
 

 

ДОГОВОР ЗА ОНЛАЙН ДЕПОЗИТ  
 

 

 
Днес,  …………………  между: 

 

1. БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по 

вписванията с ЕИК 121246419, регистрирана по ф.д. № 12587/1996 г. по описа на Софийски градски съд, със 

седалище и адрес на управление в гр. София 1000, Столична община, район Средец, ул. Славянска № 2, от една 

страна, наричана в договора БАНКАТА,  

и от друга страна 

 

2.  ………………………………………………………………………………….. , ЕГН/ЛНЧ    …………………………. 

адрес  ……………………………………………………………………………………, наричан в договора ДЕПОЗАНТ, 

наричани по-долу “Страни” се сключи настоящият договор за следното: 

 

Член 1. ДЕПОЗАНТЪТ предоставя, а БАНКАТА приема  на депозит сумата от  

………………………………/цифром и словом/…………………………………………………………………………. 

със срок на депозита от  …….. месеца, считано от  ……/дата на захранване/……………. до ………………….  (падеж на 

депозита) при условията на Онлайн депозит съгласно Общите условия на БАНКАТА по договори за Онлайн 

депозити /наричан по-долу „Онлайн депозит“/. За Онлайн депозита БАНКАТА открива депозитна сметка на 

ДЕПОЗАНТА IBAN №  ………………………………………………….. 

Член 2. Върху предоставената на депозит сума БАНКАТА начислява фиксирана годишна лихва в размер на   ……..% 

за срока на депозита. Лихвата се начислява от датата на постъпване на средствата по депозитната сметка при 

БАНКАТА и се изплаща на падежа на онлайн депозита. Лихвата се изчислява на база 360/360. 

Член 3. В случай, че ДЕПОЗАНТЪТ изтегли преди падежа цялата или част от депозираната сума или извърши не на 

падеж други операции (напр. внасяне) и/или при други случаи на нарушаване на срока и на условията по Онлайн 

депозита, Банката олихвява депозита с лихвен процент, равен на този по разплащателните сметки за съответната 

валута за действителния брой дни.    

Член 4. В случай, че датата на падежа съвпада с неработен ден, ДЕПОЗАНТЪТ може да се разпорежда със средствата 

по Онлайн депозита на първия следващ работен ден.  

Член 5. Срокът по този договор е уговорен в полза на двете страни и не може да се нарушава от която и да е страна, 

освен в случаите и с последиците по член 3 на настоящия договор или с писмено съгласие на двете страни. 

Член 6. На падежа Онлайн депозитът се подновява като Стандартен  ……….-месечен депозит при лихвените условия, 

прилагани от БАНКАТА за стандартни ……….-месечни депозити към датата на подновяване, освен ако 

ДЕПОЗАНТЪТ не представи на БАНКАТА писмено нареждане за прекратяване или промяна.  

Член 7. Гарантиране на влоговете 

1/. Изплащането на паричните средства по влогове (сметки)  в Банката  е гарантирано от Фонда за гарантиране на 

влоговете в банките /ФГВБ/ съгласно условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките /ЗГВБ/. ФГВБ 

гарантира влоговете в Банката на български и чуждестранни физически и юридически лица в лева и чуждестранна 

валута до размера и при условията, определени в ЗГВБ и посочени в Информационния бюлетин на Банката.  

2/. ФГВБ гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете (сметките) на едно лице в  Банката независимо от броя 

и размера им до 196 000 (сто деветдесет и шест хиляди) лева, като в тази сума се включват и начислените лихви към 

датата на решението на Българската народна банка /БНБ/ за отнемане на издаденият лиценз за банкова дейност на 

Банката или друг акт, посочен в т.3/  по-долу.  

Следните  влогове са гарантирани в размер до 250 000  (двеста и петдесет хиляди) лева  за срок три месеца, от 

момента в който сумата е кредитирана по сметка на вложителя, или от момента, в който вложителят е придобил 

правото да се разпорежда със сумата на влога: (а) влогове на физически лица, възникнали в резултат на сделки с 

недвижими имоти за жилищни нужди; (б) влогове на физически лица, които възникват в резултат на изплатени суми 

по повод на сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, 

инвалидност или смърт; (в) влогове, които възникват в резултат на застрахователни или осигурителни плащания или 

на изплащането на обезщетение за вреди от престъпления или от отменена присъда. Всички влогове по предходното 

изречение не участват в изчисляването на общия размер на задължението на Банката към един вложител в рамките 

на тримесечен срок от момента, в който сумата е кредитирана по сметка на вложителя или от момента, в който 

вложителят е придобил правото да се разпорежда със сумата на влога. 

3/. ФГВБ изплаща задълженията на Банката към вложителите до гарантираните размери в случаите, когато:  (а) БНБ 

с решение е отнела лиценза за банкова дейност на Банката; или (б) БНБ с решение е установила, че влоговете са 

неналични и че по нейна преценка Банката изглежда неспособна да изплати влоговете и че няма да бъде в състояние 



да направи това в краткосрочна перспектива; или (в) съдебен орган е постановил акт, с който се препятства 

предявяването на вземанията на вложителите срещу Банката. 

4/. Банката предоставя на вложителите Информационен бюлетин за вложителите преди откриване на влога 

(сметката). Приложимият текст на Информационен бюлетин за вложителите се предоставя от Банката на български 

и английски език на хартиен носител на гишетата на Банката и на Интернет страницата на Банката (www.bacb.bg) по 

начин, който позволява съхраняването и възпроизвеждането му.   

Член 8. За неуредените в този договор отношения и като неразделна част от него се прилагат разпоредбите на Общите 

условия на БАНКАТА по договори за Онлайн депозити, Тарифата за таксите и комисионите на БАНКАТА за 

физически лица и Лихвения бюлетин на БАНКАТА, Предварителната информация за еднократни платежни операции, 

които са налични и достъпни на дълготраен носител по смисъла на §.1 т.4 от Допълнителните разпоредби на Закона 

за платежните услуги и платежните системи, на интернет страницата на БАНКАТА -  www.bacb.bg. С подписването 

на настоящия договор ДЕПОЗАНТЪТ декларира, че е запознат с тяхното съдържание, в сила към момента на 

подписване на настоящия договор и ги приема безусловно. За неуредените в този договор отношения се прилага и 

действащото законодателство на Република България. 

 

 

ЗА БАНКАТА:        ЗА ДЕПОЗАНТА 

                                                                                                        

http://www.bacb.bg/
http://www.bacb.bg/
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