ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР ЗА ИЗДАВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ДЕБИТНИ КАРТИ
“MASTERCARD BUSINESS/ VISA BUSINESS/ VISA BUSINESS GOLD”
Част І
1. Страни:
А. „Сосиете Женерал Експресбанк” АД със седалище град Варна и адрес на управление бул. “Владислав
Варненчик” № 92, вписано в Търговския регистър, ЕИК 813071350, действащo чрез клон .................. , с
адрес на клона - гр. ................ ул..........., представлявано от .......................................................... на длъжност
.......................................
от една страна, наричанo в договора за краткост “Банка”
и
Б. ...................................................... (фирмено наименование) , ЕИК ....................................
представлявано от ................................................................................,
наричано за краткост „Клиент” ( подробно индивидуализиран в Регистрационна форма за продукти
ежедневно банкиране)
В. ................................................................................................... (трите имена ),
ЕГН............................................
в качеството си на ............................................,
наричан по-долу „Картодържател”(подробно индивидуализиран в Приложение 3 към Регистрационна
форма за продукти ежедневно банкиране)
Преди подписването на договора за дебитна карта Клиентът и Картодържателят следва внимателно да се
запознаят с посоченитев него условия, както и с приложимите към договора Общи условия на “Сосиете
Женерал Експресбанк” АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти.
2. Фирмено наименование на Клиента, написано с печатни латински букви по начин, по който желаете да
се отпечатва върху картата( до 26 символа, вкл. и празните полета).

Ключова дума/ на латиница/ :

Имената по паспорт, написани с печатни латински букви по начин, по който Картодържателят желае
да се отпечатват върху картата ( до 26 символа, вкл. и празните полета) :

3. платежна разплащателна сметка на Клиента, по която ще се използва картата:
IBAN No………………………………………
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4 . вид на картата:
□ MASTERCARD

□ MASTERCARD

/за корпоративни клиенти/

/ за свободни професии/

□ VISA BUSINESS

□ VISA BUSINESS GOLD

□ стандартно издаване до 10 работни дни

□ експресно издаване до 5 работни дни

5. лимити за транзакции: ………………………………
MASTERCARD/VISA
BUSINESS
BGN
EUR/USD

VISA GOLD
BUSINESS
BGN

EUR/USD

Плащане при търговец

4000

2000

6000

3000

Теглене в брой на АТМ/ПОС

4000

2000

6000

3000

Плащане при търговец

5000

2500

6000

3000

Теглене в брой на АТМ/ПОС

5000

2500

6000

3000

Общо

7000

3500

6000

3000

Макс. Брой опити за 24 часа

40

Лимити
Лимит за транзакция

24 часов лимит

40

7 дневен лимит
Плащане при търговец

10000

5000

12000

6000

Теглене в брой на АТМ/ПОС

10000

5000

12000

6000

Общо

12000

6000

12000

6000

Макс. Брой опити за 7 дни

80

80

6. начин за получаване на извлечения:
 по пощата

 по електронна поща( E-mail)

 в банковия клон

7. застраховка- съгласно условията на групова застраховка Пътуване в чужбина» за притежателите на
карти, издадени от «Сосиете Женерал Експресбанк» АД
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8. дата на договора ......................................................................
9. място на сключване на договора .........................................................
10. Срок и прекратяване на договора
10.1. Договорът за банкова карта е със срок, идентичен със срока на валидност на платежния инструмент.
Картите, издадени преди 01/07/2012г. са със срок на валидност две години, а за картите, издадени след
01/07/2012г. включително този срок е три години. Договорът се подновява автоматично за срока на
валидност на платежния инструмент, освен ако Клиентът или Картодържателят отправят до Банката
писмено уведомление, че не желаят подновяването му. Уведомлението следва да е получено от Банката найкъсно до 1-во число на месеца, в който изтича срока на валидност на картата. В случай, че такова
уведомление не е получено, Банката издава на Картодържателя нова карта, с нов срок на валидност.
Картодържателят получава подновената си карта след 25-то число на месеца, в който изтича валидността на
старата карта, като връща старата карта. Подновената карта се издава с нов ПИН.
10.2. Освен поради изтичане на срока договорът за банкова карта може да бъде прекратен и в следните
случаи:
1) от Клиента или Картодържателя със 7-дневно писмено предизвестие;
2) от Банката с 1- месечно писмено предизвестие, ако важни причини налагат това;
3) в случай, че разплащателната сметка , към която е издадена картата, бъде закрита;
4) от момента, в който Банката бъде уведомена за смъртта или поставянето под запрещение на
Картодържателя или Клиента (ако Клиентът е физическо лице);
5) ако Банката бъде уведомена за започването на процедура по несъстоятелност по отношение на Клиента.
6) при неявяване на клиента за получаване на картата в срок от 3 месеца от издаването и.
7) в други случаи, определени в закона.
10.3. Всяка една от страните има право да развали договора по предвидения в закона ред в случай на
неизпълнение на задълженията на другата страна по договора.
10.4. При прекратяване/ разваляне на договора картата трябва да бъде върната на Банката.
10.5. Освен в случаите, когато договорът е развален по вина на банката, събраните/ платени от Клиента
такси и комисионни не поделжат на връщане.
10.6. Клиентът се задължава да осигури покритие за изпълнението на операциите, които към датата на
прекратяването са наредени, но не са изпълнени Операциите, извършени преди прекратяването ще
бъдат изпълнени, освен при закриване на сметката.
11. Настоящият договор е сключен във връзка с и в изпълнение на предвиденото в Общите условия на
„Сосиете Женерал Експресбанк’ АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти, както и
на специалните условия по Част II на договора.
При несъответствие между общите условия и предвиденото в договора се прилагат специалните уговорки.
Клиентът следва да предостави на Картодържателя и да го запознае с Общите условия на « Сосиете
Женерал Експресбанк» АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти.
Част II
Специални уговорки
В допълнение към условията в Част І и Общите условия на „ Сосиете Женерал Експресбанк” АД за банкови
сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти страните се договарят за следното: …………………
Приложение:
Приложими към датата на подписване на договора такси и комисионни.
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Цялостно съгласие
Част I, Част II , Общите условия за банкови сметки и платежни услуги, както и всички относими
Приложения към настоящия договор формират един цялостен договор.
Клиентът и Картодържателят декларират , че преди сключването на договора са се запознали с Общите
условия на “Сосиете Женерал Експресбанк” АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни
клиенти и приемат прилагането им при уреждането на отношенията им с Банката.
Преди сключването на договора Клиентът и Картодържателят са
договор.

получили проект на ндивидуалния

Картодържателят дава съгласието си личните му данни, предоставени на Банката, да бъдат обект на
обработка от страна на Банката по смисъла на §1, т.1 от Закона за защита на личните данни съгласно
посоченото в Общите условия.
Тарифата на Банката е неразделна част от настоящия договор.
Подписи:
За Банката: ____________________

За Клиента: _____________________
За Картодържателя: ___________________

ПОПЪЛВА СЕ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА КАРТАТА
Получих карта MasterCard Business/ Visa Business/ Visa Business Gold :

И ПИН- код, запечатан в плик
Дата___________________________

Подпис : ______________________________

По време на действието на договорa Клиентът и Картодържателят могат да получат, при поискване,
екземпляр от образеца на Договор за дебитни карти MASTERCARD BUSINESS/ VISA BUSINESS/ VISA
BUSINESS GOLD и на Общите условия за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни
клиенти на «Сосиете Женерал Експресбанк» АД.
Образци на документите са достъпни и на Интернет сайта на Банката, на адрес : www.sgeb.bg
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