УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАКЕТНА ПРОГРАМА „БИЗНЕС ЛИДЕР”
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Пакетната програма БИЗНЕС ЛИДЕР е предназначена за юридически лица, клиенти на Банката (наричани понататък Клиент).
Банката и Клиентът сключват Договор за включване в пакетна програма (наричана по-нататък Програмата) въз
основа на депозирано от Клиента Искане по образец.
Включването в Програмата дава право на Клиента да ползва при преференциални условия различен набор от
банкови/небанкови продукти и услуги, в зависимост от избрания вид пакетна програма.
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 по-горе),наричани по-нататък Допълнителен пакет, за който
заплаща допълнителни такси в размер и периодичност, определени в Тарифата за таксите и комисионите на
УниКредит Булбанк АД за юридически лица и еднолични търговци.
Продуктите и услугите по т. 3 и т. 4 са определени в Тарифата за таксите и комисионите на УниКредит Булбанк
АД за юридически лица и еднолични търговци.
При промяна в Тарифата за таксите и комисионите на УниКредит Булбанк АД за юридически лица и еднолични
търговци в частта, в която са определени продуктите и услугите, включени в Пакета по т.3 и Допълнителния пакет
по т.4, Клиентът има право да се откаже от ползваната Програма и Допълнителни пакети.
Продукти, включени в Програмата, се предоставят съгласно действащата законова уредба и регламентиращите
ги вътрешни правила на Банката, Общите условия за конкретния продукт и след подписване на отделен договор
за съответния продукт.
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 Договора за включване в пакетна програма;
Клиентът има право по своя преценка да ползва всички банкови/небанкови продукти, включени в Програмата и в
допълнителните пакети или само част от тях.
Ако към датата на сключване на Договор за включване в пакетна програма Бизнес Лидер Клиентът има вече
открита разплащателна сметка, тя може да се преоформи по условията на Програмата в пакетна сметка.
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За ползване на пакетната програма БИЗНЕС ЛИДЕР и допълнителните пакети Клиентът заплаща
месечна/годишна такса в размер съгласно действащата Тарифа за юридически лица и еднолични търговци.
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 съгласно Тарифата за юридически лица и еднолични търговци. Банката си запазва
правото да променя размера на таксата за пакетната програма, като уведомява за това клиента по законово
установения ред и съгласно вътрешните си правила.
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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.
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При условие, че Клиентът не осигури необходимите средства за годишната такса за Програмата и/или
допълнителните пакети на 24-то число на месеца, следващ този на подписване на Договора или на 24-то число
на месеца, следващ този, в който е дължима годишната такса, Банката има право да преоформи пакетната
програма /допълнителните пакетни програми в такива с месечна такса.
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При условие, че Клиентът не осигури необходимите средства, дължими за заплащане на месечната такса за
Програмата и допълнителните пакети за два последователни месеца, Банката има право в края на втория месец
да го изключи от Програмата и допълнителните пакети. Изключването от Програмата не води до прекратяване на
договорите за отделните продукти, а само до преоформянето им съгласно стандартните условия за
предоставяне извън Програмата;
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Клиентът има право да се откаже от ползването на Програмата след подаване на Искане за изключване по
образец и след заплащане на всички дължими такси и комисиони. В този случай ползваните в рамките на
Програмата банкови продукти и услуги се преоформят по стандартните условия за съответните продукти извън
Програмата.
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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 за юридически лица и
еднолични търговци.
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При изменение на настоящите условия, същите остават валидни и запазват и продължават действието си за
заварените правоотношения в последната им актуална редакция.
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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 УС на Банката от 18. 04.2008 г. и са актуализирани с
решение на УС на Банката, Протокол № 50 от 10.12.2009 г. в сила от 01.02.2010 г. и решение на УС на Банката,
Протокол № 53 от 21.10.2015г. в сила от 08.02.2016г. Настоящите условия са неразделна част от всеки един
сключен с Банката договор за пакетна програма БИЗНЕС ЛИДЕР и всеки друг договор, който препраща към
настоящите условия и се разглеждат в тяхната цялост като единен документ, като се прилагат доколкото в
конкретния договор не е установено друго.
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В случаите, при които в договора за конкретната пакетна програма е установено нещо различно от уреденото с
настоящите условия, се прилагат клаузите на съответния договор.

20.

Всички отношения между Клиента и Банката, които не са уредени с настоящите условия, с договора за
съответната програма или с Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на
юридически лица и еднолични търговци и за предоставяне на платежни услуги се уреждат съгласно Закона за
платежните услуги и платежните системи, Наредба № 3 на БНБ условията и реда за изпълнение на платежни
операции и за използване на платежни инструменти, както и от други относими норми на българското
законодателство.
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