УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАКЕТНА ПРОГРАМА „БИЗНЕС ЛИДЕР”
1. Пакетната програма „БИЗНЕС ЛИДЕР“ (наричана по-нататък „Програмата“) е предназначена за бизнес
клиент (наричан по-долу „Клиент“) на „УниКредит Булбанк“ АД (наричано по-долу „Банката“).
2. Включването в Програмата се извършва след подаване на Искане от Клиента и сключването на
договор/получаването на писмено потвърждение от страна на Банката. Банката взема решение по
Искането, като не е длъжна да обосновава отказа си за включване в Програмата. Искането за включване
в Програмата, потвърждението по предходното изречение, Общите условия на Банката,
регламентиращи включените в Програмата продукти и услуги, настоящите условия и Тарифата на
Банката за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци (наричана по-долу
„Тарифата“), заедно, имат силата на договор между Банката и Клиента с предмет Програмата.
3. Договорът за Програмата дава право на Клиента да ползва при преференциални условия продукти и
услуги, включени в Програмата. Активирането на Програмата се извършва в срока, посочен от Клиента
в Искането за включване в Програмата.
4. Клиент, включил се в Програмата, има право да ползва и пакет от допълнителни услуги/продукти (в
допълнение на вече включените в Програмата съгласно т. 3), наричан по-нататък „Допълнителен пакет“,
за което заплаща допълнителни такси в размер и периодичност, определени в Тарифата.
5. Клиентът може по свой избор да ползва един или повече допълнителни пакети, който/които включва/т
продукти и услуги, съгласно установеното в Тарифата.
6. Продуктите и услугите по т. 3 и т. 4 са определени в Тарифата.
7. При промяна в Тарифата в частта, в която са определени продуктите и услугите, включени в Програмата
по т. 3 и Допълнителния пакет по т. 4, Клиентът има право да се откаже от Програмата и
Допълнителния/ите пакет/и.
8. Банката открива на Клиента разплащателна сметка (пакетна сметка) или преоформя при условията на
Програмата друга, открита на името на Клиента разплащателна сметка в Банката, в пакетна сметка.
9. Клиентът се задължава редовно да осигурява по пакетната сметка по т. 8 средства за заплащане на
дължимите такси във връзка с Програмата и ползваните пакети.
10. Продукти и услуги, включени в Програмата, се предоставят съгласно действащата законова уредба и
регламентиращите ги вътрешни правила на Банката, Общите условия на Банката за конкретните
продукт и услуга и след подписване на отделен договор за съответния продукт/услуга.
11. Банката извършва парични преводи в съответствие с Общи условия за откриване, обслужване и
закриване на банкови сметки на юридически лица и еднолични търговци и за предоставяне на платежни
услуги, с които Клиентът се е запознал и приема като неразделна част от настоящите условия, което е
декларирал с подписването на Искане за включване в Програмата;
12. Клиентът има право по своя преценка да ползва всички продукти и услуги, включени в Програмата и в
допълнителните пакети, или само част от тях.
13. Срокът на договора за Програмата изтича на 25-о число на дванадесетия месец, считано от датата на
договора/получаването на писменото потвърждение по т. 2. При изтичане срока на договора за
Програмата, срокът се подновява автоматично за нов дванадесетмесечен период.
14. Срокът за ползване на всеки Допълнителен пакет не може да бъде по-дълъг от срока на договора за
Програмата.
15. За ползване на Програмата и допълнителните пакети Клиентът заплаща месечна/годишна такса в
размер, определен в Тарифата. Банката предоставя възможност на Клиента да заплаща пакетната
такса всеки месец или да предплати еднократно таксата по пакета за следващата една година, в който
случай получава отстъпка от еднократно заплатената сума, в размер, определен в Тарифата. Банката
има право да променя размера на таксата за Програмата, като уведомява за това Клиента по
законоустановения ред.
16. Клиентът може да променя периодичността на заплащане на таксата, както за Програмата, така и за
допълнителния/ите пакет/и чрез депозиране на Искане по образец на Банката.
17. В случай, че по пакетната сметка не са осигурени необходимите средства или договореното с Банката
допустимо надвишаване на плащанията над остатъка по сметката (овърдрафт), Банката събира
дължимите й такси и комисиони до размера на наличността по сметката. Остатъкът от дължимите суми
се покрива с приоритет от първото постъпление по сметката, а при недостиг – от следващите
постъпления.

18. При условие, че Клиентът не осигури необходимите средства за годишната такса за Програмата и/или
допълнителните пакети на 24-о число на месеца, следващ месеца на включване в Програмата или на
24-о число на месеца, следващ месеца, в който е дължима годишната такса, Банката променя
периодичността на заплащане на таксата за Програмата/допълнителните пакети от годишна в месечна.
19. При условие, че Клиентът не осигури необходимите средства, дължими за заплащане на месечната
такса за Програмата и допълнителните пакети за два последователни месеца, Банката в края на втория
месец изключва Клиента от Програмата и допълнителните пакети. Изключването от
Програмата/допълнителните пакети не води до прекратяване на договорите за отделните
продукти/услуги, а само до преоформянето им, съгласно стандартните условия на Банката.
20. В случай, че Банката не изключи Клиента от Програмата при условията на т. 19, Клиентът дължи всички
такси и комисиони във връзка с ползването на Програмата и допълнителните пакети по т. 4 за целия
период на ползването им, до упражняване правото на Банката или на Клиента за прекратяване на
Програмата, съгласно установеното в т. 21.
21. Договорът за Програмата може да бъде прекратен предсрочно:
21.1. От Клиента – с депозиране в Банката на Искане за изключване от пакетна програма, с едномесечно
писмено предизвестие и след заплащане на дължимите такси и комисиони;
21.2. От Клиента – при отказ от Програмата, при условията на т. 7, преди промените да влязат в сила, с
депозиране в Банката на Искане за изключване от пакетна програма;
21.3. От Банката – при неплащане от страна на Клиента на дължимите й такси и комисиони за два
последователни месеца;
21.4. От Банката с отправяне на двумесечно писмено предизвестие до Клиента;
21.5. От Банката – при прекратяване на Програмата – с двумесечно писмено предизвестие за прекратяване
на Програмата, публикувано на интернет страницата на Банката.
22. За начало на срока на предизвестието по т. 21.4, се счита датата на получаването му от Клиента.
Предизвестието на Банката по т. 21.4, когато е направено на хартиен носител, ще се счита за получено
от Клиента, когато е било изпратено на последния посочен в съответния регистър адрес на управление.
Ако Клиентът е напуснал адреса си и в съответния регистър не е вписан новият му адрес,
предизвестието от страна на Банката, се смята на редовно получено, независимо от отбелязването в
обратната разписка.
23. Предизвестието по т. 21.4 може да бъде изпратено до Клиента, освен по реда на т. 22 и/или:
23.1. чрез електронно изявление, изпратено до посочения/ите от Клиента в Искането за включване в
Програмата и/или в друг/и представен/и на Банката документ/и, електронен/и адрес/и и/или до
последния/те, посочен/и по партидата на Клиента в публичен/официален регистър, електронен/и
адрес/и („Електронна поща на Клиента“). Предизвестието ще се счита за получено от Клиента в
деня на изпращането му до Електронната поща на Клиента, освен ако не е получено
автоматизирано известие от Електронната поща на Клиента, че съобщението не е изпратено
успешно и/или не е получено;
23.2. чрез електронно изявление, направено в профила на Клиента в каналите на Банката за
електронно банкиране;
23.3. чрез друг дълготраен носител.
24. При прекратяване на договора за Програмата, всички продукти и услуги, включени в Програмата и в
допълнителните пакети се преоформят по стандартните условия и цени на Банката, действащи към
датата на прекратяване на договора за Програмата.
25. По пакетната сметка могат да бъдат осъществявани всички обичайни банкови операции и други
операции по споразумение с Банката, за които Банката събира такси и комисиони, съгласно Тарифата.
26. При изменение на настоящите условия, същите остават валидни и запазват и продължават действието
си за заварените правоотношения в последната им актуална редакция, освен ако Клиентът не уведоми
Банката, че не приема тези промени преди датата, на която промените влизат в сила, и не прекрати
договора за Програмата преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носи
отговорност за разноски и обезщетения.
27. Настоящите условия са изготвени на основание чл. 57 от Закона за кредитните институции и чл. 298 от
Търговския закон, одобрени са въз основа на Решение на Управителния съвет на Банката от 18.04.2008
г. и са актуализирани с решение на Управителния съвет на Банката, Протокол № 50 от 10.12.2009 г., в

сила от 01.02.2010 г., Решение на Управителния съвет на Банката, Протокол № 53 от 21.10.2015 г., в
сила от 08.02.2016 г., и Решение на Управителния съвет на Банката, Протокол № 8 от 23.02.2022 г., в
сила от 25.04.2022 г. Настоящите условия уреждат отношенията между Банката и Клиента във връзка с
Програмата, доколкото между Банката и Клиента не е установено друго.
28. Всички отношения между Клиента и Банката, които не са уредени с настоящите условия, договора за
Програмата или с приложимите Общи условия на Банката, се уреждат съгласно действащото
законодателство.

