
  

РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ 

 

 Днес, …………г., в град ............. , между: 

 

 1. “ИНВЕСТБАНК”АД, регистрирано в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията съгласно 

Закона за търговския регистър с ЕИК 831663282, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. ”България” № 

83А, представлявано от ........................................................... - Директор на клон..............................., в качеството му на 

пълномощник на законните й представители съгласно пълномощно с нотариална заверка на подписите рег. № ….и 

на съдържание рег. №……..от дата ..............г., заверено от Нотариус рег.№….. на Нотариалната Камара, с район 

на действие СРС, като лицензиран доставчик на платежни услуги по   смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗПУПС, наричана 

за краткост  „БАНКАТА“, от една страна, 

 и 

 2..………………………………………………………………………………………………/име, презиме, фамилия/, 

ЕГН…………………………..личен документ № …….....……, дата на издаване……………………, постоянен 

адрес………………………………………………………………………………., като ползвател и потребител на платежни 

услуги по смисъла на т.21 и т.23 от Допълнителните разпоредби на ЗПУПС, наричан за краткост “ КЛИЕНТ”, от 

друга страна,  

 

 2. .………………………………………………………със седалище и адрес на управление гр.…………, 

ул.………………, №.. вписан/о в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК……………………………, 

или регистрирано по  ф.д……………, от…………………..г., БУЛСТАТ  ……………., представляван /о/ от  

……………………………………………………………………………… ЕГН:……………………с личен документ № 

……………………………, издаден на ……………….. от ………………………….. постоянен 

адрес:……………………………………………………………………………., като ползвател на платежни услуги по 

смисъла на т.21 от Допълнителните разпоредби на ЗПУПС, наричан за краткост “КЛИЕНТ”, от друга страна,  

  

 на основание чл.40, ал.2 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), във връзка с чл.3,ал.1 

и ал.2 от Наредба № 3 от 16.07.2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на 

платежни инструменти,  /Наредба № 3 на БНБ/, 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 ЗПУПС /Общи условия/ и чл. 298  от Търговски закон, се сключи настоящият Рамков договор 

при общи условия, с който страните се договориха за следното:  

 се сключи настоящият Рамков договор за платежни услуги, наричан за краткост „РАМКОВ ДОГОВОР”, с 

който страните се договориха за следното: 

 

  І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, СРОК, ЛИХВА. 

 

 Чл.1. Рамковият договор урежда бъдещото изпълнение на отделни или поредица от платежни операции, 

разрешени от КЛИЕНТА, както и задълженията и условията за откриване и водене от БАНКАТА на платежни 

банкови сметки на КЛИЕНТА, при спазване на специалните и/или допълнителни условия за водене на съответния вид 

сметки. 

  Чл.2. БАНКАТА открива сметката, въз основа на депозирано от страна на КЛИЕНТА искане за 

откриване на банкова сметка по образец на БАНКАТА, с приложени към него необходими документи, в изпълнение 

на  изискванията на  специалните законови и подзаконови разпоредби. 

 Чл.3. Рамковият договор влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за неопределено време 

/безсрочен/. 

 Чл.4. БАНКАТА начислява лихва върху  наличните средства по банковите сметки, с годишен лихвен процент 

в размер определен съгласно Тарифата за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от “Инвестбанк“ АД 

съответно за физически лица или за фирми, /Тарифата/, приложим за съответния период от време, в зависимост от вида 

на сметката, вида и размера на валутата или при лихвените условия на конкретен банков продукт.  

 

 ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

 Чл.5. КЛИЕНТЪТ: 

 1. Има право да дава нареждания и/или предварителни съгласия за извършване на плащания със средствата по 

съответната платежна банкова сметка, лично /за ЮЛ и ЕТ - законния представител/ или чрез изрично упълномощени 

от него лица.

 2. Има право да получава предварителна информация относно реда, начините и сроковете за изпълнение на 

платежните услуги от БАНКАТА, както и цялата изискуема информация по платежна операция преди и след 

изпълнението на платежната операция. 

 3. Има право да получава от БАНКАТА информация за извършените по сметката му/ите му платежни 

операции веднъж месечно включително и информация относно отделни платежни операции по начин, писмено 

посочен от него във формуляр по образец на БАНКАТА. 

 4. Се задължава да се запознае и да следва стриктно всички писмени инструкции на БАНКАТА, предоставени 



на негово разположение на достъпни места  в банковите салони и/или интернет страницата на БАНКАТА, под 

формата на указания, ръководства, процедури или други банкови документи, в които се съдържат изисквания за 

точното изпълнение на задълженията на БАНКАТА като доставчик на платежни услуги. 

 5. Се задължава да поддържа минимален авоар по платежната сметка, съгласно съответната Тарифаа за 

лихвите, таксите и комисионните, които БАНКАТА прилага при операциите си с физически лица/фирми. 

  

 Чл.6. БАНКАТА: 

 1. Има право да събира служебно от платежните сметки суми, дължими й от  КЛИЕНТА по нейни вземания, 

произтичащи от сключени договори с КЛИЕНТА, както и да събира служебно от сметките му суми за такси и 

комисиони, дължими й от КЛИЕНТА за извършени банкови платежни услуги, съгласно съответната действаща 

Тарифа на БАНКАТА, за което с подписването на този Рамков договор КЛИЕНТЪТ дава своето писмено съгласие за 

служебно събиране, по смисъла на Наредба № 3 на БНБ. 

 2. Уведомява КЛИЕНТА за основанието, размера и вальора на служебно събраната от съответната му 

платежна сметка сума, по реда, предвиден в Общите условия. 

   

 ІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

 Чл.7. Настоящият Рамков договорът се прекратява: 

 1. едностранно - с писмено предизвестие от всяка една от страните, изпратено до насрещната страна, като 

срокът на предизвестието от КЛИЕНТА е един месец, а от страна на БАНКАТА е два месеца. Предизвестието на 

някоя от страните по тази точка за прекратяване на рамковия договор се счита за предизвестие за прекратяване и на 

подписаните между тях конкретни договори за банкови сметки на Клиента. 

 2. при неизпълнение - с писмено предупреждение от изправната страна до неизправната. Ако задължението не 

бъде изпълнено в определения в предупреждението срок, с изтичането на последния, договорът се счита за прекратен. 

 

 ІV. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

 

 Чл. 8. Редът, начинът и сроковете за изпълнение на платежни операции по договорите за водене на платежни 

банкови сметки се определят в Общите условия на  “Инвестбанк“ АД, както и в допълнителни условия, съдържащи се 

в правилата и процедурите на БАНКАТА, които тя надлежно предоставя на КЛИЕНТА на достъпни места в 

банковите салони на клоновете и офисите си, както и на Интернет-страницата на БАНКАТА. 

 Чл.9. За неуредените в настоящия Рамков договор условия се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство на Република България, 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 ЗПУПС, съответната Тарифа за лихвите, таксите и комисионните, която БАНКАТА прилага при 

операциите си с физически лица/фирми,  които са неразделна част от настоящия договор. 

          Чл.10. Средствата по банковите сметки са гарантирани в размер определен със Закона за гарантиране на 

влоговете в банките /ЗГВБ/ и при пълно спазване на изискванията на законодателството на Република България  от 

Фонда за гарантиране на влоговете в банките /Фонд/. Фондът не гарантира  и не се изплаща суми на: лица, на които са 

били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от Банката условия, които тя прилага 

към своите вложители; лица, притежаващи акции, които им осигуряват повече от 5 на сто от гласовете в общото 

събрание на акционерите на Банката; членове на УС и НС, прокуристи и на членове на органите за вътрешен контрол 

на Банката; ФЛ, които са съдружници в специализираните одиторски предприятия, избрани или назначени по 

установения в закона ред да заверят годишния финансов отчет на  Банката; съпрузите и роднините по права и по 

съребрена линия до втора степен включително на посочените лица; други лица, определени изрично в ЗГВБ. Не се 

предоставя гаранция и относно влогове, възникнали или свързани със сделки и действия, представляващи "изпиране на 

пари" по смисъла на чл. 2 от ЗМИП, ако деецът е осъден с влязла в сила присъда.  

 Чл.11. С подписването на настоящия Рамков договор КЛИЕНТЪТ декларира, че посочените в чл. 9 

документи, са му предоставени от БАНКАТА на хартиен или друг дълготраен носител, запознат е с тях и ги приема 

безусловно. 

 Настоящият Рамков договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните. 

 

 

 

ЗА   "ИНВЕСТБАНК“ АД:   ЗА КЛИЕНТА: 

 

 

....................................................                           ............................................. 

 /подпис/      /подпис/ 

 

 

       .................................................................................................. 

         /трите имена собственоръчно/    


