О Б Щ И У С Л О В И Я НА “КРЕДИТ ТАЙМ” ЕООД – ГР. СОФИЯ,
ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОРИ ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ

І. РАЗДЕЛ ПЪРВИ ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. ДЕФИНИЦИИ
По смисъла на настоящите Общи условия и сключваните договори за паричен заем, към които са приложими,
следните термини имат следното значение:
1.1. Договор за паричен заем е договор, въз основа на който ЗАЕМОДАТЕЛЯТ „КРЕДИТ ТАЙМ” ЕООД предоставя или
се задължава да предостави на ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ паричен заем под формата на заем, като договорът се сключва
в съответствие с условията и разпоредбите на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Закона за
потребителския кредит и приложимото българско законодателство, както и настоящите Общи условия.
1.2. „Заемодател” е „КРЕДИТ ТАЙМ” ЕООД, ЕИК 203615520, със седалище и адрес на управление гр. София 1750, рн Младост, ж.к. "Младост - 1", ул."Димитър Моллов" No 16, вписано в регистъра на финансовите институции, воден
от Българска Народна Банка (БНБ), под номер BGR00355. Дейността по предоставяне на финансовите услуги е обект
на особен надзор от БНБ, чийто адрес е: гр. София 1000, пл. “Княз Александър І” №1.
1.3. „Клиент” е всяко физическо лице, което се ползва от услуги, предоставяни от „КРЕДИТ ТАЙМ” ЕООД.
1.4. „Заемополучател” e дееспособно физическо лице – потребител на възраст от 18 до 75 години, на който
заемодателят предоставя заем при условията на сключен с лицето Договор за паричен заем и настоящите Общи
условия.
1.5. „Страни” - заемодателят и заемополучателят заедно ще бъдат наричани по-долу накратко „Страни”.
1.6. „Срок на договора” е периодът от време, в рамките на който съществува договорното правоотношение между
страните – от влизане в сила на договора до погасяване на всички задължения на страните по него.
1.7. „Искане” е Стандартизирана форма, с която заемополучателят заявява желанието си за получаване на заем,
съдържаща лични данни на кандидата, сума на искания заем, срок за ползване на заема, банкова сметка и др.
Изпраща се до заемодателя чрез попълване на електронна форма за регистрация, намираща се на Уеб–страницата
на заемодателя – www.credittime.bg или на хартиен носител, който се предоставя в офис на заемодателя.
1.8. „Уеб-страница” е обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL),
намираща се на следния адрес в интернет – www.credittime.bg, на който е разположен уебсайта на заемодателя. В
него се съдържат файлове и информация за предоставяните от заемодателя услуги;
1.9. Работно време е работното време на заемодателя за разглеждане и одобряване на искане за заем е от 9:00 до
18:00 часа в работни дни.
2. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ
2.1. Настоящите Общи условия на „КРЕДИТ ТАЙМ” ЕООД приложими към договори за паричен заем (наричани за
краткост само “Общи условия”), са установени на основание чл. 298 от Търговския закон /ТЗ/ и съдържат
типизираните условия на Договорите за паричен заем, които се сключват между „КРЕДИТ ТАЙМ” ЕООД, в качеството
му на заемодател, и потребители, в качеството им на заемополучатели.
2.2. Настоящите Общи условия са задължителни за заемополучателите и се прилагат в отношенията между страните
по сключен Договор за паричен заем, доколкото в договора и/или в приложения и/или анекси към него не са
предвидени специални условия, с които е уговорено друго и/или които изключват приложението на някои от
Общите условия.
2.3. В случай че поради промени в законодателството или поради друга причина, която и да било клауза на
настоящите Общи условия не може да бъде приложена, отношенията между страните се уреждат от разпоредбите
на Договора за паричен заем, както и от съответните разпоредби на българското законодателство и установените
търговски практики и обичаи.
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2.4. За неуредените в настоящите Общи условия положения се прилагат съответните разпоредби на ЗПК, ТЗ, Закона
за задълженията и договорите /ЗЗД/, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние /ЗПФУР/ и други
разпоредби от действащото законодателство, относими към предмета на договора.
2.5. Настоящите Общи условия съдържат информацията, която заемодателят трябва да предостави на своите
клиенти, съгласно нормативните актове, които регулират дейността му включително информация за начините за
разумно и справедливо уреждане на споровете и за основните права и задължения на заемодателя и на
заемополучателя.
II. РАЗДЕЛ ВТОРИ ПАРИЧЕН ЗАЕМ
3. KAНДИДАТСТВАНЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ
3.1. Заемополучатели могат да бъдат всички пълнолетни дееспособни физически лица с постоянно местоживеене в
страната на възраст от 18 до 75 години, които не са поставени под запрещение и отговарят на другите условия и
изисквания съгласно настоящите Общи условия.
3.2. Предоставянето на парични заеми се осъществява само въз основа на договор, по силата на който заемодателят
предоставя или се задължава да предостави на заемополучателя паричен заем в рамките от 150 лева до 5000 лева,
който заемополучателят се задължава да ползва за финансирането на свои лични нужди, съгласно договорените
срокове и условия, и да върне заема на заемодателя ведно с дължимите лихви, такси, разноски и др.
3.3. Заемодателят предоставя 5 (пет) вида продукти, от които може да избере Заемополучателя, ако отговаря на
изискванията на Заемодателя, а именно: „Седмичен” – предоставя се паричен заем в размер между 200 лева и 5000
лева, „Двуседмичен” – предоставя се паричен заем в размер между 500 лева и 5000 лева, „Месечен” – предоставя
се паричен заем в размер между 1500 лева и 5000 лева, „Пенсионер” – предоставя се паричен заем в размер между
150 лева и 1500 лева и „Овърдрафт” - предоставя се паричен заем в размер между 200 лева и 400 лева.
3.4. Договарянето между страните се осъществява в офис на заемодателя и чрез средствата за комуникация от
разстояние, а именно уеб-сайт, като по изключение, ако заемополучателя има подписан и редовно обслужван
договор за заем, договарянето може да стане по телефон или електронна поща, като договорът за паричен заем се
сключва винаги на хартиен носител и правоотношението се реализира при спазване на изискванията на Закона за
предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Закона платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС),
Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), Закона
за потребителския кредит (ЗПК) и др.
3.5. Сключването на договора за паричен заем става по инициатива на заемополучателя. За да получи паричен заем,
Заемополучателят попълва Искане, намиращо се на Уебсайта на „КРЕДИТ ТАЙМ” ЕООД или във всеки от офисите му,
където предоставя пълни и верни данни относно своята самоличност като: Три имена, ЕГН, адрес /постоянен и
настоящ/, данни по лична карта, месторабота, мобилен телефонен номер, актуална електронна поща, банкова
сметка и други.
3.6. В края на Искането заемодателят предоставя избор на Заемополучателя да кандидатства за паричен заем при
следните възможности: „Седмичен”; „Двуседмичен”, „Месечен” , „Пенсионер” или „Овърдрафт”.
3.7. При избрана възможност „Седмичен” – заемополучателят е длъжен да връща заемната сума чрез ежеседмични
вноски, при избрана възможност „Двуседмичен” – замополучателят е длъжен да връща заемната сума чрез вноски
на всеки две седмици от месеца, при избрана възможност „Месечен” заемополучателят е длъжен да връща
заемната сума на ежемесечни вноски, при избрана възможност „Пенсионер” е длъжен да връща заемната сума на
ежемесечни вноски, а при избрана възможност „Овърдрафт” е длъжен да върне еднократно сумата.
3.8. В края на Искането и с оглед успешното му попълване Заемополучателят задължително трябва да отбележи, че
се е запознал и да посочи, че е съгласен с настоящите Общи условия. Приемането на настоящите Общи условия е
необходимо условие за изпращане на искането. Получаването от страна на заемодателя на Искане не задължава
последния да предостави заем на кандидатстващия за паричен заем.
3.9. Заемодателят има право по всяко време да изисква предоставяне на допълнителни данни и документи както за
Заемополучателя, така и за неговите поръчители, включително копие на лична карта и други документи, които се
изпращат на електронната поща на заемодателя или се предоставят на място в офисите му. Заемодателят има право
да позвъни на посочените в Искането телефони и да уточни представените от Клиента и неговите поръчители данни.
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3.10. Заемодателят разглежда предоставената от Клиента информация и въз основа на същата го уведомява в
разумен срок за съгласието си за предоставянето на паричен заем и неговият размер или отказа да бъде
предоставен такъв паричен заем. Заемодателят не е длъжен да обосновава пред Клиента отказа за отпускане на
паричен заема. Заемодателят има право да предостави по-малък по размер паричен заем в сравнение с този, за
който Клиентът е кандидатствал, респективно е посочил в Искането си.
3.11. Заемополучателят носи отговорност за истинността и верността на предоставените на заемодателя данни и
документи. Забранява се регистрацията и/или кандидатстване под неистинско име, чуждо или изменено собствено
име или други неверни данни както за заемополучателя, така и за поръчителите.
3.12. При сключване на Договора за паричен заем Заемополучателят се задължава да съобщава в 3 /три/ дневен
срок на Заемодателя за всяка промяна на обстоятелствата, посочени в Заявката за кандидатстване и в частност, но
не само за всякакви промени в месечния доход, личния адрес и този на работодателя му, мястото му на работа
(работодателя), телефонните номера, обслужващите банки и банковите му сметки, като ги изпрати до заемодателя
на е-mail адрес: office@credittime.eu или с поща на адрес: гр. София 1750, р-н Младост, ж.к. "Младост - 1",
ул."Димитър Моллов" No 16.
3.13. В случай че Клиентът е одобрен, Договорът за паричен заем, заедно с Общите условия и Стандартния
европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските парични заеми съгласно приложение №
2 от ЗПК, се предоставят на място в офисите на заемодателя за подписване, като с изрично разрешение на
Търговския директор, договора може да бъде предоставен за подписване и извън офисите на заемодателя.
3.14. За да сключи Договора за паричен заем, Клиентът трябва да потвърди, че e запознат, приема и е съгласен с
Договора за паричен заем, заедно с Общите условия, които са били в сила към момента на сключването на Договора,
както че е запознат и е съгласен със Стандартния европейски формуляр за предоставяне на информация за
потребителските парични заеми съгласно приложение № 2 от ЗПК.
3.15. Заемодателят отпуска паричен заем по банковата сметка на заемополучателя, която последният е посочил в
Искането и/или Договора за паричен заем или на ръка в офисите на заемодателя.
3.16. На заемополучателя се отпуска едновременно само един паричен заем. За нов паричен заем заемополучателят
може да подава искане само при наличието, че няма закъснения в изплащането на предходния заем или вече е
погасил заема и няма други непогасени задължения към заемодателя.
3.17. Договор за паричен заем „Овърдрафт” се отпускат само на заемополучатели, които имат друг вид договор за
заем със Заемодателя и нямат направени по предходни договори закъснения и непогасени задължения към
заемодателя.
4. ЛИЧНИ ДАННИ
4.1. „Кредит Тайм“ ЕООД е администратор на лични данни и като такъв действа в съответствие със
законодателството на ЕС и Р България, изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016
г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните - ОРЗД). Личните данни на клиентите се
обработват законосъобразно при наличие на поне едно от условията по чл. 6, пар. 1 от ОРЗД. „Кредит Тайм“ ЕООД
осигурява на всеки клиент документ с Информация относно обработване на лични данни, съдържащ изискуемата
от Закона и чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД информация. При необходимост „Кредит Тайм“ ЕООД обновява предоставяната
информация, като последната версия може да бъде намерена на хартиен или друг траен носител по всяко време в
офисите и на интернет страницата на „Кредит Тайм“ ЕООД на адрес www.credittime.eu. С подписване на договор за
паричен заем, включително от разстояние чрез установените средства за достъп и идентификация,
заемополучателят декларира че е получил и се е запознал с информация за: •„Кредит Тайм“ ЕООД като
администратор на лични данни и отговорника по защита на данните на „Кредит Тайм“ ЕООД; •целите на
обработването, за което личните данни са предназначени, както и правното основание за обработването, сроковете
за съхранение от „Кредит Тайм“ ЕООД и евентуалните последствия, в случай че не предостави тези данни; •какви са
правата му във връзка с обработването и защитата на личните му данни и как да ги упражни; •получателите, на
които личните му данни могат да бъдат предоставяни от „Кредит Тайм“ ЕООД в позволените от закона случаи.
4.2. Преди сключване на Договора за паричен заем заемодателят има право да оценява заемоспособността на
заемополучателя/Клиента и неговите поръчители въз основа на достатъчно информация, в т.ч. информацията,
получена от заемополучателя/Клиента и неговите поръчители, включително и ако е необходимо да извършва
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справка в Централния кредитен регистър, в Националния осигурителен институт или в друга база данни, използвана
в Република България за оценка на заемоспособността на заемополучателите. Преди сключване на Договора за
паричен заем заемодателят има право да проверява истиността на предоставената от заемополучателя/Клиента и
неговите поръчители информация. Със съгласието си за сключване на договора за паричен заем и съгласно
настоящите Общи условия заемополучателят/Клиентът и неговите поръчители декларират, че оторизират
заемодателя и дават изричното си съгласие:
4.2.1. Заемодателят да иска сведения за него от трети лица и да обработва тези данни, когато тези сведения са във
връзка със сключването и изпълнение на договора;
4.2.2. Предоставените данни да се предават на трети лица, доколкото това се налага за изпълнение на законово
задължение на заемодателя или доколкото това се налага с оглед изпълнението на задължения по договора за
паричен заем, както и за действия, предхождащи сключването на договора за паричен заем или доколкото
заемодателят има сключени договори с трети лица за извършване на дейност по събиране на вземания от
заемополучателя и/или за извършване на други съвместни дейности.
4.3. С изпращането на Искането и впоследствие със сключване на договора за паричен заем, заемополучателят и
неговите поръчители дават изричното си съгласие, заемодателят да има право да изисква от Националния
Осигурителен Институт и да получава наличните в информационна система данни за Доходите му и извършените
осигурителни плащания, както и другите данни, които съставляват лични данни по смисъла на Закона за защита на
личните данни (ЗЗЛД), като овластява заемодателя да действа като негов пълномощник по смисъла на ЗЗЛД;
4.4. Със съгласието си с настоящите Общи условия и Договора за паричен заем заемополучателят и неговите
поръчители декларират и потвърждават, че предоставянето на личните им данни е доброволно, както и че са
запознати с правата си по ЗЗЛД, и дават изрично и безусловно съгласие предоставените от тях лични данни и тези,
получени от заемодателя при сключване на договора и/или по време на действието му, да бъдат събирани,
обработвани и предавани на трети лица за целите на сключването и изпълнението на Договора при спазване
изискванията на действащото българско законодателство. По-специално заемополучателят и неговите поръчители
се съгласява за:
4.4.1. обработването и използването на личните им данни за оценка на заемоспособността им;
4.4.2. обработването и използването на личните им данни за маркетингови цели, включително директен маркетинг,
маркетинг чрез СМС, Електронна поща и др.
4.4.3. използването на личните им данни за целите на планиране, отчетност и статистика;
4.4.4. обработване, използване, включително предоставяне на компетентни органи на личните им данни, в
предвидените в законите случаи и за изпълнение на законови задължения на заемодателя, както и за цели,
свързани с изпълнение на задълженията на страните по договора.
5. ГАРАНЦИИ И ДЕКЛАРАЦИИ
5.1. Със съгласието си да сключи Договора за паричен заем заемополучателят декларира и потвърждава, че:
5.1.1. икономическото му положение позволява своевременно да изпълни условията на Договора за паричен заем;
5.1.2. осведомен е и при необходимост се е консултирал със специалист за съпътстващите задължения, които могат
да се отразят негативно на икономическото му състояние;
5.1.3. осведомен е, че лихвената ставка по договора за заем в друга финансова институция или банка може да бъде
по-малка от събираната от заемодателя лихвена ставка и независимо от това заемополучателят желае да получи
паричен заем от заемодателя;
5.1.4. Заемодателят не го е принуждавал да взема паричен заем и по негово желание му е разяснило съпътстващите
сключването на договора задължения и му е отговорил на всички въпроси, свързани с предоставения договор;
5.1.5. предоставил е на заемодателя цялата действителна информация за своето икономическо положение.
5.1.6. запознат е с условията за парични заеми и декларира, че заемодателят е спазил всички условия за
предоставяне на информация и данни съгласно ЗПК.
5.2. С приемане на настоящите Общи условия към договора за паричен заем заемополучателят декларира, че е
получил своевременно преди сключване на договора за паричен заем цялата необходима информация по чл. 5, ал.
1 и 2 от ЗПК за сравняване на различните предложения и за вземане на информирано решение за сключване на
договор за потребителски паричен заем, която му е предоставена във формата на стандартен европейски формуляр
за предоставяне на информация за парични заеми съгласно приложение № 2 към ЗПК.
Заемополучател: ........................................

5.3. С приемането на настоящите Общи условия към договора за паричен заем заемополучателят декларира, че е
получил своевременно цялата информация съгласно чл. 9 от ЗПФУР, както и цялата информация по чл. 5, ал. 10 от
ЗПК.
СРОК. ПРАВО НА ОТКАЗ.
Ако в Договора за паричен заем не е уговорено друго, той влиза в сила от датата на подписването му.
Договорът за паричен заем се сключва за срок, който се определя в индивидуалния Договор за паричен заем.
Съгласно чл. 29 от ЗПК Заемателят има право в 14-дневен срок от сключването на договора за паричен заем да се
откаже от него без да дължи обезщетение или неустойка и без да се посочва причина, чрез уведомление до
Заемодателя, направено на хартиен или друг носител. В случай, че Заемателят упражни правото си на отказ от
сключения договор за заем, същият се задължава да върне на Заемодателя получената заемна сума /главницата/
ведно с лихва на ден в размера, посочен в т.3 от договора, върху нея за всеки ден на ползването до деня на реалното
връщане, без неоправдано забавяне, но не покъсно от 30 календарни дни, считано от изпращането на
уведомлението до Заемодателя. *Член 29 не се прилага за договорите за кредит с общ размер, по-малък от 400 лв..
В случай, че заемополучателят не се възползва от правото си по т. 6.3. от настоящите Общи условия в предвидения
за това срок, той окончателно губи тази възможност.
III. РАЗДЕЛ ТРЕТИ ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
ЛИХВА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СУМАТА ПО ПАРИЧЕН ЗАЕМ.
За предоставения паричен заем заемополучателят заплаща на заемодателя лихва за ползване на паричен заема,
чийто размер се определя в индивидуалния договор за паричен заем. Размерът на Годишния процент на разходите
се посочва в Договора за паричен заем. Размерът на Годишния процент на разходите се изчислява съгласно
формулата, посочена в Приложение № 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за потребителския
кредит.
8. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
8.1. Главницата по паричен заем, лихвите и таксите начислени по паричен заем се заплащат от заемополучателя на
заемодателя при срокове и условия, уговорени в Договора за паричен заем и погасителния план към него.
Погасителните вноски стават изискуеми не по-късно от определените дати, посочени в погасителния план.
8.2. Плащанията по Договора за паричен заем следва да бъдат извършвани в български лева.
8.3. Всички дължими плащания към заемодателя се извършват по банкова сметка на заемодателя или на ръка в
офисите на заемодателя, както и от служители, които посещават лично заемателите.
8.4. Всички банкови или други разноски във връзка с плащанията на заемополучателя по настоящите Общи условия
и по Договора, са за сметка на заемополучателя.
IV. РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАЕМОДАТЕЛЯ
9.1. Заемодателят има право да изисква от заемополучателя през целия срок на Договора да предоставя в писмена
форма информация и документи, включително и засягащи финансовото му състояние, като но не само: Годишна
данъчна декларация; Трудов договор; документи изходящи от работодателя; извлечение или друг удостоверителен
документ, издаден от държавен или общински орган, който да свидетелства за дължимите данъци, осигуровки или
други публични задължения на заемополучателя и др..
9.2. Заемодателят има право да получава от заемополучателя всички дължими суми в размерите и сроковете,
съгласно Договора за паричен заем, неговите приложения, анекси и настоящите Общи условия.
9.3. Заемодателят има право по своя преценка да прехвърли на всяко трето лице и/или да заложи всички свои
вземания по Договора и настоящите Общи условия.
9.4. Заемодателят има всички други права, подробно описани в тези Общи условия и в Договора.
10. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ
Заемополучател: ........................................

10.1. Заемополучателят има право при погасяване на заема по договора, при поискване и във всеки момент от
изпълнението на Договора да получи безвъзмездно информация за всички извършени и предстоящи плащания по
заема. Тази информация се предоставя чрез извлечение от сметката на заемополучателя под формата на
погасителен план. Погасителният план посочва дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на
тези плащания. Погасителният план съдържа разбивка на всяка погасителна вноска, показваща погасяването на
главницата, лихвите, неустойката и другите допълнителните разходи.
10.2. Заемополучателят е длъжен да заплаща редовно, изцяло и в срок погасителните вноски, лихвите и неустойката
по заема, както и всички други дължими и изискуеми, текущи или еднократни плащания, уговорени в Договора,
анексите към Договора и настоящите Общи условия.
10.3. Заемополучателят се задължава при сключване на Договора и по време на срока му на действие да представя
и предава всички необходими документи, посочени в Договора и настоящите Общи условия и/или изисквани от
заемодателя.
10.4. Заемополучателят е длъжен да снабди заемодателя с обезпеченията, за които заемополучателят се е съгласил
и които са конкретно уговорени от страните в Договора за паричен заем или в анексите към него, както и да
поддържа същите налични и валидни за целия срок на договора.
10.5. В случай че в срока на договора заемополучателят влезе в каквито и да е заемни правоотношения с заемна
и/или друга финансова институция, той се задължава в 3 (три) дневен срок от настъпването на съответното събитие
да уведоми заемодателя и при поискване от негова страна да му представи съответните договори и други, относими
документи към заемното правоотношение.
10.6. Заемополучателят е длъжен да уведомява писмено или на електронната поща на заемодателя за всяка
промяна на обстоятелства относно заемополучателя съгласно точка 3.13 от настоящите Общи условия. Ако
промяната е предмет на вписване в официален регистър, заедно с уведомлението заемополучателят е длъжен да
представи официално извлечение или друг удостоверителен документ, свидетелстващ за съответната промяна.
10.7. Заемополучателят се задължава да съхрани цялата информация, включително но не само Договора за паричен
заем и настоящите Общи условия, предоставени му от заемодателя по повод и във връзка с договора за паричен
заем.
10.8. Заемополучателят има и всички други задължения, подробно описани в тези Общи условия и в Договора.
11. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
11.1. С цел гарантиране и обезпечаване погасяването на всички дължими и изискуеми вземания на заемодателя
към заемополучателя на основание Договора за паричен заем и настоящите Общи условия, включително главница,
лихви, неустойки и други разноски, до окончателното им събиране в пълен размер, по взаимно съгласие между
заемодателя и заемополучателя, заемополучателят може да учреди обезпечение, чийто вид се определя от
страните и което обезпечение изрично се посочва в Договора за паричен заем или в анкесите към него.
11.2. Обезпеченията по Договора за паричен заем могат да бъдат поръчителство / встъпване в дълг, като солидарен
длъжник/ на трето лице, запис на заповед, издаден от заемополучателя и/или друго трето лице, както и други
подходящи обезпечения.
11.3. По време на действие на Договора за паричен заем заемодателят и заемополучателят могат да се уговорят
заемополучателят да предостави допълнително обезпечение.
11.4. Обезпеченията по настоящата т. 11 гарантират плащането на всички вземания на заемодателя до пълното
издължаване от заемополучателя на сумите по Договора за паричен заем и настоящите Общи условия.
11.5. Заемателят се задължава на основание чл.23 от Закона за задълженията и договорите, в срок от три дни след
сключването на договор, да осигури действието на две физически лица, изразяващо се в поемане на солидарно
задължение в полза на Заемодателя за връщане на всички дължими погасителни вноски, лихви, разходи и
неустойки.
11.5.1 Третите лица /поръчители, солидарни длъжници/ следва да посетят някой от офисите на Заемодателя в
страната и да сключят с последния изричен договор за встъпване в дълг /договор за поръчителство/, с който да се
задължат солидарно да отговарят, заедно със Заемателя за връщането на всички дължими суми по договора за
заем. Със сключването на договори с поръчителите, задължението на Заемателя, съгласно този член се смята за
изпълнено.
Заемополучател: ........................................

11.5.2 Третите лица /поръчители/ подлежат на предварителна проверка от страна на Заемодателя с оглед на тяхната
възможност да поемат посочения солидарен дълг. Поръчителят следва да отговаря кумулативно на следните
условия:
1. Да бъдат дееспособно физическо лице; 2. Навършена възраст: 25 години; 3. Минимален осигурителен брутен
доход: 1 500/хиляда и петстотин/ лева на месец; 4. Валидно трудово правоотношение от поне 6 /шест/ календарни
месеца; 5. Стабилна кредитна история; 6. Предложеният поръчител не е активен потребител на заемните продукти
на Дружеството и/или не поръчител по друг активен паричен заем, предоставен от Заемодателя.
11.5.3 В случай, че Заемателят в определения срок не изпълни задължението си посочено в т.11.5, и не осигури трети
лица, за които да са изпълнени условията на т.11.5.2, същият дължи на Заемодателя неустойка в размер, уговорен с
договора за паричен заем и погасителен план, която се разсрочва и се заплаща заедно с погасителните вноски на
равни части.
12. ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ НА ПАРИЧНИЯ ЗАЕМ
Заемателят има право по всяко време предсрочно да погаси изцяло или частино задълженията си по договора за
паричен заем. В този случай той има право на намаляване на разходите по заема , като това намаляване се отнася
до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора /съгл. чл. 32 от ЗПК/. При предсрочно погасяване
Заемателят подава писмено искане до Заемодателя.
V. РАЗДЕЛ ПЕТИ ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ И ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Кредиторът има право да обяви предсрочна изискуемост на всички дължими и изискуеми по договора задължения
– цялата дължима главница, както и дължимите до момента на обявяване на предсрочната изискуемост на кредита
лихви и неустойка по договора за паричен заем в следните случаи: Декларация, гаранция, твърдение или изявление,
направени от заемополучателя и/или от третите задължени лица във връзка със сключването и изпълнението на
Договора или в друга информация, отчет или какъвто и да е друг документ във връзка с тях, се окажат неавтентични,
неверни, непълни или подвеждащи към датата, когато са дадени или когато се счита, че са дадени; Непогасяване в
срок на всяко изискуемо задължение на Кредитополучателя за заплащане на неустойка по договора за паричен
заем, лихва и/или главниц; При прекратяване на Договора, съгласно условията на Раздел VII. от настоящите Общи
условия; При всяко друго неизпълнение от страна на Кредитополучателя на клаузите на Договора и настоящите
Общи условия, както и в други случаи, предвидени в закона;
VI. РАЗДЕЛ ШЕСТИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОСЛЕДИЦИ
14. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Неизпълнение от страна на заемополучателя е налице, когато:
14.1. декларация, гаранция, твърдение или изявление, направени от заемополучателя или от трето задължено лице,
съдържащи се в Договора или в друга информация, отчет или какъвто и да е друг документ във връзка с тях, се
окажат неавтентични, неверни, непълни или подвеждащи към датата, когато са дадени или когато се счита, че са
дадени;
14.2. което и да е разрешение, решение на трето задължено лице или каквото и да е разрешение, одобрение или
съгласие, необходимо за изпълнение на задължение на някое от посочените лица, съгласно тези Общи условия и
Договора, не е действително или е станало недействително, независимо от вида и формата на недействителност;
14.3. заемополучателят наруши която и да е от разпоредбите на настоящите Общи условия или на Договора;
14.4. заемополучателят не изпълни в срок което е и да е парично задължение по тези Общи условия или Договора
(включително, но не само – вноска по паричен заема, главница, лихва, неустойка и др.);
14.5. заемополучателят не изпълни което и да е друго задължение по тези Общи условия или Договора или не спазва
друго условие, ангажимент или задължение съгласно Общите условия и/или договора за паричен заем;
15. ПРАВА НА ЗАЕМОДАТЕЛЯ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ СТРАНА НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ
В случай на неизпълнение от страна на заемополучателя, както и на неизпълнение на задължение на трето
задължено лице заемодателят има право:
15.1. да направи задълженията на заемополучателя по Договора незабавно изискуеми;
Заемополучател: ........................................

15.2. да прекрати или развали Договора с писмено известие до заемополучателя, без да му дава допълнителен срок
за изпълнение;
15.3. да сезира органите на МВР и Прокуратурата с цел образуване на наказателно производство по реда, предвиден
за това в Наказателно-процесуалния кодекс;
15.4. да предостави събирането на просроченото вземане на фирма за събиране на вземанията (т.нар.колекторско
дружество)
15.5. да започне съдебно производство срещу заемополучателя с искане за връщане на главницата на паричния
заем и дължимите лихви, както и за обезщетяване на всички претърпени загуби, пропуснати ползи, и всички други
вреди и разноски, претърпени от заемодателя в резултат на неизпълнение от страна на заемополучателя, всички
неустойки и действителните адвокатски хонорари
15.6. да удовлетвори (включително извънсъдебно) всички свои претенции от предоставените обезпечения в
съответствие с разпоредбите на тези Общи условия и Договора, договорите за обезпечения и приложимото
законодателство;
15.7. да упражнява всички други свои права, предвидени в тези Общи условия, Договора за паричен заем и закона.
16. ОТГОВОРНОСТ НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ
16.1. При забава на което и да е парично задължение заемополучателят дължи законна лихва за забава върху
неплатената в срок сума за времето на забавата.
16.2. В случай на неизпълнение на т.11.5 заемополучателя дължи неустойка в размер, определен в договора за заем
и погасителния план.
16.3. Неустойката по т.16.2 във връзка с т. 11.5 се дължи на равни месечни вноски, съгласно погасителния план и се
изплаща в срока на договора за паричен заем.
16.4. В случай, че Заемателят не изпълни задължението си за заплащане на дължимите погасителни вноски,
Заемодателят има право да предприеме всички позволени от закона действия, за да събере своето вземане, което
от своя страна може да доведе до значително повишаване на размера на дължимите суми от страна на Заемателя.
Настоящата клауза има силата на предупреждение за последиците от просрочие на дължимите погасителни вноски,
съгласно чл. 11, ал. 1, т. 16 от ЗПК.
VII. РАЗДЕЛ СЕДМИ ПРЕКРАТЯВАНЕ
17. OСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Договорът за паричен заем се прекратява:
17.1. при погасяване на всички задължения на заемополучателя и изтичане на срока на договора;
17.2. договорът за паричен заем се прекратява по взаимно писмено съгласие на страните, при смърт на някоя от
страните без правоприемство или прекратяване юридическото лице на някоя от страните без правоприемство ,
както и при фосмажорно обстоятелство, което прави невъзможно неговото изпълнение;
17.3. при разваляне на договора от страна на Заемодател в случаите, когато Заемополучателя забави дължимо
плащане;
17.4. при погасяване на всички задължения по договора след настъпване на предсрочна изискуемост.
18. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕТО
Във всички случаи на прекратяване или разваляне, платените от заемополучателя по договора суми (вкл. главница,
лихви, неустойка и др.), не подлежат на връщане, освен ако е предвидено друго в Общите условия, Договора, закона
или ако заемодателят и заемополучателят договорят друго.
VIII. РАЗДЕЛ ОСМИ СПОСОБИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
19. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
19.1. При изпълнение на тези Общи условия и Договора страните ще действат добросъвестно и ще се стремят да
уреждат по взаимно съгласие и чрез взаимни отстъпки възникналите между тях спорове, включително като ползват,
ако е необходимо уредените в тези Общи условия и Договора и в действащото законодателство извънсъдебни
процедури за разрешаване на спорове.

Заемополучател: ........................................

19.2. Всички спорове между страните, по повод или във връзка с тълкуването и/или изпълнението на договора се
решават с преговори и по взаимно съгласие между страните. Всички спорове, нерешени по съгласие на страните,
породени от настоящия договор, се отнасят за решаване пред компетентния съд. За всички неуредени въпроси
относно правоотношението е приложимо българското законодателство.
19.3.Заемателят има право да се обръща за съдействие към Комисия за защита на потребителите, като контролен
орган по спазване на Закона за потребителския кредит на адрес гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3,4 и 6.
19.4.В случай че заемополучателят има възражения във връзка с изпълнението на задълженията по тези Общи
условия и Договора, той следва да подаде писмено възражение до заемодателя, в което следва да изложи
оплакването си, искането си към заемодателя и конкретните факти, на които се позовава, както и да приложи
писмените доказателства за тях, с които разполага. Възражението се подава от заемополучателя найкъсно в 7дневен срок от настъпването на причината за възражението, освен в случаите, за които е предвиден друг срок в тези
Общи условия и Договора или в закона. Заемодателят разглежда всяко постъпило писмено възражение на
заемополучателя по уредената във Вътрешните му правила процедура. Заемодателят е длъжен да се произнесе и
да уведоми писмено заемополучателя за решението си по всяко постъпило възражение, отговарящо на
изискванията по тази точка, в 14-дневен срок от получаването му. Ако изложеното във възражението е непълно или
неясно или не са приложени необходимите доказателства за изясняване на случая, заемодателят изисква от
заемополучателя допълване, респ. уточняване на необходимите данни във възражението му и/или представяне на
доказателствата, на които заемополучателят се позовава и са необходими за изясняване на случая, като в този
случай срокът за произнасянето му тече от получаването на допълнено, респ. уточнено и съответстващо на
уговорените в тази точка изисквания, възражение от заемополучателя.
19.5.Ако заемодателят не се произнесе в предвидения в предходната точка срок, както и когато решението му не
удовлетворява заемополучателя, спорът може да бъде отнесен за разглеждане от помирителните комисии,
създадени по реда на Закона за защита на потребителите. С приемането на тези Общи условия и Договора
заемополучателят декларира, че е информиран от заемодателя за наличието на възможността и за реда, по който
може да сезира помирителните комисии със спора.
X. РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
21. ПРОМЕНИ
Разпоредбите на Договора за паричен заем могат да бъдат изменяни и/или допълвани само с писмено съгласие на
двете страни.
22. ЕЗИК
Договорът и Общите условия се сключват на български език, на който език ще се изготвят и подписват всички
уведомления и съобщения между страните и цялостната им комуникация по време на изпълнение на договора и
във връзка с изпълнението, изменението и/или прекратяването му.
23. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА УГОВОРКИ
Недействителността на уговорка от Договора за паричен заем или тези Общи условия, която бъде обявена за
противоречаща на закона, няма да направи недействителна никоя друга тяхна уговорка от Договора или Общите
условия.
24. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Със сключване на Договора за паричен заем заемополучателят удостоверява, че е запознат с цялото съдържание на
тези Общи условия, съгласен е с тях, приема ги за задължителна и неразделна част от сключения между страните
Договор за паричен заем и безусловно ще ги спазва.
Настоящите Общи условия са приети от едноличния собственик на капитала на „КРЕДИТ ТАЙМ” ЕООД на 21.05.2018г.
и са в сила от същата дата.
Долуподписаният………………………………….………………………………………………………………………………………………..(имена
по
документ за самоличност) с ЕГН …………………………….., в качеството ми на ………………………………….. (Кредитополучател,
солидарен длъжник, поръчител и т.н.), с настоящото декларирам, че съм запознат със съдържанието и получих
екземпляр от настоящите Общи условия.
Дата: …………………………….. Подпис: …………….
Заемополучател: ........................................

