ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОР ЗА ЗАЛОГ ПО ЗАКОНА ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

I.
ДЕФИНИЦИИ
1. ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ са парични задължения на
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ към БАНКАТА по Договор за кредит,
посочен в настоящия Договор и анексите към него, за
плащане на главница, лихви, такси, неустойки, комисиони,
обезщетения за вреди, разноски и други, включително и
парични задължения, които възникват по силата на
допълнителни споразумения към Договора за кредит.
2. ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ по смисъла на настоящия
Договор са парични вземания на ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯ от
БАНКАТА по банкова сметка на ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯ, открита в
БАНКАТА за сума в общ размер, посочен в т.1 от настоящия
Договор.
II.
ЛИХВА
3. Учреденото с настоящия договор обезпечение включва и
вземанията за начислена лихва върху сумите по банковата
сметка. Сумите по банковата сметка се олихвяват с лихва в
размер
съгласно
Лихвен
бюлетин
на
БАНКАТА.
III. ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯ
4. ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯТ декларира, че трети лица нямат каквито
и да е права и/или претенции спрямо ФИНАНСОВОТО
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ, както и че същото, не е обект на залог или
запор. В тази връзка ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯТ се задължава да не
учредява залог в полза на трети лица и да не обременява, по
какъвто и да е било друг начин, вземанията – предмет на
ФИНАНСОВОТО
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ.
IV. УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА БАНКАТА ОТ ФИНАНСОВОТО
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ. НЕТИРАНЕ
5. БАНКАТА реализира ФИНАНСОВОТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ като
извършва прихващане /нетиране/ между паричните вземания
на ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯ по банковата сметка, използвани като
ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ срещу паричните вземания на

Банката за непогасеното ФИНАНСОВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ. Двете
вземания се погасяват по размера на по-малкото от тях.
6. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ остава задължен към БАНКАТА
за непогасената част от ФИНАНСОВОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ в
случай че вземанията на банковата сметка към момента на
прихващането са в размер, по-малък от този на
ФИНАНСОВОТО
ЗАДЪЛЖЕНИЕ.
V. ДРУГИ
7. Всички уведомления, изявления и съобщения, имащи
отношение към настоящия Договор, се считат за получени от
ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯ, ако са изпратени с писмо с обратна
разписка
на
посочените
в
БАНКАТА
адреси
за
кореспонденция. В случай, че ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯТ не може да
бъде открит на посочения от него адрес, което се
удостоверява с върнато писмо с обратна разписка или от
двама свидетели, документите се считат за връчени.
8. Настоящият договор може да бъде изменян, респективно
допълван, само по взаимно съгласие на страните, изразено в
писмена форма, като при възникнал спор, отношенията се
уреждат чрез преговори, а при невъзможност, спорът се
отнася до компетентния български съд.
9. Недействителността на клауза или част от клауза по
договора за залог и/или настоящите Общи условия не води
до недействителност на целия договор и/или Общи условия,
а само на отделната клауза.
10. Тълкуването и действието на настоящия Договор се
уреждат от действащото законодателство на Република
България.
Настоящите Общи условия са одобрени от Управителния
съвет на „ПроКредит Банк (България)” АД на 29.03.2013г.
и
са
в
сила
от
12.04.2013г.

