РАМКОВ ДОГ
ГОВОР
FRAMEW
WORK AGR
REEMENTT
Днес

г., в гр.............

,между:

Today

,in the city of

and in accorda
ance with section III of the Law on Payment Seervices and Payment Sy
ystems, this FRAMEWORK AGREEMENT (hereeinafter referred to as th
he Agreement) was sign
ned
between:

“ПроКредит Банк (България)” EАД, ЕИК 130598160, със
с седалище и ад
дрес на управление
е: гр.София 1303, бул.
б
“Тодор Алекса
андров” №26, елект
ктронен адрес: conttact@procreditbank
k.bg, от една
страна, наричан
на за краткост БАНКАТА и
ProCredit Bank Bulg
garia EAD, company ID 130598160, registration
n and management address: 26, Todor Aleksanndrov Blvd., 1303 Sofia, e-mail: contact@procreditbank.bg (hereinafteer referred to as the BAN
NK) and

ЕИК
с ЕГН

със седалищ
ще и адрес на упра
авление:

,identity card numbe
er

представлявано от:

,лична ка
арта №

,изд. на

качес
ството му на:
от МВ
ВР

,personal ID
D number

постоянен/насто
оящ адрес:

електро
онен адрес:

permanent/current address
a

email

, от друга страна
а, наричана за кратткост КЛИЕНТ, на основание раздел III от Закона за пл
латежните услуги и платежните систе
еми, се сключи наст
стоящият Рамков договор (по-долу за
а краткост
наричан Договора), съгласно който
о Страните се дого
овориха за следнот
то:
, (hereinafter referred to as the CLIENT). Th
he above-named Parties
s hereby agree to the fo
ollowing:

I. ПРЕДМЕТ/SU
UBJECT
1. Уреждане на рамката на отнош
шенията между БА
АНКАТА и КЛИЕНТ
ТА по повод на пл
латежните услуги, предоставяни от БАНКАТА и заявеени от КЛИЕНТА, както и реда за извършването
и
им
включително пр
равата и задълже
енията на Странитте, посочени в Об
бщите условия за
а платежни услуги
и (ОУПУ) на БАНК
КАТА, представляяващи неразделна
а част от настоящ
щия Договор /This
Agreement defines the nature of the relati onship between the BA
ANK and the CLIENT with
w
regard to the paym
ment services provided
d by the BANK at the request of the CLIENT and the order in which
h they are carried out, as well as the rights
and obligations of th
he Parties as per the BA
ANK’s General Terms and
a
Conditions for Paym
ment Services (GTCPS
S), which form an integral part of this Agreement

II. ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗПЪЛН
НЕНИЕ НА ПЛАТ
ТЕЖНИ УСЛУГИ///PROVISION OF P
PAYMENT SERVIC
CES
2. Ползването на
н платежни услуги
и, включени в обх
хвата на настоящи
ия Договор, предпо
олага подаване на
а Искане по образец от КЛИЕНТА ддо БАНКАТА. Извъ
ършването на съоттветната заявена
услуга от БАНК
КАТА, основано на
а Искането, има си
илата на продукто
ов договор за съоттветната платежна
а услуга. Ползването на определенни платежни услугги може да изисква подписване на
отделен договор
р. В тези случаи ползването на услу
угата се предостав
вя след подписван е на договор. /Usee of payment services
s within the scope of this Agreement requires the CLIENT to su
ubmit an Application
Use of certain paymen
Form to the BANK. The Application Form
m requesting the BANK
K to provide a service has
h the force of a prodduct supply agreement for the payment service specified therein. U
nt services may require
e signing a separate
provided after signing of
o the agreement.
agreement. In such cases the service is p

3. За осигуряване точното изпълн
нение на заявенитте от него платеж
жни услуги КЛИЕНТ
ТЪТ е длъжен да спазва всички изисквания на БАНККАТА, посочени в ОУПУ, както и да
а попълва точно,
в
реквизити, посочени от БАНК
КАТА, необходими за правилното иззпълнение на наре
едената операция. /To ensure the correcct comple- tion of the requested payment seervices, the CLIENT
пълно и вярно всички
must abide by all requirements of the BAN
NK as per the GTCPS and
a
must accurately and completely provide thhe BANK with all of the
e mandatory data which are required in order ffor the requested opera
ation to be performed.

4. БАНКАТА опр
ределя краен срок за приемане на платежни нарежд
дания в рамките н
на работното време, установено за
а съответния офисс, обявено в Тари
ифата на БАНКАТ
ТА за Физически/
Юридически ли
ица след който пл
латежното нарежд
дане се смята за получено на след
дващия работен ден. Крайният срок е в зависимосст от конкретната услуга и специф ичните условия,
приложими за нея.
н
/The BANK sets a deadline for payment applications within th
he business hours of thhe particular office, aftter which the payment application shall be cconsidered to have bee
en received on the following business day.
The deadline depends on the type of servicce and the particular co
onditions related to it.

III. ТАКСИ И КО
ОМИСИОНИ/ЛИХ
ХВЕНИ И ОБМЕН
ННИ КУРСОВЕ/FEES AND CHARG
GES/INTEREST AND
A
EXCHANGE RATES
5. За ползване на платежните ус
слуги КЛИЕНТЪТ заплаща
з
такси и комисиони,
к
съглассно Тарифата на БАНКАТА
Б
за Физически/Юридическии лица, в редакция
ята й, действаща към момента на
предоставянето
о им. /For the use of ppayment services the CLIENT
C
shall pay fees and charges, as set ouut in the Terms and Co
onditions for Private Clients in the version in force at the time the services
s
are provided.
6. В случай че за съответната пл
латежна услуга са
а приложими лихв
вени проценти, то
о се има предвид размера им към датата
д
на олихвявване. По размер лихвените процен
нти се посочват
според вида на валутата и вида на съответната ус
слуга на Интернет
т страницата/в кан
налите за електрон
нно банкиране и в Лихвения бюлетиин на БАНКАТА. /S
Should interest rates be
b applicable for the
particular payment service, the level therreof shall be determin ed at the time they are accrued. The interesst rates payable depe
end on the particular currency and type of seervice and are publish
hed on the BANK’s we
ebsite and electronic
banking channels as
s well as in the Interest Rate Bulletin of the BA
ANK.

7. В случай че извършването на
а платежна услуга
а изисква обмяна
а на валута, обмяяната се осъщесттвява при обменните курсове, приллагани от БАНКА
АТА към момента на изпълнение.
Обменните курс
сове се обявяват н
на Валутни табла в салоните на банковите офиси ил
ли се посочват в каналите за електр
ронно банкиране, пподдържани от БА
АНКАТА, при полож
жение, че това е
възможно. /In thee event that the paymeent service requires cuurrency exchange, thiss shall be calculated aat the exchange rates applied by the BANK at the time of executioon. The exchange rate
es are indicated on the
e currency exchange
boards in the public areas of the BANK’s o
offices or are published on the electronic banking channels supported by the BANK, insofar as
a this is possible.

8. Информация относно реда и на
ачина на начисляв
ване и събиране, индекси или база зза определяне на такси,
т
комисиони и курсове се съдърржа в ОУПУ на БА
АНКАТА. / Informationn on the calculation
and charging methods, the indices and the basis for determining fees
f
and charges are se
et out in the GTCPS off the BANK.

IV. РЕД ЗА ОСЪ
ЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦ
ЦИЯ МЕЖДУ СТРА
АНИТЕ/PROCEDU
URE FOR COMMUNICATION BETWEEN THE PART
TIES
9. БАНКАТА пре
едоставя информа
ация на КЛИЕНТА за извършените операции
о
по сметкките му във форма
ата на отчет. Пред
доставянето на отч
тчета се извършва за период и по начин, заявени от
КЛИЕНТА за съо
ответната услуга, с
съгласно ОУПУ на БАНКАТА. /The BANK provides the CLIEN
NT with information on account transactions in the form of a statemeent. The statement is issued as per the CLIEN
NT’s wishes for
this
service, as indicated
d at the time the accoun
nt was opened and in accordance
a
with the GTCPS of the BANK.

10. С подписван
не на настоящия договор, КЛИЕНТ
ТЪТ дава съгласие БАНКАТА да иззпраща всички пис
сма, уведомления
я, съобщения и дрруги документи, на които е адресатт, чрез интернет
системата на Ба
анката Prob@nking
g /By signing this Agreeement the CLIENT authorises the BANK too send all letters, notifications, statements and other documents, w
which are addressed to
t the CLIENT via Internet banking system
ProB@nking.

11. КЛИЕНТЪТ се
с задължава да и
информира БАНКА
АТА за всички пром
мени в данни и обсстоятелства, заяве
ени при сключване
е на Договора, преедвид което с подп
писване на договора декларира, че
се счита за уведомен и се съгл
ласява, че непред
доставянето, рес
сп. несвоевремен ното предоставяне на информаци
ия от него освобоождава БАНКАТА
А от отговорност за изпълнение/
неизпълнение, вкл.
в
неточно изпъл
лнение на съответтната заявена услу
уга. /The CLIENT unndertakes to inform the BANK of any chang
ges in the facts and ccircumstances stated at the time of signing
g of this Agreement;
moreover, by sign ing this Agreement th
he CLIENT confirms awareness
a
of this cla
ause and agrees that any failure to provid e or untimely provisio
on of information by tthe CLIENT shall rele
ease the BANK from its responsibility for
performance, non-pe
erformance and/or imprroper performance of an
ny relevant service requ
uest.

12. КЛИЕНТЪТ се задължава да и
изпраща всички ув
ведомления на еле
ектронния адрес на
а БАНКАТА; по по
ощата на адреса й на управление; чррез интернет системата на Банката Prob@nking. /The
CLIENT undertakes to forward all notificatio
ons to the email addres
ss of the BANK, or the postal address of its reegistered head office, via Internet banking systtem ProB@nking.

13. Преди подп
писване на насто ящия договор, ка
акто и по време на
н действие на Д
Договора, КЛИЕНТ
ТЪТ има право при
п
поискване да получи условият
та на Рамковия договор,
д
както и
предварителнатта информация по чл. 60 от Закона за платежните усл
луги и платежните
е системи на бълга
арски език, съдърж
жаща се в ОУПУ нна хартиен или друг дълготраен нос
сител. /During the
term of this Agree- ment, the CLIENT sha
all be entitled to have, upon request, the conditions of the Framew
work Agreement, as we
ell as the the prelimina
ary information under A
Art. 60 of the Law on Payment
P
Services and Payment Systems in
the English language
e, which is contained in
n the GTCPS, on paper or on another durable medium.
m

V. ЗАЩИТНИ МЕРКИ/SECURITY
М
Y MEASURES
14. КЛИЕНТЪТ се задължава да предприеме всичкки необходими мер
рки за запазване ссигурността на идентификационните
е си характеристикки (ПИН, динамичен код) при ползване на платежни
услуги, предоставяни от БАНКАТА
А като изпълнява всички предписания и процедури, ппосочени в ОУПУ. /The CLIENT shall ta
ake all necessary meaas- ures to protect the
e security of their iden
ntification data (PIN,
dynamic code) when
n utilsing the payment sservices provided by the
e BANK and shall comp
ply with all guidelines aand procedures as set forth
f
in the GTCPS.

15. КЛИЕНТЪТ е длъжен при пър
рва възможност да
д уведоми БАНКА
АТА за всяка нера
азрешена или нетточно изпълнена платежна
п
операцияя с оглед нейното
о коригиране и/ ил
ли блокиране на
съответния платтежен инструмент, в сроковете и по
о начина, определе
ени в ОУПУ. /The C
CLIENT shall notify the
e BANK immediately of any unauthorised or incorrectly executed payment
p
transaction so
o that the BANK can
correct it and/or blo
ock the payment instrum
ment in a timely manne
er, as set out in GTCPS
S.

16. БАНКАТА им
ма право да блоки
ира платежни инструменти по инициа
атива на КЛИЕНТА
А или без негово съгласие
с
при наличие на предвиден ите в ОУПУ предп
поставки. /The BANK
K has the right to
block payment instru
uments on the initiative of the CLIENT, or with
hout the CLIENT’s consent in certain situationss as set out in the GTPS
S.

17. КЛИЕНТЪТ понася всички загу
уби, настъпили в резултат
р
на неразрешени платежни операции, в случа
аите при които не е изпълнил някоее от задълженията си, действал е чр
рез измама или е
проявил груба небрежност.
н
/The C LIENT shall bear all lo
osses incurred as a res
sult of unauthorised paayment transactions in
n cases where the CLIENT has not fulfilled aall relevant obligations, or has acted fraudu
ulently, or has been
grossly negligent.

VI. СРОК, ПРОМЕНИ И ПРЕКРА
АТЯВАНЕ НА РАМ
МКОВИЯ ДОГОВО
ОР/DURATION, CH
HANGES AND TE
ERMINATION OF THE
T
FRAMEWOR
RK AGREEMENT
18. Настоящият Рамков договор влиза в сила от датата
д
на подписв
ването му. За пол
лзването на конкре
етна платежна усл
луга, в рамките наа настоящия рамкков договор КЛИЕНТЪТ сключва с
БАНКАТА отдел
лен договор и/или искане за открива
ане на разплащате
елна сметка или д
друга платежна усл
луга, съгласно условията предвиденни в ОУПУ. /This Framework Agreement shall
s
enter into force
after its confirmation
n electronically by the B
Bank.

19. БАНКАТА им
ма право да проме
еня едностранно условията
у
по насто
оящия Договор, сввързани с информацията по чл. 60 от
о Закона за платеежните услуги и пл
латежните системи
и, съдържаща се
в ОУПУ. Проме
ените влизат в си
ила два месеца сл
лед уведомяване на КЛИЕНТА, кое
ето се извършва чрез публикуване
ето им на интернеет страницата на БАНКАТА или чрез поставяне на
съобщение в банковите салони. В случай че до датата
д
на влизане
ето им в сила КЛИ
ИЕНТЪТ, с изрично писмено изявл
ление до БАНКАТА
А, не заяви непри
иемането им, се приема
п
че е дал
мълчаливото си
и съгласие относно
о действието им. /The
/
BANK has the rig
ght to unilaterally cha nge the terms of this Agree- ment, in accordance with Art. 60 off the Law on Paymentt Services and Payme
ent Systems and the
information containe
ed in the GTPS. The cchanges take effect two
o months after notificattion of the CLIENT, whhich is undertaken by publication
p
on the BANK’s website or by postting a notice in the public area of the BANK’’s offices. Should the
CLIENT not ex- plic
citly decline the change
es by notifying the BAN
NK in writing before the
e date the changes takke effect, it shall be dee
emed that the CLIENT has given tacit consennt to the changes.

20. Настоящият Рамков договор е безсрочен и може
е да се прекрати по един от следнитте начини: /This Fram
mework Agreement is is
s valid for an indefinite duration and may be terminated in one of the
e following ways:
20.1 по взаимно
о съгласие на Страните изразено в пи
исмена форма /by mutual
m
consent of the pparties, expressed in writing;
w

RD/PC/P

20.2 от КЛИЕНТ
ТА с едномесечно п
писмено предизвес
стие, изпратено до
о БАНКАТА /by the C
CLIENT, with one month
h’s advance notification in writing to the BANK
K;
20.3 от БАНКАТА
А с двумесечно пр
редизвестие, изпра
атено чрез интерне
ет системата на Ба
анката Prob@nking.. /by the BANK, with two
o month’s advance nottification sent via Intern
net banking system Pro B@nking.
20.4 от изправната страна без пр
редизвестие при не
еизпълнение на за
адължения по насстоящия договор. /by the wronged party
y, without prior notificcation, if the other pa
arty defaults on its ob
bligations under this
Agreement.

21. Прекратяван
не действието на настоящия Догово
ор води автоматич
чно до прекратява
ане на отделните правоотношения възникнали
в
по врееме на действието
о му, както и при прекратяване на
договорите, въззникнали при дейс
ствието на настоящ
щия Рамков догов
вор, се прекратява
а и неговото дейсттвие. /The termination of this Agreement sshall automatically re
esult in the termination
n of other individual
contracts concluded
d during its period of vvalidity; furthermore, the
e termination of any oth
her contract that was cconcluded during the te
erm of validity of this Agreement,
A
shall also reesult in the termination
n of this Agreement.

22. КЛИЕНТЪТ не дължи на БАНКАТА разноски и обезщетения, свързани със самото прекратяване на Договора, но не се
с освобождава отт задължението да
а заплати всички начислени
н
такси,
комисиони и/или
и разноски за ползваните платежни услуги и извърше
ените операции до
о датата на прекратяването. /The CL
LIENT shall not owe th
the BANK costs and damages
d
related to th
he termination of the
Agreement itself, bu
ut is not released from the obligation to pay all
a accrued fees, comm
missions and/or costs fo
for the use of payment services and operation
ns provided up to the ddate of termination.

VII. СЪГЛАСИЕ
Е/CONSENT
23. С подписван
не на Рамковия до
оговор, Клиентът декларира,
д
че преди сключването м
му е получил проеккт на договора, както и Общите услловия за платежни услуги/ Тарифа, Лихвен
Л
бюлетин,
Валутен бюлети
ин на Банката и Ин
нформационен бю
юлетин на вложите
елите в актуалната
а им към този мом
мент редакция, запознал се е със съ
ъдържанието им и ги приема, а отно
осно физическото
им предоставян
не към момента на сключване на Договора
Д
заявява: /By signing this Fram
mework Agreement the
e CLIENT declares th
hat the following BANK
K documents in their current version were provided before the
Agreement was con
ncluded: the draft of th
his Agreement; the Gen
neral Terms and Conditions for Payment Serrvices; the List of Fees
s; the Interest Rate Bu
ulletin and the Currency
cy Rate Bulletin; furthermore, the CLIENT confirms awareness of
the content of these
e documents and fully a
accepts said content and,
a
at the time of conc
clusion of this Agreemeent, the CLIENT declarres:

Получих екзземпляр на Общитте условия за платтежни услуги / Тарифата, Лихвения б
бюлетин, Валутния
я бюлетин на Банк
ката и Информациоонен бюлетин на вложителите
в
на ха
артиен носител. /I

have received hard copies of the Gen
neral Terms and Condiitions for Payment Serv
vices and the List of Feees, as well as the Inte
erest and Currency Rate Bulletins of the BANK
K.

Не желая предоставяне на Общите условия за
з платежни услугги/Тарифата, Лихввения бюлетин, Ва
алутния бюлетини на Банката и Иннформационен бюлетин на вложите
елите на хартиен
иемам че същите са ми предоставени на дълготраен носител, съгласно
о ЗПУПС, предвид наличието им на интернет страницаата на Банката ww
ww.procreditbank.bg
g /I do not require
носител, при
hard copies off the General Terms an
nd Conditions for Paym
ment Services and the List of Fees, or the Innterest and Currency Rate
R
Bulletins of the BA
ANK as I accept that tthey are available to me
m on a durable medium
m, as per the Law on
Payment Services and Payment Systtems, since they are present on the BANK’s Internet site at www.prrocreditbank.bg.
24. По повод ус
становяване на отн
ношения с Банката
а, като и в рамките
е на отношенията,, възникнали при действие
д
на настоящия Рамков догоовор, КЛИЕНТЪТ е информиран, че дава съгласието
БАНКАТА да може да търси/ по лучава и обработтва информация, свързана с моето
о или на дружесттвото финансово и имотно състоянние, участие в търговски и граждански дружества,
рети лица от всякка възможна и дос
стъпна информаци
ионна база, както и давам съгласие
ето си за срока на действие на дооговора Банката да извършва справ
вки в: Централен
свързаност с тр
кредитен регисттър при БНБ, Наци
ионален осигурителен институт, Национална здравно о
осигурителна каса
а и други админист
тратори на лични дданни. /On the occassion of establishing relaations with the Bank
and within the fram
me- work of the relatio
ons arising from this framework contract, I'm informed, that I giive my consent to the
e BANK to may seek, obtain and process iinformation relating to
o my financial and pr operty situation, my
participation in com
mmercial and civil com
mpanies, and my relate
edness with third parties from every possibble and accessible info
ormation data base, as well as I give my coonsent the BANK for the term of the currentt contract to execute
checks in: Central Credit
C
Register at the Na
ational Bank, the National Social Security Institute, National Health Innsurance Fund and other administrators of perrsonal data.

25. С подписван
не на Рамковия догговор, Клиентът де
екларира, че извър
ршваната от него д
дейност:
подлежи на
н лицензионен/ра
азрешителен режи
им, което съм удо
остоверил с пред
доставен на Банка
ата актуален Лиценз/Разрешителноо/Сертификат, който ми дава права
а да извършвам
осъществяванатта от мен дейнос
ст. Задължавам се
с при промяна/удължаване или изд
даване на нов Ли
иценз/Разрешително
о/Сертификат да гги предоставя в Банката
Б
в срок да
а един месец от
издаването/подн
новяването им.
не подлежи на лицензионен/ра
азрешителен режи
им и не изисква изда
аване на Лиценз/Раазрешително/Сертификат за извършване на същата.

РАЗРЕШАВАН
НЕ НА СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО/DISPUTE RESOLUTION A
AND APPLICABL
LE LAW
26. Всички възникнали спорове щ
ще бъдат решавани от Страните по пътя на преговор ите, а когато това
а се окаже невъзможно, ще бъдат оотнасяни за решав
ване пред компете
ентния български
съд. /The parties shall endeavour to negootiate the resolution of all
a disputes by mutual consent;
c
however, shouuld resolution prove imp
possible, the case shall be referred for settlem
ment to the competent Bulgarian Court.
27. КЛИЕНТЪТ има право да под
дава възражения във връзка с полз
зването на платеж
жни услуги. БАНКА
АТА е длъжна да се произнесе и дда уведоми писме
ено КЛИЕНТА за решението
р
си по
депозираното възражение в 7-дн
невен срок от полу
учаването му. В случай
с
че БАНКАТ
ТА не се произнес
се в предвидения срок, както и когаато решението не удовлетворява КЛ
ЛИЕНТА, спорът
може да бъде отнесен
о
за разглеж
ждане от Помирите
елната комисия за
а платежни споровве. /The CLIENT is enntitled to submit complaints regarding the usse of payment servicess. The BANK is obligeed to respond to the
CLIENT in writing within
w
7 days following the receipt of the com
mplaint, providing inform
mation on its decision. Should the BANK fail to respond within the stipulated
s
deadline andd/or its decision does not
n satisfy the CLIENT, the dispute may be
referred to the Conc
ciliation Committee for Payment Disputes.

28. За неуреден
ните в настоящия д
договор отношения се прилагат ОУП
ПУ, Тарифата за Ф
Физически/Юридически лица и Лихве
ения Бюлетин на Б
Банката, а в случай на липса на уред
дба от страна на
Банката, се прилагат разпоредбитте на действащото
о българското зако
онодателство. /The General Terms and Conditions
C
for Payment Services, the List of Fees, the Interest and
d Currency Rate Bullettins of the BANK are
applied for any mattters not specifically regu
ulated in this Agreemen
nt and, if such a regulattion is absent, the proviisions of current Bulgarrian legislation shall app
ply.

Настоящият догговор се подписа в два еднообразни екземпляра - по ед
дин за всяка от Стр
раните.
This Agreement is siigned in two identical co
opies - one for each Parrty.

ЗA БАНКАТА:

ЗА КЛИЕНТА/ КРЕДИТОП
ПОЛУЧАТЕЛЯ:

FOR THE BANK:

FOR THE
E CLIENT:

