ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ВАЛУТА
1. Клиентите на „УниКредит Булбанк“ АД получават информация за актуалните валутни курсове за покупкопродажба на валута съответно на каса/безкасово от служителите на банката, които ги обслужват, от
интернет страницата на банката както и от електронните канали.
2. Нареждането за покупко-продажба на валута се оформя от клиентите по утвърден образец на „УниКредит
Булбанк“ АД, който може да бъде получен от служител на филиала, от обслужващия банкер или чрез
системите за електронно банкиране на банката.
3. Нареждането за покупко-продажба на валута трябва да е подписано от титулярите на сметките на
клиента, законните представители на клиента, техни пълномощници и/или лица с разпоредителни права и
депозиран спесимен по сметките на клиента при банката.
4. Банката връща на клиент Нареждане за покупко-продажба, което не отговаря на изискванията в
настоящите Общи условия и на договореното между банката и клиента при условията на т.15 от настоящите
Общи условия.
5. Покупко-продажба на валута се извършва по обявените към момента на изпълнение на сделката валутни
курсове купува/продава, съответно на каса/безкасово на „УниКредит Булбанк“ АД, като:
- покупко-продажба на чуждестранна валута срещу BGN се извършва по обявения към момента на
изпълнение на сделката курс купува/продава за съответната валута.
- покупко-продажба, при която и двете валути са различни от BGN се извършва по обявените към момента
на изпълнението на сделката курсове купува/продава за съответните валути, като по „курс купува” се
изкупува предлаганата от клиента валута и по „курс продава” се продава желаната за покупка от клиента
валута.
6. При безкасова покупко-продажба на валута се прилагат съответните актуални валутни курсове
купува/продава безкасово.
7. При покупко-продажба на валута, при която поне едната от двете валути е в брой, се прилагат
съответните актуални валутни курсове купува/продава касово.
7.1 Банката не извършва покупко-продажба на валута, при която и двете валути са в брой, с клиенти
Юридически Лица
8. Приложими такси и комисионни по съпътстващи банкови операции/услуги се събират съгласно Тарифата
на банката
9. При определянето на валутните курсове банката взима под внимание и включва разходи на банката по
предлаганата услуга, поети от банката рискове и търговска печалба.
10. За безкасова или касова покупко-продажба на валута с размер над 10 000 EUR включително, или
равностойността им в друга чуждестранна валута, и при спазено ограничението в точка 7.1 от настоящите
Общи Условия., клиентът има право да договори валутния курс на конкретната покупко-продажба като
сключи сделка директно с банката от 8.30 до 17.00 ч. на телефони (02) 9320 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 121; (052) 67 80 66, 67 80 65;
11. Всички телефонни разговори на телефони (02) 9320 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 121; (052) 67
80 66, 67 80 65; свързани с покупко-продажба на валута, се записват от банката, за което клиентът дава
своето съгласие с приемането на настоящите Общи условия.
12. При договарянето на валутни курсове банката взима под внимание взаимоотношенията с клиента в
тяхната цялост. Поради това, е възможно банката да предложи различни договорени курсове за сделки за
покупко-продажби на валута с еднакви или подобни параметри.
13. Банката запазва правото си да променя обявените курсове в рамките на деня, като промяната не се
отнася за вече договорени сделки.
14. Сделка за покупко-продажба на валута, сключена в случаите на т.10, се счита за сключена в момента, в
който клиентът устно потвърди, че приема условията по нея. Веднъж потвърдена по този начин, сделката е
неотменяема и се осчетоводява по посочените от клиента сметки. В случай че се установи некоректно
осчетоводяване на сделка по вина на банката, последната се задължава да коригира допуснатата грешка.
15. При сделка за покупко-продажба на валута, сключена по телефона или чрез друго техническо средство
за комуникация, клиентът е длъжен да представи допълнително в банката писмено Нареждане за покупко-

продажба на валута до края на работния ден, в който е постъпило нареждането, но не по-късно от 17:00 ч.
При непредставяне на писмено Нареждане за покупко-продажба на валута, банката има право да счете
клиентското нареждане за оттеглено, а сключената сделка за отменена, като в такъв случай служебно
извършва обратна на нареждането сделка по прилаганите в момента официални валутни курсове на
банката.
16. При липса на достатъчно средства по посочените в Нареждането сметки до края на работния ден, в
който сделката падежира, но не по-късно от 17:00 ч, банката счита клиентското нареждане за оттеглено, а
сключената сделка за отменена и служебно извършва обратна на нареждането сделка по прилаганите в
момента официални валутни курсове на банката.
17. Клиентът дава своето съгласие на банката да събира по реда на директния дебит от сметката/и му
откритa/и при нея размера на курсовата разлика, с която банката е ощетена при осъществяването на
обратната сделка в случаите на т.15 и т.16 от настоящите Общи условия.
18. Банката има правото да извършва насрещно прихващане по сключените сделки с клиента в рамките на
текущия работен ден.
19. Банката си запазва правото да изменя едностранно настоящите Общи условия, като уведомява клиента
за настъпилите промени чрез обявяването им в помещенията, до които клиентите имат достъп, както и чрез
публикуването им на интернет страницата на „УниКредит Булбанк“ АД.
20. При изменение на настоящите Общи условия, същите са валидни, запазват и продължават действието
си за заварените правоотношения в последната им актуална редакция.
21. Настоящите Общи условия са имплицитно присъща и неразделна част от всяко Нареждане и се
разглеждат в тяхната цялост като един документ.
22. За неуредените отношения, които са предмет на настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите
на действащото законодателство.
Настоящите Общи условия са изготвени на основание чл. 298 от ТЗ и са одобрени с Решение на УС на
„УниКредит Булбанк“ АД по Протокол № 32 от 17.07.2018 г., в сила от 17.07.2018г.

