
ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 1. Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ към Договора за финансиране, наричани по-долу за 

краткост само „УСЛОВИЯ”, уреждат реда и условията, по които „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, 

наричано по-долу за краткост „КОМПАНИЯТА” предоставя на лица, които отговарят на 

нейните изисквания, наричани по-долу за краткост „КЛИЕНТИ”, средства за финансиране в 

български левове, и реда и условията, по които КЛИЕНТИТЕ са длъжни да върнат получените 

от КОМПАНИЯТА суми, ведно с начислените лихви, такси, комисионни и други, които са 

включени в дължимите месечни вноски, съгласно Договора за финансиране, наричан по-доли 

за краткост „Договор”.

Чл. 2. КОМПАНИЯТА превежда средствата за финансиране, в размера, посочен в 

Договора по банкова сметка на КЛИЕНТА или по банкова сметка на друго лице, посочено от 

него в “Искането-декларация за финансиране”.

Чл. 3. (1) КЛИЕНТЪТ погасява задължението си към КОМПАНИЯТА на месечни вноски, 

посочени в Договора, които превежда по банковата сметка на КОМПАНИЯТА. Плащането на 

месечната вноска се счита за извършено в момента на заверяване на банковата вметка на 

КОМПАНИЯТА със съответната сума.

(2) КЛИЕНТЪТ заплаща отделно и за своя сметка банковите такси, съгласно тарифата на 

съответната банка. 

(3) В случай на просрочие на падежа на месечната вноска, съгласно Договора, върху 

дължимата, но неизплатена в срок сума на месечната вноска започва да се начислява 

неустойка за забава в размер на 0.1% (нула цяло и едно на сто) от дължимата сума за всеки 

календарен ден от просрочието до окончателното погасяване на задълженията на КЛИЕНТА 

към КОМПАНИЯТА.

Чл. 4. Действието на Договора се прекратява:

1. С пълното погасяване на задължението на КЛИЕНТА към КОМПАНИЯТА съгласно 

Договора. В случай на предсрочно погасяване на задължението на КЛИЕНТА към 

КОМПАНИЯТА, евентуалните отстъпки от страна на КОМПАНИЯТА се договарят 

допълнително;

2. В случай, че КЛИЕНТЪТ просрочи изплащането на коя да е от дължимите от него 

месечни вноски, съгласно Договора, КОМПАНИЯТА има право да прекрати действието на 

Договора едностранно и без предизвестие, като само уведоми КЛИЕНТА за прекратяването. В 

този случай се прилагат разпоредбите на т.3, изр. 2-ро и сл.; 

3. Автоматично, в случай, че  КЛИЕНТЪТ просрочи изплащането на три поредни от 

дължимите от него месечни вноски, съгласно Договора. В този случай цялото задължение на 

КЛИЕНТА към КОМПАНИЯТА става автоматично предсрочно изискуемо и КЛИЕНТЪТ е 

длъжен да го погаси в срок от 10 (десет) календарни дни от датата, на която е следвало да 

плати последната месечната вноска. В случай, че КЛИЕНТЪТ не погаси задължението си към 

КОМПАНИЯТА в този срок, върху цялото му непогасено задължение започва да се начислява 

неустойката по чл. 3, ал. (3). В този случай, прекратяването действието на Договора настъпва 

автоматично, без да е необходимо КОМПАНИЯТА да изпраща на КЛИЕНТА уведомления, 

покани, предизвестия или други. В този случай, по инициатива на КЛИЕНТА, страните могат да 

договорят и различен начин за уреждане на отношенията си по Договора;

4. Автоматично, в случай на неизпълнение от страна на КЛИЕНТА по друг договор 

между него и КОМПАНИЯТА. В този случай се прилагат разпоредбите на т. 3;

5. Автоматично, в случай, че КОМПАНИЯТА установи, че КЛИЕНТЪТ е декларирал 

първоначално неверни и / или непълни обстоятелства и данни при сключването на Договора в 

“Искането-декларация за финансиране”, или че КЛИЕНТЪТ не е информирал своевременно 

КОМПАНИЯТА за настъпили промени в обстоятелствата и данните, които е декларирал 

първоначално, или че КЛИЕНТЪТ не е информирал своевременно КОМПАНИЯТА за 

настъпването на нови обстоятелства, които биха могли да окажат въздействие върху 

изпълнението на Договора от страна на КЛИЕНТА, или в случай на каквото и друго 

неизпълнение от страна на КЛИЕНТА на задълженията му по Договора. В тези случаи се 

прилагат разпоредбите на т. 3.

6. Автоматично, в случай, че спрямо КЛИЕНТА бъде стартирана процедура по 

обявяване в ликвидация или в несъстоятелност. В този случай се прилагат разпоредбите 

на т. 3.

Чл. 5. Във всички случаи КОМПАНИЯТА не носи имуществена или друга отговорност за 

неизпълнението по договорите за покупко-продажба, за изработка, за доставка и монтаж, за 

предоставяне на услуга, и всякакви други писмени или устни договори, сключени между 

КЛИЕНТА и трети лица, по които КЛИЕНТЪТ заплаща със средствата за финансиране, 

получени от КОМПАНИЯТА, в т.ч. КОМПАНИЯТА не носи отговорност и за качеството на 

стоките и / или услугите, които КЛИЕНТЪТ получава по такива договори. 

Чл. 6. КЛИЕНТЪТ е информиран, че в случай на неизпълнение от негова страна на 

Договора, КОМПАНИЯТА ще предприеме спрямо него няколко или всички от изброените по - 

долу мерки, но без да се ограничава само до тях:

1. Ще уведоми за неизпълнението на КЛИЕНТА всички нейни търговски партньори и 

обслужващи банки, което ще доведе до спадане на кредитния рейтинг на КЛИЕНТА;

2. Ще включи некоректния КЛИЕНТ и съответно - физическите лица, които го 

представляват в съответните списъци и база - данни за фирми и частни лица, които са 

ненадеждни и некоректни партньори;

3. Ще подаде информация за неизпълнението на КЛИЕНТА до всички дружества и 

организации, в които КЛИЕНТА има пряко или косвено участие или участва в управителните 

им органи;

4. Ще прехвърли по надлежния ред вземанията си от КЛИЕНТА на дружества, 

организации и физически лица, специализирани в реализирането на трудносъбираеми 

вземания;

5. Ще предприеме съответните процесуални действия по принудително събиране на 

вземанията си от КЛИЕНТА по реда на ГПК. В този случай КОМПАНИЯТА следва да заплати 

съответните държавни такси и адвокатски хонорари, както и всички други 

разноски по делото. КЛИЕНТЪТ е информиран, че ще трябва да възстанови на КОМПАНИЯТА 

и тези суми, чийто размер, заедно с размера на натрупаните лихви за закъснение, в отделни 

случаи могат да надхвърлят размера на главницата на задължението му.

6. Ще сигнализира компетентните правоохранителни органи при съмнение за извършено 

престъпление по НК от физическите лица, представители на КЛИЕНТА.

Чл. 7. КЛИЕНТЪТ е уведомен: 

1. За това, че КОМПАНИЯТА има право по всяко време, по нейно усмотрение, да 

прехвърли правата и задълженията си по Договора на лице, избрано от нея. Прехвърлянето на 

Договора на друго лица поражда действие спрямо КЛИЕНТА в момента на уведомяването му 

за това. След прехвърлянето на Договора по този ред, всички права и задължения на 

КЛИЕНТА по него се запазват в пълния си обем;

2. По реда на чл. 17, ал. 1 от Закона за особените залози, за това, че КОМПАНИЯТА ще 

учреди особен залог върху цялото си вземане си от КЛИЕНТА съгласно Договора, в полза на 

нейни кредитори, в т.ч. в полза на банки, небанкови финансови институции, или други местни 

или чуждестранни физически или юридически лица. КЛИЕНТЪТ приема, че този залог ще 

породи действие спрямо него в момента на вписването му в Регистъра на особените залози, и 

се задължава, след покана от съответния заложен кредитор на КОМПАНИЯТА, да продължи 

погасяването на задължението си към КОМПАНИЯТА по банкова сметка, указана му от 

КОМПАНИЯТА или от нейния заложен кредитор.

Чл. 8. Физическтото лице, законен представител или пълномощник на КЛИЕНТА дава на 

КОМПАНИЯТА: 

1. В качеството й на администратор на лични данни изричното си съгласие по смисъла 

на чл. 18, т. 2 от Закона за зашита на личните данни за обработване и съхраняване на 

неговите лични данни, до които КОМПАНИЯТА е получила достъп при сключването и 

изпълнението на Договора.

2. Изричното си съгласие КОМПАНИЯТА да проверява всички обстоятелства и данни, 

декларирани от него чрез посещения на място в жилището и / или местоработата му, както и 

чрез допитване до други източници - банки, небанкови финансови институции, специализирани 

организации, работодатели и пр., както и да иска от такива източници допълнителна 

информация за него, в случаите когато намери това за необходимо. 

Чл. 9. (1) КЛИЕНТЪТ декларира, че с нарушаването на което й да е от условията на 

Договора от негова страна, приема, че издаденият от него Запис на заповед в полза на 

КОМПАНИЯТА като обезпечение на задълженията му към КОМПАНИЯТА му е предявен за 

плащане и че вземането на КОМПАНИЯТА по този Запис на заповед е станало изискуемо. 

Разноските по евентуално извършване на протест на Записа на заповед ще бъдат за сметка 

на КЛИЕНТА. 

(2) КОМПАНИЯТА си запазва да правото да предяви по общия исков ред както всичките 

си претенции си към неизправния КЛИЕНТ в пълния им размер, така и само в частта им, 

надхвърляща по размер сумата от Записа на заповед, издаден от КЛИЕНТА.

Чл. 10. КЛИЕНТЪТ е длъжен да уведомява незабавно и в писмен вид КОМПАНИЯТА за 

всякакви изменения в обстоятелствата и данните, които е декларирал при сключването на 

Договора в „Искането-декларация за финансиране”, в т.ч.: за промяна в седалището и адреса 

му на управление, промяна на телефонните номера за връзка, промяна в представителството, 

стартиране на процедури по обявяване в ликвидация или несъстоятелност и пр. Всички 

извлечения, уведомления, покани и всякакви други документи, изпратени от КОМПАНИЯТА на 

последно декларирания от КЛИЕНТА адрес, се считат за валидно получени от него, дори и 

когато този адрес е променен, но КЛИЕНТЪТ не е уведомил надлежно КОМПАНИЯТА за 

новия си адрес.

Чл. 11. (1) Договорът влиза в сила в деня на подписването му и от двете страни по него.

(2) Договорът може да бъде изменян и / или допълван по изрично съгласие на страните 

по него, изразено в писмен вид - Анекс.

(3) КОМПАНИЯТА има право да променя едностранно условията на Договора. 

Промените влизат в сила за КЛИЕНТА след изтичането на 30 календарни дни от 

уведомяването му за тези промени. До изтичането на този срок, КЛИЕНТЪТ има право да 

погаси предсрочно и изцяло задължението си към КОМПАНИЯТА при условията на Договора, 

валидни преди промяната. Ако до изтичането на този срок КЛИЕНТЪТ не погаси изцяло 

задължението си към КОМПАНИЯТА, се счита, че той е приел промените в Договора и е 

съгласен да продължи изпълнението му при променените условия. 

Чл. 12. Евентуалната нищожност или унищожаемост на една или повече клаузи от 

Договора или на настоящите Условия не засяга валидността на останалите им клаузи. 

Чл. 13. Споровете между КОМПАНИЯТА и КЛИЕНТА във връзка и по повод и 

изпълнението на Договора за финансиране ще бъдат решавани по пътя на взаимното 

съгласие, а в случай, че такова не бъде постигнато, ще се отнасят от недоволната страна за 

разрешаване от компетентния български съд по реда на ГПК. 

Чл. 14. За неуредените въпроси в договора за финансиране и в настоящите Условия се 

прилагат съответните разпоредби на действащото гражданско, търговско и специално 

законодателство на Република България. 

Настоящите Условия влизат в сила за КЛИЕНТА при подписване от негова страна на 

Договора.

ДЕКЛАРАЦИЯ
С настоящата Декларация,  а качеството ми на законен представител / пълномощник на Клиента по Договора за финансиране, декларирам, че:

1. Давам изричното си съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЛД на „Ти Би Ай Кредит” ЕАД в качеството му на администратор на лични данни да съхранява, обработва и използва всички предоставени от 

мен лични данни за целите на цялостното изпълнението на Договора за финансиране, сключен между „Ти Би Ай Кредит” ЕАД и представляваното от мен дружество, за вътрешни отчетни и прогнозни цели и 

нужди на „Ти Би Ай Кредит” ЕАД, за изграждане и развитие на системата за управление на риска в „Ти Би Ай Кредит” ЕАД, в т.ч и за самообучение на специализирания софтуер за оценка на риска, 

собственост на „Ти Би Ай Кредит” ЕАД, както и за директен маркетинг по смисъла на ЗЛД, включително за да ми бъдат изпращани писма с рекламно и промоционално съдържание, рекламни SMS-и и e-mail-и, 

включително и такива, свързани с предлагането на други финансови или комбинирани продукти, предоставяни от или с участието на „Ти Би Ай Кредит” ЕАД, като съм съгласен „Ти Би Ай Кредит” ЕАД да 

съхранява, обработва и използва предоставените от мен лични данни за срок до 5 (пет) години, считано от пълното изпълнение на сключения между нас Договор за финансиране. 

2. Давам изричното си съгласие, по своя преценка „Ти Би Ай Кредит” ЕАД да направи копие от моята лична карта и да го съхранява за нуждите на пълната ми идентификация като представител на страна по 

Договора заедно с екземплярите от Договора и приложенията към него във връзка със съдебните и извънсъдебните мерки по събирането на вземането на „Ти Би Ай Кредит” ЕАД в случай на евентуално 

бъдещо неизпълнение на Договора от страна на представляваното от мен дружество. В случай на такова неизпълнение давам и изричното си съгласие на „Ти Би Ай Кредит” ЕАД да предостави личните ми 

данни на специализирани кредитни бюра и регистри, учредени по силата на нормативен акт или учредени от частни и/или публични субекти в качеството им на кредитори. Давам и изричното си съгласие, 

кредиторът „Ти Би Ай Кредит” ЕАД да предоставя личните ми данни (на хартиен и / или на магнитен носител) на трети лица, в случаите когато е прехвърлил вземанията си от мен по сключения между нас 

Договор за финансиране на тези трети лица посредством цесия, факторинг или друг способ. 

3. Запознат/а съм с горните „Общи условия към Договора за финансиране”, сключен между „Ти Би Ай Кредит” ЕАД и представляваното от мен дружество, разбирам значението им и задължителната им сила и 

съм съгласен/на с тях.

4. Запознат/а съм с Тарифата за такси на допълнителните услуги на „Ти Би Ай Кредит” ЕАД, разбирам значението и и съм съгласен/на с нея

Гр. ...........................................                                                ПРЕДСТАВИТЕЛ / ПЪЛНОМОЩНИК НА КЛИЕНТА
дата ........................................                                                                                             .................................


