Приложение №2 към чл. 5, ал. 2 от ЗПК
Търговски бранд на „Пейнетикс“ ЕАД

Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити,
отпускани по кредитна карта Mastercard Standard CrediCard
Информацията в този формуляр е валидна от……….. до………. , няма силата на предложение за сключване
на договор и не задължава кредитора да Ви предостави кредитния продукт, за който се отнася тази
информация.
Част I. Идентификационни данни и данни за контакт на кредитора/кредитния посредник:
1. Кредитор
2. Адрес
3. Телефонен номер*
4. Електронен адрес*
5. Факс*
6. Интернет страница*
7. Кредитен посредник
8. Адрес
9. Телефонен номер*
10. Електронен адрес*
11. Факс*
12. Интернет страница*

Пейнетикс ЕАД , ЕИК 131574695
(с предходно наименование Кредибул ЕАД)
гр. София, бул. Джеймс Баучер 76А, п.к. 1407
0700 12 207
info@credibul.bg
www.credibul.bg
Неприложимо за този вид кредит
Неприложимо за този вид кредит

Част II: Описание на основните характеристики на съответния кредит
1. Вид на кредита
2. Общ размер на кредита
3. Условия за усвояване на кредита (Как и кога ще
получите парите)
4. Срок на договора за кредит
5. Указания за размера, броя, периодичността и
датите на погасителните вноски

6. Общата сума, която следва да заплатите (Общият
размер на кредита (главницата) заедно с лихвите и
разходите, които могат да възникнат във връзка с
Вашия кредит)

Потребителски кредит, отпускан по револвираща
кредитна карта
Индивидуален кредитен лимит, не повече от 3000 лв.
Кредитна карта
12 месеца
Размер на месечна вноска: Минимална погасителна
вноска равна на 10% от усвоения кредитен лимит
плюс начислените лихви и такси.
Брой вноски: в зависимост от използваната сума
В зависимост от употребата, не повече от размера на
усвоения кредитен лимит плюс начислената лихва за
срока на ползване и таксите за съответните
трансакции, съгласно Тарифата на дружеството,
приложена в края на формуляра и публикувана на
уебсайта на дружеството.
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Пример: Усвоени еднократно 1000 лв. чрез теглене в брой и изплащане на 12 равни месечни вноски.
Общата сума за изплащане на задължението ще е 1281.60 лв. с месечна вноска от 106.80 лева, с включена
еднократна годишна такса за обслужване на платежния инструмент от 50 лв. и трансакционна такса от 1.5%.
7. Наименование на стоката/услугата; Цена на
Неприложимо за този вид кредит
стоката/услугата в брой.
8. Описание на обезпечението, което следва да
Неприложимо за този вид кредит
предоставите по договора за кредит.
9. Погасителните вноски, които не водят до
Неприложимо за този вид кредит
незабавно погасяване на общия размер на кредита
главницата).
Част III: Разходи по кредита:
1. Лихвеният процент по кредита и условията за
ФИКСИРАН
прилагането му и ако е приложимо за съответния
вид кредит, различните лихвени проценти, които са
относими за кредитна.
Лихвен процент при плащане на АТМ/ПОС:
22%
Лихвен процент при теглене на пари в брой:
36%
2. Годишен процент на разходите (ГПР) Общите
разходи за потребителя, настоящи или бъдещи,
ГПР: 42.58 %
изразени като годишен процент от общия размер на
предоставения кредит. ГПР Ви дава възможност да
сравните различни предложения за сключване на
договор за кредит.
Изчисленията на ГПР и обща дължима сума са направени при следните допускания: 1. Отпуснатия кредитен
лимит е усвоен при теглене в брой незабавно и изцяло; 2. Кредитът ще бъде погасен на 12 равни месечни
вноски. ГПР за всеки конкретен договор за револвиращ кредит зависи от използването на кредита и
кредитна карта и направените от Кредитополучателя плащания.
3. Изисква ли се за получаване на кредита или за
получаването му при конкретно предлагани условия
НЕ
задължително сключване на договор за:
- застраховка, свързан с договора за кредит, или
- друг договор за допълнителна услуга.
4. Свързани с договора разходи:
4.1. Разходите за откриване и обслужване на една
Неприложимо за този вид кредит
или няколко сметки във връзка с договора за
потребителски кредит.
4.2. Размер на разходите за използване на
Съгласно актуалната Тарифа на дружеството,
определен платежен инструмент(например
приложена в края на формуляра и публикувана на уеб
кредитна карта).
сайта на дружеството
4.3. Всеки друг разход, свързан с договора за кредит. Няма други разходи свързани с договора за кредит;
4.4. Условията, при които посочените по-горе
За всяка промяна в Тарифата за обслужване на
разходи, свързани с договора за кредит, могат да се Кредитни Карти се изпраща до клиента уведомително
променят.
съобщение (СМС), както и се публикува съобщение на
уебсайта на дружеството. Виe ще имате право да
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4.5. Задължение да се платят нотариални такси и
разходи за нотариус.
4.6. Разходи, дължими при просрочени плащания

приемете или отхвърлите изменението в 30-дневен
срок.
Неприложимо за този вид кредит
Законна лихва за забава в размер от ОЛП + 10 %
пункта

ВАЖНО: Наличието на неплатени вноски може да доведе до сериозни неблагоприятни за Вас последици
(включително принудително изпълнение) и да затрудни получаването на кредит в бъдеще!
Част IV. Други важни условия по договора за кредит: (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)
1. Право на отказ от договора:

2. Предсрочно погасяване на кредита:

3. Кредиторът има право на обезщетение при
предсрочно погасяване на кредита.
4. Извършване на справка в Централния кредитен
регистър или в друга база данни, използвани в
Република България за оценка кредитоспособността
на потребителите.

Вие имате право на отказ от сключения договор за
кредит в срок 14 календарни дни, считано от датата
на сключване на договора за кредит или от датата, на
която получите условията на договора, ако тази дата е
след датата на сключване на договора.
Вие имате право по всяко време да погасите изцяло
или частично Вашите задължения по договора за
кредит.
НЕ

Когато „Пейнетикс“ ЕАД откаже да Ви предостави
кредит въз основа на извършена проверка в
Централния кредитен регистър или в друга база данни
по чл. 16, той е длъжен да Ви уведоми незабавно и
безвъзмездно за резултата от извършената справка.
Това не се отнася за случаите, когато предоставянето
на тази информация е забранено от европейското
законодателство или е в противоречие с изискването
за обезпечаване на обществения ред и сигурност.
5. Право на екземпляр от проекта на договор за
Вие имате право при поискване да получите
кредит Имате право при поискване да получите
безвъзмездно екземпляр от проекта на договор за
безвъзмездно екземпляр от проекта на договор за
кредит. Тази разпоредба не се прилага, ако в момента
кредит. Тази разпоредба не се прилага, ако в момента на поискването Пейнетикс ЕАД не желае да сключи
на поискването кредиторът не желае да сключи
договор за кредит с Вас.
договор за кредит с Вас.
6. Срок, за който кредиторът е обвързан от
Тази информация е валидна за периода от ……….. до
преддоговорната информация
……..

Част V. Допълнителна информация при предоставяне на финансови услуги от разстояние: а) по отношение
на кредитора:
1. Представител на кредитора, установен в страната, в (Неприложимо за този вид кредит)
която живее потребителят
2. Адрес
гр. София, бул. Джеймс Баучер 76А
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3. Телефонен номер*
4. Електронен адрес*
5. Факс*
6. Интернет страница*
7. Когато е приложимо за съответния вид кредит:
Регистрация
8. Когато е приложимо за съответния вид кредит:
Надзорен орган
б) по отношение на договора за кредит:
1. Упражняване на правото на отказ от договора:

0700 12 207
info@credibul.bg
www.credibul.bg
ЕИК 131574695
БНБ, пл. „Княз Александър I“ № 1

Вие имате право на отказ от сключения договор за
кредит в срок 14 календарни дни, считано от датата на
сключване на договора за кредит или от датата, на
която получите условията на договора, ако тази дата е
след датата на сключване на договора. Уведомлението
за отказ от договора кредит трябва да бъде в писмена
форма и изпратено на адреса на Пейнетикс ЕАД. В
случай, че в 14-дневния срок е усвоена сума от
кредитния лимит, клиентът трябва да възстанови
всички дължими суми, включително начислените
лихви и такси, съгласно Общите условия. В случай, че
не упражните правото си на отказ в посочения срок,
вие губите възможността да се ползвате от него и
следва да изпълнявате своите задължения, съгласно
клаузите на договора за кредит и общите условия към
него.
2. Законът, на който кредиторът се позовава, за да
Приложимо е действащото българско
установи взаимоотношения с Вас преди сключване на законодателство;
договора за кредит.
3. Клауза относно приложимото право към договора за Чл. 25, Чл. 26 и Чл. 27 от Общите условия към договор
кредит и/или относно компетентния съд при
за кредит;
възникване на спор
4. Език, на който се предоставя преддоговорната
български език
информация и информацията, съдържаща се в
договора
в) по отношение на извънсъдебни способи за обезщетяване на потребителя:
Наличие на извънсъдебни способи за предявяване на Вие имате право да сезирате помирителните комисии,
рекламации и търсене на обезщетение.
създадени по реда на Закона за защита на
потребителите за нарушени Ваши права и законни
интереси.
Вие имате право да подавате жалби, свързани с
потребителските кредити и до Комисията за защита на
потребителите - контролен орган по спазване на
Закона за потребителския кредит.
Адрес на помирителните комисии и КЗП: гр. София, ПК
1000, пл. ”Славейков” №4А, факс 02/9884218, тел. 0700
111 22
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Пейнетикс ЕАД
УСЛОВИЯ И ТАРИФА
ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА КРЕДИТНА КАРТА MASTERCARD "STANDARD CrediCard"
I. ОПЕРАТИВНИ ЛИМИТИ
1 ЛИМИТИ ЗА ЕДНА ТРАНСАКЦИЯ
1.1

ТЕГЛЕНЕ В БРОЙ ОТ АТМ/ПОС ТЕРМИНАЛ

В БЪЛГАРИЯ
В ЧУЖБИНА

ПЛАЩАНЕ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ НА ПОС ТЕРМИНАЛ
ИЛИ ОНЛАЙН
1.3 ОБЩ БРОЙ ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРИОДА
1.4 ОБЩ ЛИМИТ ЗА ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРИОДА
2 ЛИМИТИ ЗА 24 ЧАСА
1.2

2.1

ТЕГЛЕНЕ В БРОЙ ОТ АТМ/ПОС ТЕРМИНАЛ

1 000 лв.
В БЪЛГАРИЯ
В ЧУЖБИНА

ПЛАЩАНЕ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ НА ПОС ТЕРМИНАЛ
ИЛИ ОНЛАЙН
2.3 ОБЩ БРОЙ ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРИОДА
2.3 ОБЩ ЛИМИТ ЗА ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРИОДА
3 СЕДМИЧЕН ЛИМИТ
2.2

3.1

ТЕГЛЕНЕ В БРОЙ ОТ АТМ/ПОС ТЕРМИНАЛ

ПЛАЩАНЕ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ НА ПОС ТЕРМИНАЛ
3.2 ИЛИ ОНЛАЙН
3.3. ОБЩ БРОЙ ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРИОДА
3.4 ОБЩ ЛИМИТ ЗА ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРИОДА

1
1.1
1.2
2
1
2
1
2
3

II. ТАКСИ И КОМИСИОННИ ЗА ОПЕРАЦИИ С КАРТА
ГОДИШНА ТАКСА ОБСЛУЖВАНЕ
ОСНОВНА
ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИЗДАВАНЕ
III. ЛИХВА
ЗА ПЛАЩАНЕ
ЗА ТЕГЛЕНЕ В БРОЙ
IV. ТРАНЗАКЦИОННИ ТАКСИ
ПЛАЩАНЕ НА ПОС В БЪЛГАРИЯ
ПЛАЩАНЕ НА ПОС В ЧУЖБИНА
ПЛАЩАНЕ НА АТМ В БЪЛГАРИЯ

4 ТЕГЛЕНЕ В БРОЙ НА АТМ/ПОС ТЕРМИНАЛ В БЪЛГАРИЯ

400 лв.
400 лв.

400
600
1 000
5
1000

В БЪЛГАРИЯ
В ЧУЖБИНА

2 800
3 000
3 000
20
3000

50 лв.
20 лв.
БЕЗ ТАКСА
22%
36%
БЕЗ ТАКСА
БЕЗ ТАКСА
0.50 лв.
1.50%,
мин. 5 лв.
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5 ТЕГЛЕНЕ В БРОЙ НА АТМ/ПОС В ЧУЖБИНА

3.00%,
мин. 10 лв.

V. ДРУГИ ОПЕРАЦИИ И УСЛОВИЯ
10% от УСВ. СУМА+
НАЧИСЛЕНИ ЛИХВИ И ТАКСИ
БЛОКИРАНЕ /ОТБЛОКИРАНЕ НА КАРТА
10 лв.
ПРЕИЗДАВАНЕ ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ВАЛИДНОСТ
20 лв.
НАДВИШАВАНЕ НА КРЕДИТЕН ЛИМИТ
10 лв.
СПРАВКА НА АТМ ЗА БАЛАНС ПО КАРТА/ПОСЛЕДНИ 5 ТРАНЗАКЦИИ
1 лв.
ПРОМЯНА НА ПИН НА АТМ
БЕЗ ТАКСА
ПОЛУЧАВАНЕ МЕСЕЧНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО ИМЕЙЛ
БЕЗ ТАКСА
ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕСЕЧЕНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО ПОЩА
5 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНО МЕСЕЧНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗА ПЕРИОД,
8 лв.
РАЗЛИЧЕН ОТ СТАНДАРТНИЯ
законова
ПРОСРОЧЕНИ ПЛАЩАНИЯ
лихва
ПРОМЯНА НА ЛИМИТ
10 лв.
0.20 лв. за
SMS ИЗВЕСТЯВАНЕ
SMS
НЕОСНОВАТЕЛНО ОСПОРВАНЕ
30 лв.

1 МИНИМАЛНА ПОГАСИТЕЛНА ВНОСКА
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14 АРБИТРАЖ

В СЪОТВ. С ПРАВИЛАТА
НА КАРТОВА ОРГ.

* Настоящата тарифа е одобрена от Съвета на директорите на „Пейнетикс“
ЕАД (предходно наименование „Кредибул“ ЕАД) и е в сила от 01/01/2016 г.
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