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Основни изисквания, 
свързани с усвояване, олихвяване и погасяване на револвиращ кредит, предоставен за ползване 

чрез кредитна карта Mastercard (Револвираща кредитна карта(РКК)) 
 

Настоящите Основни изисквания имат за цел да Ви запознаят с най-важните условия, свързани с 
предоставянето на кредит и използването му чрез стандартна или златна кредитна карта Mastercard, 
издадена от Общинска банка АД. 

1. Размер на кредита. Вие имате възможност да ползвате предоставен от банката револвиращ 
кредитен лимит, както следва:  

а/ чрез стандартна РКК, издадена по разплащателна сметка в левове или евро: 
❖ минимален размер – 500 лева или 250 евро; 
❖ максимален размер – 5 000 лева или 2 500 евро. 

б/ златна РКК, издадена по разплащателна сметка в левове или евро: 
❖ минимален размер – над 5 000 лева или над 2 500 евро; 
❖ максимален размер – 20 000 лева или 10 000 евро. 

2. Обезпечения по кредита. За гарантиране вземанията на банката във връзка с ползваната РКК, 
Вие трябва да представите документи, удостоверяващи получаваните от Вас доходи. Въз основа на 
доходите Ви, банката преценява размера на кредитния лимит, който е възможно да Ви бъде предоставен. В 
случай, че по преценка на банката доходите не позволяват да Ви бъде предоставен кредит в искания 
размер, Вие имате възможност да представите допълнително обезпечение под формата на залог на влог, 
открит в банката на Ваше име или на името на друго лице. Банката може да Ви предостави револвиращ 
кредит и срещу обезпечение залог върху бъдещи вземания по разплащателната Ви сметка, към която е 
издадена кредитната карта. 

3. Срок за ползване на кредита. Срокът за ползване на револвиращия кредит е 12 календарни 
месеца. Банката може едностранно и автоматично да продължи правото Ви да ползвате кредитния лимит 
за нов срок от 12 календарни месеца в случай, че не сте допускали неизпълнение на задълженията си, 
свързани с ползването на кредита и картата.  

4. Издаване на карта. Кредитната карта представлява платежен инструмент за достъп до средствата 
по разплащателната Ви сметка. Картата се издава с предварително определени лимити за извършване на 
операции чрез терминални устройства АTM и ПОС, като Вие имате възможност да определите 
индивидуални лимити за ползване на издадената Ви карта. По Ваше искане, Банката може да издаде до 2 
допълнителни карти към разплащателната Ви сметка на определени от Вас лица. 

Срокът на валидност на картата е 2 години. Подновяването на карта за нов срок се извършва най-
късно в месеца, в който изтича срокът й на валидност при условиe, че решението на банката за 
автоматично продължаване ползването на кредита е положително.  

5. Усвояване на кредита. Усвояването на предоставения Ви за ползване кредитен лимит се 
извършва чрез стандартна или златна РКК, издадена на Ваше име от банката. Плащания с картата се 
извършват в рамките на наличността по разплащателната сметка към момента на извършване на 
платежната операция, формирана като резултат от паричните средства по сметката и предоставения от 
банката за ползване кредитен лимит. Наличността може да бъде намалена с размера на блокировки, 
наложени с нормативен акт или произтичащи от условията за ползване на картата.   

Месецът, през който усвоявате суми от кредита, формира така наречения Период на клиентски 
плащания (ПКП), който обхваща дните от първо до последно число на всеки календарен месец с 
изключение на първия ПКП, който е със срок от датата на влизане в сила на договора за кредит до 
последно число на текущия месец. През съответния ПКП, Вие можете да усвоите част или целия 
предоставен Ви от Банката кредитен лимит. В случай, че по сметката Ви са внесени допълнителни парични 
средства, тяхното усвояване се извършва след изчерпване на предоставения кредитен лимит. 

6. Погасяване на кредита. Погасяването на ползвания през съответния ПКП кредит се извършва по 
следния начин:   

a/ Първите петнадесет дни след всеки ПКП формират Гратисен период (ГП), през който Вие можете 
да погасите пълния размер на ползвания кредит и съответно да не заплатите на банката лихва. По време 
на този период Вие получавате извлечение по сметката си и се информирате за дължимите от Вас: сума за 
погасяване, лихви по ползвания кредит, такси и комисиони. През ГП можете да ползвате РКК за 
осъществяване на плащания от свободния кредитен лимит;  

б/ В случай, че сте усвоили част или целия кредит през предходните ПКП, в рамките на ГП Вие 
задължително трябва да погасите част от сумата по ползвания кредитен лимит, която се нарича 
Минимална погасителна вноска (МПВ). В случай, че размерът на усвоената сума през съответния ПКП е под 
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размера на МПВ,  Вие трябва да погасите усвоената сума в пълен размер. За внесена МПВ за съответния ПКП 
се счита и всяка сума, по-голяма или равна на изискуемата МПВ, която е постъпила по сметката Ви през 
този ПКП, след погасяване на задълженията за изминали периоди на клиентски плащания. В случай, че 
последният ден от Гратисния период е неработен, Вие можете да внесете МПВ на първия следващ работен 
ден. 

Вие не дължите МПВ, ако: 
❖ не сте извършвали плащане през последния ПКП и не сте усвоили кредитен лимит през 

предходни ПКП; 
❖ не сте извършили плащане през последния ПКП и има усвоен кредитен лимит, който не е 

породен от транзакции с картата (такси и комисиони); 
в/ С всяка налична или постъпила по разплащателната Ви сметка сума над МПВ през 15-дневния 

период на ГП се револвира кредитният лимит, като с размера на надвишението над МПВ се погасяват 
задълженията Ви по реда на възникването им с вальор - датата на извършване на съответното плащане. 
Ако през ГП погасите пълния размер на задълженията си по ползвания кредитен лимит, не дължите лихва. 
В случай, че до изтичане на последния ден от съответния ГП, погасите само част от ползвания кредитен 
лимит, която е равна на или по-голяма от МПВ, банката начислява възнаградителна лихва върху 
непогасената част в размер на договорения лихвен процент. 

7. Невнесена в срок МПВ. При условие, че не осигурите МПВ до изтичане на съответния ГП, считано 
от първия следващ работен ден банката блокира ползването на неусвоения кредитен лимит. За 
невнесената МПВ, банката има право да прилага такса нереволвиране, която се удържа от свободния 
кредитен лимит. При условие, че погасите дължимите МПВ, включително такси, комисиони, неустойки и 
лихви, ползването на кредита се възобновява. Ако не внесете две поредни МПВ, банката има право да 
обяви кредита за предсрочно и изцяло изискуем и да отнесе усвоената и непогасена  главница в просрочие. 
В случаите на предсрочна изискуемост банката деактивира служебно картата Ви. 

8. Санкции при непогасяване на дължимите лихви в срок. Ако до изтичане на последния ден от 
съответния ГП не погасите целия ползван кредитен лимит, банката начислява възнаградителна лихва 
върху непогасения кредит в размер на договорения лихвен процент. Лихвата се начислява считано от 
датата на извършване на съответната транзакция до момента, в който задължението бъде погасено. 

Начислените възнаградителни лихви се събират на последния ден от Гратисния период, следващ 
ПКП, за който се отнасят те. Ако този ден е неработен, банката събира лихвите на първия следващ работен 
ден. В случай, че лихвите не могат да бъдат събрани от постъпленията по сметката Ви или за сметка на 
неизползвания кредитен лимит, те не се отнасят в просрочие. 

Отнасянето на лихвите в просрочие се извършва в случай, че не ги погасите до изтичане на 
следващия по ред ГП. В случай на неплащане, забавено или частично плащане на дължима 
възнаградителна лихва, банката начислява неустойка за забава в размер на законната лихва за всеки ден 
просрочие върху просрочената сума. 

Ако просрочените лихви и неустойката не бъдат погасени до изтичане на следващия 3-ти по ред 
Гратисен период, банката има право да прекрати ползването на кредитния лимит и да обяви кредита за 
предсрочно и изцяло изискуем. 

9. Предсрочна изискуемост. Банката има право да обяви ползвания кредит за предсрочно и изцяло 
изискуем в следните случаи: 

а/ ако кредитополучателят е представил неверни сведения или неточни данни във връзка с издаване 
и/или ползване на картата; 

б/ при условие, че не са внесени две поредни МПВ в пълен размер и в дължимия срок; 
в/ ако просрочените лихви не бъдат погасени до изтичане на следващия по ред ГП; 
г/ когато кредитополучателят почине или бъде поставен под запрещение; 
д/ договорът за издаване и ползване на международна кредитна карта Mastercard бъде прекратен. 
При обявяване на кредита за предсрочно и изцяло изискуем, Банката има право: 
е/да пристъпи към принудително събиране и по своя собствена преценка да насочи изпълнението към 

кое да е от или към цялото имущество на картодържателя;  
ж/служебно да погаси кредита без съдебна намеса от блокираните парични средства, предложени 

като обезпечение;  
з/да прехвърли на трето лице правата върху вземанията си от картодържателя. 

10. Право на отказ и прекратяване на договора. Вие имате право да се откажете от сключения 
Договор в срок до 14 календарни дни, считано от датата на неговото подписване. Правото на отказ се счита 
за упражнено при условие, че до изтичане на посочения срок, Вие изпратите писмено уведомление до 
банката.  В случай, че упражните правото си на отказ от Договора, Вие сте длъжни да погасите 
задълженията си по ползвания кредит, включващи главница и лихва. Погасяването на задълженията 
следва да се извършва в срок до 30 календарни дни, считано от датата на представяне или изпращане на 
уведомлението.  
 


