
Д О Г О В О Р  
за издаване на револвираща международна кредитна карта DINERS CLUB/MASTERCARD и 

предоставяне на Кредитен лимит(овърдрафт)  

Днес, .............. г. в гр. София, между:  

“ДАЙНЪРС КЛУБ БЪЛГАРИЯ” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. 
“България” № 81Г, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 121230735, 
действащо чрез Първа инвестиционна банка АД, като представител, наричано за краткост 
“Издател”, от една страна,  

и  

........................ с ЕГН ..................., док. за самоличност No ..............., издаден на ................... г. 
от МВР София, с постоянен адрес: ..................................., наричан/а за краткост “Титуляр”, от друга 
страна,  

се сключи настоящият договор за издаване на револвираща международна кредитна карта 
DINERS CLUB/MASTERCARD и предоставяне на Кредитен лимит (овърдрафт) на Титуляря, с 
който страните се споразумяха за следното:  

1. По искане на Титуляря Издателят приема да издаде на последния и/или на посочено/и от 
него лице/а (Оправомощен ползвател) револвираща международна кредитна/и карта/и DINERS 
CLUB/MASTERCARD, данните за който са посочени в Искането за издаване на кредитна карта. 
Срокът на валидност и видът на всяка от кредитните карти е обозначен върху картата.  

2. Издателят предоставя на Титуляря правото да ползва Кредитен лимит (овърдрафт) в 
размер до 3000 (три хиляди) лева, който може да бъде усвояван с използване на всяка от 
издадените по искане на Титуляря карти, и при условията и реда, предвидени в Общите условия 
на Дайнърс клуб България АД за издаване и ползване на револвиращи международни кредитни 
карти DINERS CLUB/MASTERCARD (за краткост „Общите условия”)  

3. Срокът за ползване на Кредитния лимит (овърдрафта) е до ............................. г., като същият 
може да се подновява автоматично при условията и по реда, предвидени в Общите условия на 
Издателя.  

4. След изтичане на отчетния период Издателят изпраща в писмена форма на посочения от 
Титуляря адрес за кореспонденция Извлечение по Карта.  

5. Титулярят се задължава да погасява усвоената част от Кредитния лимит (овърдрафт) в 
сроковете и по начина, уговорени в настоящия Договор и Общите условия на Издателя.  

6. За всички операции, извършени с Карта, отчетени през един отчетен период, Титулярят има 
право на Гратисен период със срок съгласно действащите Общи условия на Издателя през който 
период Издателят не начислява уговорената с договора лихва. Титулярят има право на Гратисен 
период, само при условие, че до Датата на падежа той погаси пълния размер на отчетените с 
Картата плащания през съответния отчетен период.  

7. При непогасяване до Датата на падежа на пълния размер на задълженията по Карта, при 
условията на т.6 по-горе, Титулярят заплаща на Издателя върху непогасените суми фиксирана 
годишна лихва в размер на 19%. 

7.1. За първите 12 /дванадесет/ отчетни периода от издаване на картата, Титулярят заплаща не 
посочената в т.7 лихва, а промоционална годишна лихва в размер на 14% при условие че в този 
срок Титулярят не закрие вече издадена по негово искане кредитна Карта от Издателя. При 
неизпълнение на условието по предходното изречение Титулярят дължи на Издателя размерът 
на редовната лихва по т.7 по- горе считано от месеца на неизпълнение. При сключване на този 
договор Титулярят е информиран за условията и за приложимите по кредита лихвени проценти 



и началният момент за прилагане на всеки от тях, като Издателят не дължи допълнително 
уведомление във връзка с прилагането им.  

7.2. При непогасяване до Датата на падежа на съответния отчетен период на пълния размер на 
Минималната погасителна вноска, Титулярят заплаща на Издателя върху непогасената част от 
Минималната погасителна вноска, намалена с размера на дължимите към Датата на падежа 
лихви, за дните на просрочие наказателна лихва в размер съгласно действащата Тарифа и по 
реда предвиден в Общите условия на Издателя. Към датата на подписване на настоящия 
договор годишната наказателната лихва е в размер на редовната лихва по т.7 по- горе плюс 
наказателна надбавка в размер на 6 (шест) пункта. Издателят служебно задължава Партидата 
със сумата на наказателната лихва.  

 

8. При продължаване на срока на договора съгласно условията и реда, предвидени в Общите 
условия на Издателя, Титулярят заплаща на Издателя върху непогасените суми годишна лихва в 
размер съгласно действащата към датата на подновяване на договора лихва посочена в 
Тарифата на Издателя. При несъгласие от страна на Титуляря, същият има право да прекрати 
договора и да погаси задълженията си съгласно условията на договора. 

9. Наличието на просрочени плащания и/или неизпълнение на други клаузи от настоящия 
договор и Общите условия, може да доведе до сериозни неблагоприятни за Титуляря последици, 
включително предсрочна изискуемост на целия Кредитен лимит, повишаване на лихвения 
процент по кредита.  

10. Годишният процент на разходите по кредита (ГПР) е в размер на ............%. Общата сума 
дължима от Титуляря е в размер на ................ лева. ГПР и общата дължима сума са изчислени в 
съответствие с изискванията на Закона за потребителския кредит и при следните допълнителни 
допускания: овърдрафтът е усвоен изцяло  чрез терминално устройство ПОС за срок от 12 месеца 
и се дължи лихва съгласно т.7.1 по- горе, като при промяна на някой от параметрите послужили 
като база за изчисляването им независимо от причината за това, същите се променят. 

11.  Към картата има застраховка за сметка на Издателя. 

12. Издателят има право едностранно да промени Общия разход по кредита, като го увеличи 
или намали, чрез увеличаване, съответно намаляване на един или повече от видовете разходи, 
съставна част от Общия разход по кредита, ако е налице някое от обстоятелствата предвидени в 
настоящия договор и Общите условия на Издателя.  

13. Титулярят има право да погаси предсрочно част или всички свои задължения по 
отпуснатия Кредитен лимит, за което не дължи на Издателя комисиона за предсрочно погасяване.  

14. В случай че Титулярят упражни правото си на отказ от договора за предоставяне на 
Кредитен лимит (овърдрафт), по реда и сроковете описани в Общите условия, той дължи на 
Издателя лихва за периода от датата на усвояване на средства по кредита до датата на връщане 
на главницата и заплащане на всички разходи свързани с отпускането, обезпечаването и 
погасяването на кредита. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в т.7 лихвен процент.  

15. Всички разходи произтичащи от евентуалното неизпълнение на настоящия договор от 
страна на Титуляря - държавни такси, такси за принудително изпълнение и съдебни разноски, са 
за сметка на Титуляря.  

16. Всички права и задължения на страните по настоящия договор във връзка с издаване и 
ползване на кредитните карти по т.1 и предоставяне и погасяване на Кредитния лимит по т. 2 се 
уреждат от Общите условия, неразделна част от настоящия договор.  

17. За поддържане и ползване на кредитната/ите карта/и по т.1 и ползване на предоставения 
Кредитен лимит при условията на настоящия Договор Титулярят заплаща на Издателя лихви, 
такси и комисиони според вида на картата съгласно действащата Тарифа, към деня на 
операцията.  



17.1. Към датата на сключване на настоящия договор месечна членска такса на първа Карта е в 
размер на .................лева, а на всяка следваща Карта издадена при условията на настоящия 
договор е в размер съгласно Тарифата.  

17.2. Титулярят дължи месечна членска такса за първа и всяка допълнителна Карта издадени 
по силата на този договор само за месеците, в които при Издателя е регистрирано ползването 
на Картата (плащане при Търговец и/или теглене на сума в брой в офис на банка или АТМ). 
Промените в Тарифата относно платежния инструмент се извършват по реда на Общите условия 
на Издателя в съответствие със Закона за платежните услуги и платежните системи.  

17.3. При закриване през първите 12 отчетни периода от издаването на карта с промоционални 
условия, Титулярят дължи месечните такси към Издателя, съгласно Тарифата, за месеците през 
които картата е била активна.  

 

18. При закриване през първите 3 отчетни периода от издаването на карта с промоционални 
условия, не важи условието за ползване на безплатен достъп до VIP салон и клиентът дължи 
такса за всяко посещение, съгласно условията на програмата и Тарифата на Издателя. Условието 
не важи за притежателите на кредитни кари Diners club – First Lady Red. 

19. Издателят ще изпраща и Титуляря се съгласява да получава на имейл или чрез кратко 
съобщение sms информация и новини относно използваните от него продукти, във връзка с 
настоящия договор, както и относно нови кредитни продукти на Издателя. 

20. Настоящият договор се сключва при условията на чл. 298, ал. 1, т. 1 от Търговския закон. 
С подписване на договора Титулярят декларира, че е запознат с Общите условия и Тарифата на 
Издателя и приема прилагането им при уреждане на отношенията между него и Издателя във 
връзка със сключване и изпълнение на настоящия договор. С подписване на настоящия договор, 
в това число и на Общите условия страните се споразумяват, че Издателят има право 
едностранно да променя Общите условия, за което е длъжен предварително да уведомява 
Титуляря по предвиден в условията ред, без да е необходимо подписването им. Ако някоя от 
клаузите на настоящия договор е или бъде обявена за неравноправна, съответно за нищожна, 
това не води до нищожност на целия договор, ако договорът може да се прилага и без тази клауза.  

21. Искането за издаване на Карта, както и всички искания, приложения, декларации, 
потвърждения и други писмени споразумения към тях са неразделна част от този договор.  

22. Кореспонденцията по настоящия договор ще се води в писмена форма на адресите на 
Издателя, посочен в този договор, и на адреса за кореспонденция на Титуляря:  

1000 София, ул. Кюстенджа 6 ет. 5 ап.9  

ЗА ИЗДАТЕЛЯ  ЗА ТИТУЛЯРЯ  

_______________  _______________  

/ Симеон Илиев /  /________________/  

 


