Общи условия за услугата Инфодирект / General Terms and Conditions for the service InfoDirect
ОБЩИ УСЛОВИЯ

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. Услугата „Инфодирект” е информационна услуга и
предоставя единствено информация за движения, салда и
обороти по абонираните сметки, без възможност за
създаване и изпълнение на нареждания по сметките.
Информационните съобщения предоставени от услугата
представляват уведомление, но не и банково извлечение по
смисъла на ЗПУПС. Банката не носи отговорност за забава на
съобщенията, когато това е по вина на доставчик на интернет
или sms услуги.

1. The Infodirect service is an information service and provides
only information about movements, balances and turnover
within subscribed accounts without a possibility for the drafting
and fulfillment of orders in regards to the accounts. The
information messages, provided in regards to the service,
constitute notification but not a bank statement under the
Payment Services and Systems Act. The Bank is not to be held
liable about a delay of the messages, when this is a fault of a
supplier of Internet or SMS services.

2. Банката не проверява и не носи отговорност за некоректно
предоставени от страна на Наредителя или негов
пълномощник данни за номера на мобилни телефони или
адреси на електронни пощи, които ще бъдат използвани за
целите на услугата.

2. The Bank shall not check and shall not be held liable for
incorrect data about mobile phone numbers or e-mail addresses
supplied by the Ordering Party or his authorized representative
that would be used for the purposes of the service.

3. Наредителят или негов пълномощник е длъжен да
уведоми писмено Банката при промяна на всеки един от
номерата на мобилни телефони или адреси на електронни
пощи използвани за целите на услугата, както и при
оттегляне на пълномощно спрямо някое от лицата включени
в услугата.
4. Наредителят дължи такси за услугата съгласно
действащите Тарифи на БАНКАТА за физически лица,
респективно юридически лица и ЕТ (по-нататък Тарифи на
БАНКАТА).
5. Ползването на услугата може да бъде прекратено частично
или изцяло:

3. The Ordering Party or his authorized representative shall
notify the Bank in writing upon any change of any of the mobile
phone numbers or e-mail addresses used for the purposes of the
service as well as upon withdrawal of authorization in regards to
any of the persons, included in the service.
4. The Ordering Party owes fees for the service under the
effective tariffs of the BANK for natural persons, respectively, for
juristic persons and sole traders (hereinafter referred to as
BANK’S tariffs).
5. The use of the service could be terminated fully or partially:
a) By a one-month written notice by any of the parties;
b) Upon closure of the account(s) included in the service;

а) С едномесечно писмено предизвестие на всяка една от
страните;

c) In case the Ordering Party does not pay the monthly service
fee for a period of two successive months.

б) При закриване на сметката(ите) включени в услугата;
в) При неплащане от страна на Наредителя на две
последователни месечни такси.
6. Промените в учредителните актове на Наредителя, който е
титуляр на сметката, както и на лицата, които имат право да
се разпореждат с парите по сметката, водена от Банката,
както и промените в посочените в това заявление
адреси,имат сила по отношение на Банката само от момента,
в който тя е била писмено уведомена за настъпилата
промяна.
7. Банката си запазва правото да променя Общите условия за
услугата Инфодирект и Тарифите, за което уведомява
своевременно Наредителя. Всяко ползване от Наредителя на
посочената услуга в това заявление, след уведомяването му
за промените, се смята за приемане на тези изменения.
8. Предоставените за целите на услугата номера на мобилни
телефони и електронни пощи включително, могат да бъдат
използвани за целите на предлагането на банкови продукти
и услуги и проучвания относно предлаганите от Банката
продукти и услуги.
Настоящите Общи условия са одобрени въз основа на
решение на УС на Банката, Протокол № 55 от 22.12.2010 г. от
компетентния орган на Банката, в сила от 01.02.2011г.

6. Any changes in the statutory acts of the Ordering Party, who is
holder of account, as well as of the persons having the right to
dispose with the money within the account, held with the Bank,
as well as changes in the addresses, specified in the present
application, shall be in force in regards to the Bank only as at the
moment, from which it has been notified in writing of the
change.
7. The Bank retains the right to change the General Terms for
the Infodirect service and the tariffs, for which it shall duly notify
the Ordering Party. Any use by the Ordering Party of the service,
specified in this application, after his notification of the changes,
shall be considered as acceptance of these changes.
8. The mobile phone numbers and e-mail addresses, made
available for the purposes of the service, may be used for the
offering of bank products and services and surveys regarding the
products and services, offered by the Bank.
The present General Terms have been approved based on a
decision of the Bank’s Governing Board, Protocol No. 55 of
22.12.2010 of the Bank’s competent authority, effective as of
01.02.2011.

