РАМКОВ ДОГОВОР
Днес …………г., в гр................. , между:
“ПроКредит Банк (България)” EАД, ЕИК 130598160, със седалище и адрес на
управление: гр.София 1303, бул. “Тодор Александров” №26, електронен адрес:
contact@procreditbank.bg, от една страна, наричана за краткост БАНКАТА и
………………………………………….……., с ЕГН …………………………….
постоянен/настоящ адрес: ………………………………………………………
от друга страна, наричана за краткост КЛИЕНТ/ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ, на
основание раздел III от Закона за платежните услуги и платежните
системи/Закона за потребителския кредит, се сключи настоящият Рамков
договор, съгласно който:
1. Във връзка с изразено искане на КЛИЕНТА за ползване на предоставяни от
Банката платежни услуги, се сключи настоящият Рамков договор, чрез който
страните договориха следното:
1.1 БАНКАТА открива и води на името на КЛИЕНТА банкова разплащателна
сметка, спестовна сметка FlexSave и/или срочен депозит;
1.2 КЛИЕНТЪТ се съгласява първите разкрити от БАНКАТА на негово име
банкова разплащателна и спестовна сметка FlexSave да бъдат със служебно
генерирани от Банката IBAN номера;
1.3 БАНКАТА издава дебитна/и карта/и и извършва регистрация на името на
КЛИЕНТА в Prob@nking.
2. КЛИЕНЪТ е уведомен и се съгласява, че чрез използване на Prob@nking,
регистрираното от него искане за съответната платежна услуга има характера на
сключен с БАНКАТА договор за съответната платежна услуга.
3. За ползване на разплащателна сметка и извършване на платежни услуги
КЛИЕНТЪТ дължи такси и комисиони, съгласно Тарифата на БАНКАТА за
Физически/Юридически лица, които се начисляват и събират служебно от
БАНКАТА по ред, срокове и начин съгласно действащите Тарифа за
Физически/Юридически лица и Общите условия за платежни услуги (ОУПУ). В
случай, че наличните по сметката на КЛИЕНТА суми са недостатъчни за
погасяване на дължимите месечни такси, КЛИЕНТЪТ в качеството си на
собственик/управител дава съгласието си таксите/комисионните да бъдат
удържани от банковите сметки на представляваните от него юридически лица.
4. БАНКАТА предоставя информация на КЛИЕНТА за извършените операции по
сметките му, съгласно ОУПУ на БАНКАТА.
5. КЛИЕНТЪТ заявява, че има /няма други разкрити Платежни сметки за основни
операции в други банки.
6. КЛИЕНТЪТ дава съгласие БАНКАТА да изпраща всички писма, уведомления,
съобщения и други документи, на електронния му адрес/ чрез Prob@nking/ по
пощата на адреса, последно посочен от него.
7. Настоящият Рамков договор влиза в сила от датата на подписването му,
безсрочен е и може да се прекрати съгласно ОУПУ на БАНКАТА .
8. C подписване на Рамковия договор, КЛИЕНТЪТ потвърждава, че преди
сключването му е получил проект на Рамковия договор, както и Общите условия
за платежни услуги/ Тарифа, Лихвен и Валутен бюлетин на Банката,
Информационен бюлетин на вложителите и заявява, че ги приема за неразделна
част от сключения рамков договор.
9. КЛИЕНТЪТ декларира, че:

9.1. Предоставените от него данни са верни, изчерпателни и предоставени
доброволно.
9.2. Произходът на паричните средства съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗМИП, които ще
получава по банковите си сметки е следния: …………………………………….
9.3. Попада/Не попада в категорията лица, определени като видни политически
личности по чл. 36, ал. 2 и е/не е лице, свързано с лица, определени като видни
политически личности по чл. 36, ал.5 от ЗМИП.
9.4. През последните 12 месеца: е попадал/не е попадал в категорията лица,
определени като видни политически личности по чл. 36, ал. 2 и е/не е бил лице,
свързано с лица, определени като видни политически личности по чл. 36, ал.5 от
ЗМИП.
9.5. Предоставените от мен доброволно лични данни са верни. Информиран
съм, че личните ми данни ще бъдат събирани, обработвани, съхранявани и
предоставяни на/от трети лица от БАНКАТА във връзка с настоящия Рамков
договор и възникналите въз основа на него договорни правоотношения
съобразно сроковете и условията, предвидени в Регламент на ЕС 2016/679,
действащото българско законодателство и Политиката за поверителност на
Банката, както и с възможностите ми за упражняване на правата ми за защита
на лични данни.
9.6. Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за деклариране
на неверни данни.
10. Страните договарят и подписват Договор за овърдрафт, представляващ
неразделна част от настоящия Рамков договор /Приложение №1/.

ЗA БАНКАТА:
Днес ………... г., в ............... часа
извърших проверка
на представения документ за
самоличност в сайта на МВР
И констатирах, че представеният
документ е валиден.
Служител:
/три имена, длъжност/

ЗА КЛИЕНТА:

Приложение №1

ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОВЪРДРАФТ
1.
БАНКАТА
предоставя кредит
под
формата на
овърдрафт на
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ .............................. в размер и при условията, посочени в
този Договор, а КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да издължи получения
овърдрафт, да заплати лихвите и таксите и всички разходи по него и да изпълни
всички условия съгласно настоящия договор при следните параметри на кредита:
1.1.Размер на овърдрафт (главница): ……………………..…. (………… хиляди лева).
1.2.Срок на овърдрафта: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на. На всеки 12
(дванадесет) месечен период БАНКАТА извършва финансов мониторинг, съгласно
Общите условия за кредитиране на физически лица. Максималният срок на
ползване на овърдрафта не може да надвишава 48 (четиридесет и осем) месеца.
1.3. Дата на отпускане: ………………….г.
1.4. Крайна дата на погасяване: …………………г.
1.5.Цел на овърдрафта: потребителски нужди.
1.6.Годишен лихвен процент: 6 % (словом: шест процента).
2. Настоящият договор влиза в сила в деня на подписването му.
3. Банката има право едностранно и без предварително предизвестие да прекрати
договора за овърдрафт, ако установи промяна в кредитоспособността на
кредитополучателя и/или неизпълнение на задълженията му по Рамковия договор/
Договора за овърдрафт/ приложимите Общи условия за кредитиране и Общи
условия за платежни услуги.
4. Годишният процент на разходите (ГПР) е в размер на …………%.
5.Овърдрафтът се предоставя по разплащателна банкова сметка на
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ в БАНКАТА, след влизане в сила на договора.
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право многократно да усвоява и погасява суми до
размера на кредита, като постъпленията по разплащателната сметка, по която е
отпуснат овърдрафта, автоматично погасяват съответната усвоена част от
овърдрафта.
6. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да осигури през целия срок на договора
превеждането на месечните си трудови и/или приравнени на тях други
възнаграждения/изплатени дивиденти по банковата сметка.
7. С подписване на настоящия договор и на основание чл. 311 от ТЗ
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ лично като физическо лице заявява, че с полагане на
подписа си под настоящия договор за обезпечаване на вземанията на Банката,
произтичащи от този договор (включващи главница, лихви, такси, комисионни и
разноски) учредява залог в полза на Банката върху свои вземания от трудови и/или
от приравнени на трудовите правоотношения/изплатен дивидент. С подписване на
настоящия договор Банката заявява, че приема учредения в нейна полза залог на
парични средства при условията на настоящата клауза. В случай, че БАНКАТА
обяви вземанията си по настоящия договор за предсрочно изискуеми, тя има право
на основание чл. 311 от ТЗ да се удовлетвори от заложеното имущество без
съдебна намеса.

8. Подписвайки настоящия Договор, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ декларира, че е:
8.1. Запознат с Общите условия за кредитиране на физически лица, подписани от
него и Тарифата за ФЛ, публикувана на интернет страницата на Банката:
www.procreditbank.bg и налична на хартиен носител в банковите й салони,
представляващи неразделна част от Договора.
8.2.Уведомен предварително от БАНКАТА за всички условия, свързани с
предоставянето и ползването на потребителски кредит, като информацията е
предоставена по ясен и разбираем начин, позволяващ вземането на информирано
решение за сключване на договор за кредит.
ЗА БАНКАТА:

ЗА КЛИЕНТА:

