
                      
ОБЩИ УСЛОВИЯ  

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ 

НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ СИС КРЕДИТ АД 

 

Чл. 1. Тези ОБЩИ УСЛОВИЯ към Договора за потребителски кредит, наричани по-долу 
за краткост само „УСЛОВИЯ”, уреждат реда и условията, по които СИС КРЕДИТ АД, 
наричано по-долу за краткост „ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ” предоставя на лица, които 
отговарят на нейните изисквания, наричани по-долу за краткост „ПОТРЕБИТЕЛИ”, заемни 
средства в български левове или чуждестранна валута, и реда и условията, по които 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни да върнат получените от ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ 
суми, ведно с начислените лихви, такси, комисионни и други, които са включени в дължимите 
месечни вноски, съгласно Договора за потребителски кредит, наричан по-доли за краткост 
„Договор”. 

Чл. 2. ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ превежда заемните средства, в размера, 
посочен в Договора, в брой или по банкова сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ или по банкова сметка 
на друго лице, посочено от него в “Искането за потребителски кредит”. 

Чл. 3. (1) ПОРЕБИТЕЛЯТ погасява задължението си към ФИНАНСОВАТА 
ИНСТИТУЦИЯ на месечни вноски, посочени в Договора, които превежда по банковата сметка 
на ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ. Плащането на месечната вноска се счита за извършено в 
момента на заверяване на банковата вметка на ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ със 
съответната сума. 

(2) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заплати в срок изцяло или частично една или повече вноски 
по погасителния план, посочен в договора, тогава той дължи на ФИНАНСОВАТА 
ИНСТИТУЦИЯ месечна лихва в размера, определен в чл. 8, ал. 1 от договора, върху 
неизплатената част от главницата, а не лихва в размера, посочен в погасителния план. Ако 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплати дължимите части от главницата и дължимата лихва, съгласно 
предходното изречение, по всички забавени и падежирали вноски, той продължава да дължи 
вноски в размерите, посочени в погасителния план по договора. 

(3) ПОРЕБИТЕЛЯТ заплаща отделно и за своя сметка всички други разходи, които са 
посочени в договора. 

(4) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е в забава за връщане на главницата по кредита и/или на 
лихвата, той дължи обещетение за забава на ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ в размер на 
законната лихва върху неплатената сума.  

Чл. 4. Действието на Договора се прекратява: 

1. С изтичане на срока, за който е сключен договора, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е заплатил 
всички дължими суми по договора; 
А: 1000 София, ул.Георги С.Раковски 140, ет.4 
Т:+359.2.980.16.19, Ф: +359.2.980.16.19, M:+359.899.908.580, Е: info@siscredit.com 
www.siscredit.com; www.sisbg.net 
 

mailto:info@siscredit.com


                      
2. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ погаси предсрочно изцяло всички свои задълженията си по 

договора; 

3. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражни правото си да се откаже от договора в срока, посочен 
в договора и заплати на ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ главницата по кредита и дължимата 
до момента лихва; 

4. Ако ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ счете договора за предсрочно изискуем, при 
условията, посочени в самия договор; 

5. В случай на неизпълнение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ по друг договор между него и 
ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ; 

6. В случай, че ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ установи, че ПОРЕБИТЕЛЯТ е 
декларирал първоначално неверни и/или непълни обстоятелства и данни при сключването на 
Договора в “Искането за кредит”, или че ПОРЕБИТЕЛЯТ не е информирал своевременно 
ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ за настъпили промени в обстоятелствата и данните, които е 
декларирал първоначално, или че ПОРЕБИТЕЛЯТ не е информирал своевременно 
ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ за настъпването на нови обстоятелства, които биха могли да 
окажат въздействие върху изпълнението на Договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или в 
случай на каквото и друго неизпълнение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на задълженията му по 
Договора. 

Чл. 5. Във всички случаи ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ не носи имуществена или 
друга отговорност за неизпълнението по договорите за покупко-продажба, за изработка, за 
доставка и монтаж, за предоставяне на услуга, и всякакви други писмени или устни договори, 
сключени между ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, по които ПОРЕБИТЕЛЯТ заплаща със 
заемните средства, получени от ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ, в т.ч. ФИНАНСОВАТА 
ИНСТИТУЦИЯ не носи отговорност и за качеството на стоките и / или услугите, които 
ПОРЕБИТЕЛЯТ получава по такива договори. 

Чл. 6. ПОРЕБИТЕЛЯТ е уведомен: 

1. За това, че ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ има право по всяко време, по нейно 
усмотрение, да прехвърли правата и задълженията си по Договора на лице, избрано от нея. 
Прехвърлянето на Договора на друго лица поражда действие спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ в 
момента на уведомяването му за това. След прехвърлянето на Договора по този ред, всички 
права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ по него се запазват в пълния си обем; 

2. По реда на чл. 17, ал. 1 от Закона за особените залози, за това, че ФИНАНСОВАТА 
ИНСТИТУЦИЯ ще учреди особен залог върху цялото си вземане си от ПОТРЕБИТЕЛЯ 
съгласно Договора, в полза на нейни кредитори, в т.ч. в полза на банки, финансови институции, 
или други местни или чуждестранни физически или юридически лица. ПОРЕБИТЕЛЯТ приема, 
че този залог ще породи действие спрямо него в момента на вписването му в Регистъра на 
особените залози, и се задължава, след покана от съответния заложен кредитор на 
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ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ, да продължи погасяването на задължението си към 
ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ по банкова сметка, указана му от ФИНАНСОВАТА 
ИНСТИТУЦИЯ или от нейния заложен кредитор. 

Чл. 7. ПОРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно и в писмен вид 
ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ за всякакви изменения в обстоятелствата и данните, които е 
декларирал при сключването на Договора в „Искането за кредит”, в т.ч.: за промяна в 
постоянния и настоящия адрес, промяна на телефонните номера за връзка и др. Всички 
извлечения, уведомления, покани и всякакви други документи, изпратени от ФИНАНСОВАТА 
ИНСТИТУЦИЯ на последно декларирания от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес, се считат за валидно 
получени от него, дори и когато този адрес е променен, но ПОРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил 
надлежно ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ за новия си адрес. 

Чл. 8. (1) Договорът влиза в сила в деня на подписването му и от двете страни по него. 

(2) Договорът може да бъде изменян и/или допълван по изрично съгласие на страните по 
него, изразено в писмен вид – Анекс. 

Чл. 9. (1) Общите разходи по кредита за ПОТРЕБИТЕЛЯ са: 

1. Такси: Видовете и размерите на таксите, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи на 
ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ, ако има такива, са посочени в Договора. 

2. Комисионни: ПОТРЕБИТЕЛЯТ не дължи на ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ 
комисионни. 

 3. Застраховки: Видовете и размерите на застрахователните премии, които 
ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи, ако има такива, са посочени в Договора. 

4. Други разходи: ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща отделно и за своя сметка всички други 
разходи, които евентуално ще направи във връзка със изпълнението на Договора. В частност 
ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ предпочете да плаща месечните си вноски чрез банкови преводи, то в 
този случай всички дължими банкови такси и/или комисионни, съгласно тарифата на съответна 
банка, ще са за негова сметка. ПОРЕБИТЕЛЯТ е уведомен и разбира, че всяка банка по нейно 
усмотрение определя и съответно изменя вида и размера на собствените си такси и 
комисионни, и че съответно ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ не може да влияе при 
определянето на вида и размерите на таксите и комисионните на отделните банки и не е длъжна 
да е запозната с тях. ПОРЕБИТЕЛЯТ е уведомен и разбира, че ситуацията с вида и размера на 
таксите и комисионните е аналогична и при другите видове безкасово плащане – например 
посредством e-Pay или B-pay. Изцяло в интерес на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да проучи внимателно 
различните възможни начини на плащане  и да избере най-изгодния и най-удобния за него. 

 (2) Лихвеният процент, с който се олихвява предоставения заем, изразен като фиксиран 
годишен лихвен процент, е посочен в Договора. 
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 (3) ФИНАНСОВАТА ИНСТИТУЦИЯ не прилага референтни лихвени проценти, 

свързани с първоначалния лихвен процент, както и не прилага каквито и да било други 
променливи лихвени проценти по кредитите. 

Чл. 10. Евентуалната нищожност или унищожаемост на една или повече клаузи от 
Договора или на настоящите Условия не засяга валидността на останалите им клаузи или на 
Договора и настоящите Условия като цяло. 

Настоящите Условия влизат в сила за ПОТРЕБИТЕЛЯ при подписване от негова страна 
на Договора. 

Настоящите Условия са приети от с решение по протокол на Съвета на директорите на 
Финансова институция “СИС КРЕДИТ” АД с решение от 15 Юли 2014 г. 
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