общите условия. 
 6. Осигури възможност за приемане на уведомленията по чл.5.5 в рамките на работното 

време на Банката на тел. 0700 12 555  и денонощно в БОРИКА на тел. 02/8705149 само и 

единствено с номера на  банковата карта и личните  данни на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ 

 7. Блокира банковата карта в срок от 1 /един/ час след получаване на  уведомлението от 

КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ  съгласно чл. 5.5. 

 8. Издаде нова карта при условия и ред, определени в с Общите условия на 

„Инвестбанк“ АД за издаване и използване на дебитни карти. 

 Чл. 8.  БАНКАТА има право да: 

 1. Събира служебно дължимите й от ТИТУЛЯРЯ такси и комисиони за   откриване и 

обслужване на сметката по чл.1/1/ от настоящия договор и за извършените банкови услуги, 

съгласно Тарифата, от всичките му сметки в лева и чуждестранна валута, открити при нея по 

реда на чл.21 от Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции 

и използване на платежни инструменти, като с подписване на настоящия договор  ТИТУЛЯРЯТ 

дава неотменимото си безусловно предварително съгласие за това. 

 2.  Променя едностранно лимитите за теглене и плащане с банковата карта. 

 3. Предоставя на системния оператор БОРИКА информация за състоянието на сметката 

на ТИТУЛЯРЯ, включително за размера на покритието и определените лимити по нeя. 

 

                             ОТГОВОРНОСТИ 

  

 Чл. 9.  ТИТУЛЯРЯТ/КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ носи отговорност за всички платежни 

операции, извършени със средства от сметката, в т.ч. и операции с   картата. 

 Чл. 10. При извършване на платежните операции, БАНКАТА не следи за 

законосъобразността на сделките, освен ако с нормативен акт не е предвидено друго. 

 Чл. 11. ТИТУЛЯРЯТ носи отговорност за настъпилите последици от неправилно 

съставяне на платежен документ. 

 Чл. 12. БАНКАТА не носи отговорност за вредите, причинени при неправомерно   

ползване на картата, освен в случаите, посочени в Общите условия на „Инвестбанк“ АД за 

издаване и и ползване на дебитни карти.. 

 Чл. 13. БАНКАТА не носи отговорност за отказа от авторизация на плащанията с 

картата, както и при неоснователен отказ на трети лица да приемат плащания с картата или ако 

инициирано от ТИТУЛЯРЯ плащане не може да бъде извършено с картата по технически, 

комуникационни или други причини, извън контрола на БАНКАТА. 

   

   ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

 Чл. 14. ТИТУЛЯРЯТ може да прекрати действието на договора при условие, след 

отправяне на писмено 10-дневно предизвестие до БАНКАТА. ТИТУЛЯРЯТ е длъжен да 

погаси изцяло  всичките си задължения към БАНКАТА, вкл. всички дължими такси и суми, 

свързани с използването на картата и обслужването на сметката, преди изтичане срока на 

предизвестието за прекратяване. 

 Чл. 15. БАНКАТА може да прекрати едностранно договора  без предизвестие и 
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без да дължи обосновка на ТИТУЛЯРЯ/КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ, при нарушаване на Общите 

условия и  договора, както и когато се установи, че той е предоставил неверни данни, 

послужили като основание за неговото сключване или при опит за злоупотреба. 

 Чл. 16. БАНКАТА може да прекрати договора с двумесечно писмено  предизвестие 

до ТИТУЛЯРЯ,като изпраща уведомление до ТИТУЛЯРЯ по пощата  с обратна разписка на 

последния обявен пред БАНКАТА адрес. В случай, че поради липса на лицето, промяна в 

адреса или по други причини уведомлението не може да бъде получено, то се счита за връчено. 

 Чл. 17. /1/. Прекратяването на договора не погасява  задълженията на ТИТУЛЯРЯ по 

платежната сметка и всички негови непогасени задължения към БАНКАТА, в т.ч. получените 

след датата на прекратяване на настоящия договор, трансакции за плащане, извършени с 

картата преди тази дата, са изискуеми и ТИТУЛЯРЯТ остава задължен към Банката до 

окончателното им заплащане и след прекратяване на Договора, независимо от основанията за 

прекратяване. 

 17. /2/  БАНКАТА има право да събере вземанията си от ТИТУРЯРА по предходната 

алинея по реда на чл. 8,т.1 от настоящия договор. 

 Чл. 18. /1/.С прекратяване на договора, независимо от основанието да това, всички 

издадени към платежната сметка карти са дезактивират. 

 18. /2/. При прекратяване на договора ТИТУЛЯРЯТ е длъжен да върне на БАНКАТА 

издадената карта, респективно да осигури връщането на всички издадени към сметката му 

карти. 

  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

  Чл. 19. Изменения и допълнения в настоящия договор се извършват само на основата на 

писмено съгласие между страните, отразено в двустранно подписан анекс/споразумение. 

 Чл. 20.  Споровете между страните по настоящия договор ще се уреждат по  взаимно 

съгласие, а в случай, че такова не се постигне, спорът ще се отнася пред Помирителната 

комисия за платежни спорове, а в последствие и пред съда. 

 Чл. 21. За неуредените в настоящия договор въпроси ще се прилагат  разпоредбите на 

действащото българско законодателство и по-специално актовете в областта на банковото 

дело. 

 Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по  един за 

всяка от страните по него неразделна част от него са  Общите условия  на “Инвестбанк“ АД за 

издаване и използване на дебитни карти. 

  

 

 ЗА БАНКАТА:                               ТИТУЛЯР/КАРТОДЪРЖАТЕЛ:     
          

 

 


