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I. ДЕФИНИЦИИ
1. ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ са парични задължения на
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ към БАНКАТА, възникнали при
условията на Рамково споразумение за финансиране и/или
Договор за кредит и/или анекси към него за плащане на
главница, лихви, такси, неустойки, комисиони, обезщетения
за вреди, разноски и други, посочен/и в Договора за залог по
Закона за договорите за финансово обезпечение ( наричан
по – долу в настоящите общи условия за краткост „Договор за
залог“) и анексите към него като предмет на обезпечаване на
вземанията на Банката.
2. ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ по смисъла на Договора за
залог са парични вземания на ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯ от БАНКАТА
по банкова сметка на ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯ, открита в БАНКАТА
за сума в общ размер, посочен в т.1 от Договора за залог.
II. ЛИХВА
3. Начислената върху сумите по банковата сметка лихва е
част от предмета на ФИНАНСОВОТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ,
учредено с Договора за залог. Сумите по банковата сметка се
олихвяват с лихва в размер съгласно Лихвен бюлетин на
БАНКАТА.
III. ПРАВА ВЪРХУ ФИНАНСОВОТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
4. ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯТ декларира, че трети лица нямат каквито
и да е права и/или претенции спрямо ФИНАНСОВОТО
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ, както и че същото, не е обект на залог или
запор учреден/наложен в полза на трети лица. В тази връзка
ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯТ се задължава да не учредява залог в
полза на трети лица и да не обременява, по какъвто и да е
било друг начин, вземанията - предмет на ФИНАНСОВОТО
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ.
IV. УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА БАНКАТА ОТ ФИНАНСОВОТО
ОБЕЗПЕЧЕНИЕ. НЕТИРАНЕ
5. БАНКАТА реализира ФИНАНСОВОТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ
като извършва прихващане /нетиране/ между паричните
вземания на ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯ по банковата сметка, учредени
като ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ срещу паричните
вземания на Банката за непогасеното ФИНАНСОВО
ЗАДЪЛЖЕНИЕ. Двете вземания се погасяват по размера на
по-малкото от тях.
6. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ остава задължен към БАНКАТА
за непогасената част от ФИНАНСОВОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ в
случай че вземанията на банковата сметка към момента на
прихващането са в размер, по-малък от този на
ФИНАНСОВОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ.
V. ДРУГИ
7. Всички уведомления, изявления и съобщения, имащи
отношение към настоящия Договор, се считат за получени от
ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯ с поставянето им в системата на интернет
банкиране Prob@nking на ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯ.
8.Банката събира, обработва и съхранява лични данни на
Кредитополучателя/ ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯ, на представляващи
или
упълномощени
от
него
лица
лично
и/или
споделено/възложено по силата на договор с трети лица, но
при спазване на Регламент (ЕС) 2016/ 679 за защита на
личните данни и българското законодателство. Във връзка с
това, Кредитополучателят/ ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯТ заявяват, че са
информирани за техните права и за начинът на
упражняването им, че приемат Политиката за поверителност
на „ПроКредит Банк (България)“ ЕАД, която им е подробно
разяснена преди подписване на договора за залог.

ЗАКОНА ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА ФИНАНСОВО

9. Общите условия към договор за залог по закона за
договорите за ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ са неразделна
част от договор за залог по Закона за договорите за
финансово обезпечение и в случай на несъответствие между
тях и договора, се прилагат клаузите на сключения договор.
10. „ПроКредит Банк (България)“ ЕАД запазва правото си да
променя настоящите общи условия, като обявява промените
чрез поставянето им в банковите помещения, до които
клиентите имат достъп, публикуването им на официалната
интернет страница на Банката www.procreditbank.bg и чрез
системата за интернет банкиране Prob@nking. В случай че
ОБЕЗПЕЧИТЕЛЯТ не е съгласен с измененията в Общите
условия, той може в тридесетдневен срок от поставянето на
уведомлението за изменението в системата на Prob@nking да
възрази. В противен случай измененията в Общите условия
стават неразделна част от договора за залог по договора за
финансово обезпечение.
11. За неуредените в настоящите общи условия въпроси се
прилагат разпоредбите на действащото в страната
законодателство.
Настоящите Общи условия се прилагат към всички
Договора за залог по Закона за договорите за финансово
обезпечение на „ПроКредит Банк (България)" ЕАД.
Одобрени са от Управителния съвет на „ПроКредит Банк
(България)" ЕАД на 31.01.2020 г. и са в сила 31.01.2020 г.

