ДОГОВОР
за специални условия по спестовна сметка „Хоризонти”
Днес, ………….., в гр. ……………., между „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, ЕИК 813071350,
наричанo по–нататък за краткост БАНКАТА, от една страна
и
……………………………………………….., ЕГН ……………………….., живущ в гр. …………, ул.
……………., личен документ №………………..,
наричан по-нататък за краткост ТИТУЛЯР, от друга страна,
се сключи настоящият договор за следното:
1. Предварителна информация - преди подписването на настоящия договор Титулярът е длъжен
внимателно да прочете и да се запознае с условията на договора, както и с приложимите Общи условия
на “Сосиете Женерал Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални
клиенти.
2. Банката приема да открие и води спестовна сметка „Хоризонти” (наричана по-нататък „Сметката”)
на името на Титуляра при Общите условия, приложими за спестовни сметки на индивидуални клиенти
(наричани по-нататък „Общите условия”), и при следните специални условия, приложими за уговорените
по-долу срокове:
2.1. Минимална сума за откриване на Сметката – 500 BGN / 250 EUR. За периоди, през които наличността
по Сметката е под така определената минимална сума, Банката не начислява лихва.
2.2. Валута на Сметката: лева

евро

2.3. Дата на откриване на сметката ........................
2.4. Годишен лихвен процент в деня на сключване на договора ….. %. Банката си запазва правото да
промени едностранно така определения лихвен процент, като уведоми Титуляра в общодостъпните
помещения на своите офиси и/или на своя Интернет сайт.
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3. За извършване на операции по Сметката, Титулярът заплаща на Банката такси и комисиони
съгласно действащата Тарифа на Банката.
4. Промените в Тарифата на Банката влизат в сила по реда, предвиден за промяна на Общите условия.
5. Банката изпълнява нареждания за плащания от Сметката в съответствие с Общите условия, с
изключение на: нареждания за периодичен превод и за директен дебит. (Промяната е в сила от
16.05.2018 г.)
6. При противоречие между специалните условия по настоящия договор и Общите условия се прилагат
специалните условия.
7. За неуредените изрично в настоящия договор взаимоотношения между страните се прилагат Общите
условия, Тарифата на Банката и разпоредбите на действащото законодателство.

Заявявам, че преди сключването на този договор се запознах с Общите условия на „Сосиете Женерал
Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти (Общите условия), в
редакцията, посочена по-долу и Тарифата за такси и комисиони на „Сосиете Женерал Експресбанк”АД
за индивидуални клиенти (Тарифата) от дата, , посочена по-долу, приемам предвиденото в тях, и съм
съгласен те да се прилагат в отношенията ми със „Сосиете Женерал Експресбанк” АД по повод на
воденето на моята спестовна сметка „Хоризонти”.
Преди сключването на този договор получих проект от този договор.
Давам съгласие личните ми данни да бъдат обект на обработване по начина, посочен в Общите
условия.
Получих Общи условия редакция

Тарифа от дата

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.
Банка: …………………….

Титуляр: ………………………..

