
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ“ ЕАД КЪМ
ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ТИП „КЕШ НА

ДЕН“
ДЕФИНИЦИИ
1.    КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ
означава физическо лице, чиито
данни са описани изчерпателно
в    ДО ГО ВО РА     за      кредит,
действащо в качеството му на
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ.
2.    КРЕДИТОДАТЕЛ означава
„Кеш Кредит Мобайл“ ЕАД, с
данни описани изчерпателно в
Д О Г О В О Р А       за кредит,
действащо в качеството на
КРЕДИТОДАТЕЛ.
3.    ОБЕЗПЕЧЕНИЕ/ПОРЪЧИТЕЛИ
означава:
3.1.  Едно физическо лице, наето
на безсрочен трудов  договор, с
минимално брутно месечно
възнаграждение в размер на
1500 лева, в качеството си на
Поръчител и е одобрено от
КРЕДИТОДАТЕЛЯ.
3.2.  Дружество, предоставящо
услуги по поръчителство/гаран-
тиране, одобрено от
КРЕДИТОДАТЕЛЯ.
3.3.  Банкова гаранция по сми-
с ъ ла на чл. 422 от Търговския
Закон.
4.    Т Ъ РГО В С К И      ОБЕКТИ
означават      всички търговски
пом е щ е н и я ,      където
КРЕДИТОДАТЕЛЯТ упражнява
своята     дейност, включително
такива на търговски партньори.
5.    КРЕДИТ означава всяка
пре д ос та в е н а      от
К Р Е Д И ТО Д АТ ЕЛ Я      на
К РЕ ДИТО П ОЛ УЧ АТ ЕЛ Я      по
силата на ДОГОВОРА сума.
6.    ДОГОВОР означава
Договорът за Кредит между
КРЕДИТОДАТЕЛЯ и
КРЕДИТО ПОЛУЧАТЕЛЯ, който се
състои от следните документи:
настоящите Общи Условия и
ДО ГО В О Р      за     потребителски
кредит тип „Кеш на ден“.
7.    УС ЛО ВИЯТА НА ДО ГО ВО РА,
с к л ю ч е н      между
К Р Е Д И Т О Д А Т Е Л Я  и
 КРЕДИТО ПОЛУЧАТЕЛЯ, се
състоят от съдържанието на
тези „Общи условия" и
съдържанието на приложените
към и неразделна част от
ДОГОВОРА документи.

ОБРАБОТВАНЕ И
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ
ДАННИ НА
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ
8.    КРЕДИТО ПОЛУЧАТЕЛЯТ се
съгласява предоставените от
него лични данни да бъдат
обработвани, при отпускане на
бъдещи кредити с цел оценка
н а      кредитоспособността н а     
К РЕ ДИТО П ОЛ УЧ АТ ЕЛ Я      и
възможността да бъде
включван в преференциални
програми, предлагани от
КРЕДИТОДАТЕЛЯ   (по    преценка
на представителите на
дружеството, в случаите когато
К РЕДИТО ПОЛ УЧАТЕЛ ЯТ      от-
говаря на условията), както и за
целите на статистическите мо-
дели на КРЕДИТОДАТЕЛЯ.
9.    КРЕДИТО ПОЛУЧАТЕЛЯТ се
съгласява предоставените от
него лични данни да бъдат
об ра б отв а н и      от
К Р Е Д И ТОД АТ ЕЛ Я      при
организиране на томболни
кампании, за участието в които
лицето не прави залози, с цел
у ч а с т и е    в кампанията и
оповестяване на печелившите в
нея.
10.    КРЕДИТОДАТЕЛЯТ се задъл-
жава да съхранява предоставе-
ните от КРЕДИТО ПОЛУЧАТЕЛЯ
лични данни,    съгласно Закона
за защита на личните данни и
други подзаконови нормативни
актове.
11.    С подписването на
н а с т о я щ и т е Общи условия,
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ
удостоверява, че е запознат от
КРЕДИТОДАТЕЛЯ    със следната
информация:
11.1.   неговите лични данни ще
с е обработват само за целите,
залегнали и посочени в
„Общите условия", както и в
„Искане за Кеш на ден".
11.2.   неговите лични данни
могат да бъдат разкрити само
на получателите и категориите
получатели, които са посочени
изчерпателно в „Искане за Кеш
на ден" и „Общите условия към
договор за потребителски
кредит тип „Кеш на ден".

11.3.   личните му данни се
предоставят    от    него
доброволно, като при отказ да
бъдат предоставени, не е
възможно    сключването на
настоящия    дог ов ор    и
предхождащото го „Искане за
Кеш на ден". Правото на
достъп и правото на
коригиране на събраните
лични данни се осъществяват
по реда на чл. 28а и чл.34 от
Закона за защита на личните
данни.
12.    КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ
приема и се съгласява
изрично личните му данни да
бъдат разкривани при
условията на
конфиденциалност и само за
нуждите на дейността на КРЕ-
ДИТОДАТЕЛЯ    пред БНБ, НО И
и трети лица с предмет на
дейност: колекторски услуги
(при прехвърляне на
вземането или при възлагане
на събирането му), директен
маркетинг, скоринг агенции
или кредитни бюра (с цел
актуализиране на съответния
кредитен скоринг и проверка
н а кредитната надеждност на
КРЕДИТО ПОЛУЧАТЕЛЯ, както и
за изготвяне на статистически
модели на дружеството), или
когато има нормативно
изискване.
13.    Прехвърлянето на правата
н а      КРЕДИТОДАТЕЛЯ      по
ДО ГО В О РА      (ведно с
предаването на документите
на приобретателя на правата),
подаването на ДОГОВОРА пред
съд или към фирми за
събиране на вземания, за
осъществяване на правата на
КРЕДИТОДАТЕЛЯ, или
предоставянето на
информация за ДО ГО ВО РА на
к о н т р о л е н и/или съдебен
орган в изпълнение на
задължение по закон, не
съставляват неизпълнение на
задължението по предходното
изречение.
14.    КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ
оправомощава
КРЕДИТОДАТЕЛЯ да проверява
пълнотата и верността на     
в с я к а        предоставена   
информация чрез свои
служители или независими
изпълнители.
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15.    КРЕДИТОДАТЕЛЯТ е задъл-
жен да предоставя периодично
информация за редовността на
обслужването на отпуснатия
кредит към поддържаната от
Българска Народна Банка
И н форма ц и он н а система за
паричните задължения на
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ
(Централен кредитен регистър),
като    КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ    е
информиран, че всички банки и
небанкови        финансови
институции    имат    право    на
достъп до тази информация и
същата ще бъде използвана за
оценка на бъдещата
кредитоспособност на
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ
16.    КРЕДИТО ПОЛУЧАТЕЛЯТ се
съгласява кредитът, предмет на
ДО ГО ВО РА, да му бъде пре-
доставен в брой в Търговския
обект, където е кандидатствал,
по Кеш Карта „Cash Card“, само
ако      има    вече    зачислена
активна карта „Cash Card“ или
по посочена    от    него банкова   
сметка. В случай че възникнат
извънредни обстоятелства,
възпрепятстващи
предоставянето на кредита по
посочената от КРЕДИТО ПО-
ЛУЧАТЕЛЯ банкова сметка или
Кеш Карта „Cash Card“,
кредитът ще бъде изплатен в
брой в Търговския обект,
където е подписан настоящия
ДОГОВОР.
Предоставянето на посочената
в предходното изречение сума
съставлява    изпълнение на
задължението        на
К Р Е Д И ТО Д АТ ЕЛ Я     да
предостави кредит и създава
з а д ъ л ж е н и е     за
К РЕ ДИТО П ОЛ УЧ АТ ЕЛ Я     да
изплати на КРЕДИТОДАТЕЛЯ
предоставената сума на
определената падежна дата в
Търговските обекти на
К РЕ ДИТОДАТ ЕЛ Я    и л и    по
банков път.
17.    Сумата, която КРЕДИТО ПО-
ЛУЧАТЕЛЯТ    следва да плати на
КРЕДИТОДАТЕЛЯ    на    датата
на падеж, съставлява
главницата по кредита и
определена добавка/лихва,
представляваща печалбата на
КРЕДИТОДАТЕЛЯ.

18.    При законодателна замяна
н а BGN (български лев) с EUR
(евро), всички дължими, но не-
погасени от
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ    суми по
ДО ГО ВО РА, се     трансформират
в Евро по курс на замяната
1,95583 лева за 1 (едно) Евро.
19.    Сумите, изплатени от
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ,
покриват компонентите на
з а д ъ лж е н и я та     към
КРЕДИТОДАТЕЛЯ в после-
дователност:      разходи    за
събиране    на    вземането,
наказателни и съдебни такси и
лихви, обезщетение за забава,
възн агражден ие      за
допълнителни услуги, лихви по
кредита и главница.
ПРАВО НА ПРЕДСРОЧНО
ПОГАСЯВАНЕ И
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ДОГОВОРА
20.    КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ има
право по всяко време да погаси
изцяло или частично задълже-
нията си по договора    за   
кредит. За целта
КРЕДИТО ПОЛУЧАТЕЛЯТ следва
да отправи до КРЕДИТОДАТЕЛЯ
искане за предсрочно
погасяване на кредита.
КРЕДИТОДАТЕЛЯТ не може да
  откаже    да приеме
предсрочното изпълнение по
договора за кредит.
21.    В случай на предсрочно по-
гасяване на кредита по реда на
чл. 32 от ЗПК, КРЕДИТОДАТЕЛЯТ
има право на обезщетение не
по-голямо от 0,5 на сто от
предсрочно погасената сума по
кредита, когато оставащият
период на договора за кредит е
по-малък от една година. КРЕ-
ДИТОДАТ ЕЛ Я Т    е длъжен да
н а м а л и      съответното
задължение за срока, оставащ
до пълното погасяване на
заема, като уведоми
К РЕ ДИТО П ОЛ УЧ АТ ЕЛ Я      за
конкретните параметри на
предсрочното погасяване.
ЗАБАВА И ПРЕДСРОЧНА
ИЗИСКУЕМОСТ
22.    При забавяне на изплаща-
нето някоя от дължимите суми
по договора за кредит, КРЕДИ-
ТО П ОЛ УЧ АТ ЕЛ Я Т        дължи
обезщетение за забава в
размер на действащата законна
лихва за

забава върху неплатената в срок
сума за времето на забавата.
23.    КРЕДИТО ПОЛУЧАТЕЛЯТ е
информиран и е съгласен с
това, че в случай на
неизпълнение от негова страна,
на което и да е от
задълженията му по
ДО ГО ВО РА, КРЕДИТОДАТЕЛЯТ
ще предприеме спрямо него по
своя преценка няколко или
всичките изброени по-долу
мерки:
23.1.   щ е    включи КРЕДИТО-
ПОЛУЧАТЕЛЯ        в собствените
си списъци и база-данни за
физически лица, които са
ненадеждни и некоректни     
платци, при спазване на Закона
за защита на личните данни
(ЗЗЛД);
23.2.   ще    предприеме действия
по извънсъдебно събиране на
вземанията си, подробно
описани в ДОГОВОРА за кредит.
23.3.   щ е    предприеме всички
процесуални действия по при-
нудително събиране на взема-
нията си от КРЕДИТОПОЛУЧА-
ТЕЛЯ по реда на Гражданския
процесуален кодекс (ГПК).
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА
ПРАВАТА И
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
24.    КРЕДИТОДАТЕЛЯТ може по
всяко време да прехвърли пра-
вата си по ДО ГО ВО РА на
избрано от него трето лице, без
да е нужно предварително да
получи изричното съгласие на
КРЕДИТО ПОЛУЧАТЕЛЯ,    като е
задължен да го уведоми за
това в срок до 14 календарни
дни.
25.    КРЕДИТОДАТЕЛЯТ има
право да прехвърли правата и
задълженията си по ДО ГО ВО РА
на избрано от него дружество
при гарантиране на същите
условия и гаранции за
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ.
БОНУС ПРОГРАМИ
26.    В случай че КРЕДИТО ПОЛУ-
ЧАТЕЛЯТ    е    изпълнил редовно
задълженията си по ДОГОВОРА,
при повторно кандидатстване
за кредит, КРЕДИТОДАТЕЛЯТ
има право да му предложи
клиентски бонус съгласно
установени от него категории
бонуси.
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27.    В случай че след като му
б ъ де        предложен бонус,
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ
изпадне в забава с
изпълнението на задълженията
си по договора, последният
губи правото си на бонус и
в си ч ки    съпътстващи    го
привилегии.
ИЗЯВЛЕНИЯ
28.1.  КРЕДИТО ПОЛУЧАТЕЛЯТ е
длъжен да уведомява
незабавно и в писмен вид
КРЕДИТОДАТЕЛЯ за всякакви
изменения в обстоятелствата и
дан н ите, които е декларирал
при сключването на ДО ГО ВО РА
за кредит, в т.ч. за промяна в
постоянния или настоящия му
адрес, промяна на телефонните
номера за    връзка,     промяна
на местоработата, изменения
на трудовия договор, както и
такива    обстоятелства,    които
биха могли да повлияят върху
изпълнението на ДО ГО ВО РА от
страна на КРЕДИ-
ТОПОЛУЧАТЕЛЯ.
28.2.  КРЕДИТОДАТЕЛЯТ има
право да използва мобилния
н ом е р       (MSISDN)    на
КРЕДИТО ПОЛУЧАТЕЛЯ като
мярка за идентификация и
си г урн ост.        КРЕДИ-
ТО П О Л УЧ АТ ЕЛ Я Т    с е   
задължава да не предоставя
телефона си на други лица. В
случай на изпратени от
телефона искания за усвояване
на суми, същите ще се считат 
за валидни и обвързващи   
страните изявления.
29.    В случай че КРЕДИТО ПО-
Л У Ч А Т Е Л Я Т    не изпълни
условията, описани в чл.28.1. и
28.2., или КРЕДИТОДАТЕЛЯТ
установи, че в посочената от
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ
информация    е    настъпила
промяна,    КРЕДИТОДАТЕЛЯТ
може да обяви отпуснатия
кредит за предсрочно изискуем
ведно с всички последици от
това.
30.    В сички      извлечения,
уведомления,      покани    и
всякакви други документи,
свързани с изпълнението на
ДО ГО ВО РА и изпратени от
КРЕДИТОДАТЕЛЯ на последно
д е кла ри ра н и я      от
К РЕДИТО ПОЛ УЧАТЕЛ Я    адрес,
се считат за валидно получени
от него, дори и когато този
адрес е променен, в случай че
К РЕДИТО ПОЛ УЧАТЕЛ ЯТ    не е
уведомил

надлежно    КРЕДИТОДАТЕЛЯ   
за новия си адрес.
31.    Всички изпратени известия,
инструкции, въпроси или доку-
менти въз основа или във
връзка с изпълнение на
ДО ГО ВО РА за кредит тип „Кеш
на ден“ се считат за получени
на адреса за кореспонденция,
посочен от
КРЕДИТО ПОЛУЧАТЕЛЯ, по факс,
имейл адрес, SMS, USSD    или
съобщения    п о    телефон,
пос оч е н и          от
КРЕДИТО ПОЛУЧАТЕЛЯ. С уго-
в оре н ото в настоящия член
КРЕДИТОДАТЕЛЯТ и
КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ
уреждат реда за връчване на
известия, инструкции, въпроси
или документи, като се   
с ъ г л а с я в а т     и считат
връчването по този ред за
редовно.
32.    КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ
удостоверява чрез
подписването на настоящия
документ и изричното си
с ъ гл а с и е за получаване на
съобщенията, отправени от
КРЕДИТОДАТЕЛЯ по начините и
ч рез      средствата, описани в
предходното изречение.
33.    Съобщенията до КРЕДИТО-
ДАТ ЕЛ Я    се отправят на посо-
чените в ДО ГО ВО РА адрес и те-
лефон за връзка.
ДРУГИ
34.    В с и ч к и    изменения и
допълнения по сключения
ДО ГО ВО Р за кредит тип „Кеш
на ден“ се извършват в
писмена форма посредством
Анекс или Допълнително
споразумение и се подписват от
двете страни по договора.
Страните приемат за
с кл ю ч в а н е , равнозначно на
сключване в писмена форма на
ДО ГО ВО РА и на всякакви други
документи като анекси, допъл-
нителни споразумения, уведом-
ления и т.н. размяната на копия
от документите по и-мейл,
куриер или факс. В случай че
някоя от разпоредбите на
ДО ГО ВО РА    бъде    обявена за
невалидна      от компетентна     
ю р и с д и к ц и я , останалите
разпоредби остават в сила. Ако
приложим към съдържанието
н а ДО ГО ВО РА нормативен акт
предпише параметри на
посочените в този

документ условия, различни от
уговорените, същите се смятат
за променени с влизането на
акта в сила.
35.    Доколкото между
ДО ГО ВО РА за кредит тип „Кеш
на ден“ и Искането за Кеш на
ден има разминаване,
приоритет има ДО ГО ВО РЪТ. За
предоставянето на невярна
информация
К РЕДИТО ПОЛУЧАТЕЛ ЯТ    носи
н аказателн а    отговорност,
съгласно Наказателния кодекс,
чл.209 и сл. (ИЗМАМА), чл. 308
и сл. (ДО КУМЕНТНИ
ПРЕС ТЪПЛЕНИЯ) и др.,    както и
г р а ж д а н с к а отговорност за
причинени вреди.
36.    Предоставянето на невярна
и непълна информация от КРЕ-
ДИТО ПОЛУЧАТЕЛЯ може да
бъде основание за
КРЕДИТОДАТЕЛЯ да откаже
предоставянето на кредит.

 

Дата:         За Кеш Кредит: ……………………………  Потребител: …..…………………………
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