Информационна брошура - Дигитален пакет „Клик“
Предназначение
Дигитален пакет „Клик“ е пакет от продукти и услуги, който се предлага изцяло през електронните канали на Банката,
в български левове и е предназначен за местни физически лица за извършване на платежни операции на територията
на страната. Подписването на договора и платежните операции, осъществявани въз основа на него, се извършват от
разстояние чрез квалифициран електронен подпис. В случаите на дигитална регистрация на клиенти на Банката (чрез
услугата Digital onboarding), лицата следва да притежават квалифициран електронен подпис, издаден от „Евротръст
Технолъджис“ АД (Evrotrust Technologies AD), в качеството му на доставчик на удостоверителни услуги, предлагащ
квалифицирана електронна идентификация и други квалифицирани удостоверителни услуги.
Дигиталният пакет „Клик“ включва, следните продукти и услуги:
-

-

Разплащателна сметка в лева с издадена към нея международна банкова дебитна карта, без такса за
откриване и месечна такса за поддръжка;
Достъп до разплащателната сметка, включена в дигиталния пакет „Клик“, чрез услугата за електронно
банкиране „Булбанк Мобайл“;
Безкасови вътрешнобанкови преводи в лева, наредени по електронен път от разплащателната сметка, за
извършването на които не се събира такса съгласно тарифата на Банката за физически лица, действаща към
датата на извършването на превода;
Безплатно теглене на пари в брой от банкомати на Банката и в чужбина на банкомати на УниКредит Груп;
Услугата за електронно банкиране „Булбанк Мобайл“ без такса за откриване и месечна такса за поддръжка;
Възможност клиентът да преоформи своя съществуваща разплащателна сметка и да му бъде издадена нова
международна дебитна карта, включена в дигиталния пакет „Клик“.

Дигитален пакет „Клик“ се открива след подписването на договор за неопределен срок по електронен път през
Булбанк Мобайл, като клиентът може да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от подписването му.
Правото на отказ от сключения договор, клиентът може да упражни, след подаване на писмено уведомление на
хартиен носител във филиал на Банката.
Договорът се сключва на български език, спрямо него е приложимо българското законодателство. При невъзможност
за извънсъдебно решаване на възникнали спорове по тълкуване и прилагане на договора, се прилагат мерките и
разпоредбите на действащото българско законодателство, подробно посочени в Общите условия за откриване,
обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти,
като компетентен е българският съд.
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Правоотношенията между страните по договора за дигитален пакет „Клик“ се уреждат съобразно Общите условия на
„УниКредит Булбанк“ АД за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица и за
предоставяне на платежни услуги и инструменти, Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за банкови карти за
физически лица и предоставяне на платежни услуги чрез използване на банкови карти като електронни платежни
инструменти, Общите условия на „УниКредит Булбанк“ АД за предоставяне на услугите за електронно банкиране
„Булбанк Онлайн” и „Булбанк Мобайл”, Лихвен бюлетин на „УниКредит Булбанк“ АД, Тарифата за физически лица на
„УниКредит Булбанк“ АД, Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закона за кредитните институции,
Закона за платежните услуги и платежните системи, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние,
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за гарантиране на влоговете в
банките, Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни
операции и за използване на платежни инструменти, както и съгласно други относими разпоредби на действащото
българско законодателство.
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