РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ПАКЕТ ОТ
ПРОДУКТИ И УСЛУГИ „ПРЕСТИЖ“
Предварителна информация
Преди подписването на настоящия договор Клиентът следва внимателно да прочете и да се запознае с посочените в него условия, както
и с приложимите към договора Тарифа и Общи условия на “Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални
клиенти. Общите условия са достъпни на Интернет сайта на банката,на адрес www.expressbank.bg /Общи условия/, както и във всеки
един от офисите на „Експресбанк” АД.

ПЕРСОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Клиент
ЕГН/ЛНЧ*
Име Презиме Фамилия

e-mail
* Идентифициран и чрез данните във формуляр „Лични данни”.

ЕЖЕДНЕВНО БАНКИРАНЕ
ПАКЕТ ПРЕСТИЖ
Разплащателна сметка

IBAN
Моля, попълнете номер на сметката, включена в пакета

Валута

BGN

Разплащателна сметка

IBAN

Валута

BGN

Дебитна карта

Mastercard Gold

EUR

USD

Моля, попълнете номер на сметката, включена в пакета

EUR

BankOn SMS*

USD

BankOn Web*

Застраховка Комфорт*

Автоматично плащане на
комунални услуги*

* В цената на пакета са включени месечните такси за обслужване

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Допълнителни преференции
КРЕДИТНА КАРТА TheONE GOLD
- Един брой кредитна карта без такса за месечно обслужване
ПРЕВОДИ
Получени преводи
- Без такса за вътрешнобанкови преводи
- Без такса за получени преводи от други банки
Издадени преводи
- 10 превода в лева (включват преводи към банката или към други банки, в т.ч. периодични преводи и преводи към бюджета, не включва
преводи между собствени сметки, не включва спешни преводи RINGS, не включва нареждания за директен дебит)
- 50% отстъпка от таксата за валутни преводи, обявена в Тарифата на банката (отменено от 15.12.2019 г.)
- 50% отстъпка от таксата по тарифа за SWIFT превод в чуждестранна валута (в сила от 15.12.2019 г.)
- Без такса за изпълнение на транзакция за автоматично плащане на комунални услуги
СЕЙФОВЕ
- 50% отстъпка в наема на малък, среден или голям сейф за едногодишен период
КАСОВИ ОПЕРАЦИИ
Теглене в брой
- Без такса за теглене в брой до BGN 3 000 или равностойност в друга валута
- Отстъпка в размер на фиксирания компонент от стандартната такса за теглене в брой над 3 000 BGN или равностойност

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАКЕТ ОТ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ “ПРЕСТИЖ”
1. Настоящата Регистрационна форма е рамков договор, по силата на който Банката се задължава да предостави на Клиента при преференциални условия, упоменатите по-горе в Пакет Престиж продукти и услуги, срещу което Клиентът се задължава да заплаща на
Банката месечна такса за съответния пакет, съгласно действащата Тарифа на „Експресбанк” АД за индивидуални клиенти.
2. За всеки упоменат продукт или услуга в Пакет Престиж, Банката и Клиентът сключват отделен договор при преференциалните условия
за съответния пакет и съгласно Общите условия на „Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти.
Всеки един от продуктите или услугите, предлагани заедно в съответния пакет, може да бъде закупен от Клиента отделно, чрез
сключване-то на отделен договор в офисите на „Експресбанк” АД при стандартните условия, съгласно действащата Тарифа на
„Експресбанк” АД за индивидуални клиенти.
4. Настоящият рамков договор се прекратява занапред без предизвестие от страна на Банката:
4.1. при неплащане на три дължими такси от Клиента за съответния пакет;
4.2. при настъпване на условие даващо основание на Банката да обяви ползван от Клиента кредит за предсрочно изискуем;
4.3. когато Клиентът прекрати договор за продукт включен в съответния пакет, съгласно Общите условия на „Експресбанк” АД

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ПАКЕТ ОТ
ПРОДУКТИ И УСЛУГИ „ПРЕСТИЖ“
за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти;
4.5. при настъпване на основание за прекратяване ползването на продукт включен в съответния пакет от страна на Банката без предизвестие, съгласно Общите условия на „Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти.
5. Извън случаите упоменати в т. 4 по-горе, настоящият рамков договор се прекратява занапред:
5.1. незабавно по писмено искане на Клиента;
5.2. с двумесечно писмено предизвестие на Банката до Клиента, изпратено на посочения от него адрес или друг известен на Банката негов
адрес или по друг предвиден в закона способ.
6. След прекратяването на настоящия рамковия договор, за използването на включените в него продукти и услуги ще се прилагат стандартните условия за съответния вид продукт или услуга посочени в Тарифата на „Експресбанк” АД за индивидуални клиенти.
7.С изключение на случаите по т. 4.1. по-горе, ако прекратяването се извърши след изтичането на 12 месеца от заявяване на съответния
пакет с подписването на настоящата Регистрационна форма, Клиентът не дължи на Банката заплащането на такси или неустойки за
пре-кратяването. Ако прекратяването е извършено от Клиента преди изтичането на този срок, както и в случаите по т. 4.1. по-горе,
Клиентът се задължава да заплати на Банката таксата, съответно неустойката посочена в Тарифата на „Експресбанк” АД за
индивидуални клиенти.
8. Всички условия по настоящата Регистрационна форма могат да бъдат едностранно променени по решение на Банката. Банката се
задължава да предостави информация относно предвижданите промени на хартиен или друг дълготраен носител (например електронен
носител или електронно съобщение чрез имейл или официалния интернет сайт на Банката) в срок не по-малко от два месеца преди
датата, на която е предложено промените да влязат в сила.
8.1. Ако в срока по предходната точка, Клиентът не уведоми Банката, че не приема промените в Регистрационната форма, се счита, че
същият ги приема и е съгласен промените да се прилагат за уреждане на взаимоотношенията му с Банката. Ако Клиентът не приеме
промените, същият има право да прекрати незабавно рамковия договор преди датата, на която е предложено промените да влязат в
сила, без да носи отговорност за разноски и обезщетения. Това не освобождава Клиента от задължението му за плащане на дължими по
договора суми.
9. Банката ще изпраща всички съобщения до Клиента по тази Регистрационна форма на посочения във формата „Лични данни“ адрес за
кореспонденция. Всички доставени на този адрес съобщения се считат за редовно получени. Банката не носи отговорност за вредите,
които Клиентът може да претърпи от несвоевременното уведомяване за промяна в адреса.
9.1. Банката може да изпраща съобщения до Клиента и чрез посочения по-горе имейл или официалния интернет сайт на Банката, за
което Клиентът дава своето изрично съгласие.

подпис на Клиента

подпис на служител

дата
Име Презиме Фамилия на служител

