Проект

ДОГОВОР
за банково обслужване

Днес,.......................... г. в гр. София , между:
„Безконтактни Мултиплексорни Вериги” ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза № 101, регистрирано в Търговския регистър при
Агенция по вписванията с ЕИК 000641974, представлявано от Филип Василев, наричано подолу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и от друга:
.................................................. - търговска банка, съгласно законите на Република
България, със седалище и адрес на управление: ..........................................................................
...........................................................................................................................................................,
регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ........................,
представлявано от ................................................................... - Изпълнителен директор, наричана
по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,
се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя при
поискване финансови услуги на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Приложение № 1, Приложение
№ 2 и Приложение № 3 /неразделна част от договора/ при заплащане на лихви, такси,
комисионни и срокове съгласно условията в тях.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не използва всички видове и обем финансови
услуги, посочени в приложенията.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща финансовите услуги –
предмет на договора само във видовете и количествата, ползвани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да предоставя при нареждане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всяка една от
финансовите услуги, предмет на настоящия договор, в заявеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
количество и вид и в съответствие с изискванията на действащото законодателство при
условията посочени в приложенията към този договор.
2. Да спазва банковата тайна относно наличностите и движенията по откритите сметки
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като предоставя информация на трети лица само в предвидените
съгласно действащото към съответния момент българско законодателство случаи, или ако
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е дал изрично и предварително своето писмено съгласие.
3. Да поддържа и съхранява документите по този договор, представените пълномощни,
както и копия от цялата писмена кореспонденция между страните.

4. При поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предоставя информация за начислената/ите
лихва/и по сметката/ите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 1 (един) работен ден.
5. При поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предоставя информация за салдото/салдата по
сметката/ите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 1 (един) работен ден.
6. Да обслужва наредените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания в уговорените срокове
посочени в приложенията към договора.
7. Да спазва условията за олихвяване на откритите разплащателни и депозитни сметки
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно приложенията към договора.
Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да откаже да изпълни нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на плащания,
ако не са приложени стандартните платежни документи или същите съдържат неточна,
нечетлива и невярна информация.
2. При точно изпълнение на задълженията му по този договор да получи уговорените
такси, съгласно приложенията по договора, за предоставените от него финансови услуги.
3. Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да му бъдат предоставяни документи и информация,
редовно оформени от външна страна, които са необходими за изпълнението на задълженията
му по настоящия договор.
Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право:
1. Да възлага на трети лица задълженията си произтичащи от този договор, освен на
посочените в офертата за участие подизпълнители..
2. Да извършва видове и количества финансови услуги – предмет на този договор, за
които няма нареждане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, оформено с изискуемите реквизити.
3. Да отказва извършването на финансови услуги – предмет на договора, освен ако
извършването им е в противоречие с нормативен акт.
4. Да задължава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да използва съпътстващи услуги при предоставяне
на услугите по Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3.
Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извършва нареждания за извършване на финансови услуги
в следните случаи:
1. Когато не е осигурена необходимата и достатъчна наличност на парични средства по
сметката, указана в нареждането;
2. Нареждането не е съставено и редовно оформено от външна страна с всички
необходими реквизити съгласно вътрешнобанковите актове и прилаганите от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стандартни образци;
3. Нареждането не отговаря на изискванията на относимите актове;
4. Нареждането не е подписано от овластените за целта лица или техен пълномощник,
упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да прави нареждания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставяни съгласно изискванията,
установени от нормативните и вътрешнобанковите актове и прилаганите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
стандартни образци. Нарежданията следва да бъдат подписани от овластените за целта лица
със спесимени при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ спесимени на своите служители, упълномощени
да подписват от негово име изискваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи във връзка с
изпълнението на финансовите услуги - предмет на настоящия договор;
3. Незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за оттегляне на предоставените на негови
служители по т. 2 права;
4. Да осигури подписването и представянето от негова страна на необходимите
документи и информация във връзка с предоставянето/изпълнението от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на наредените финансови услуги;
5. Да поддържа достатъчна наличност по сметките за извършване на наредените
плащания;
6. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такси за наредените финансови услуги в
уговорените, в приложенията по този договор, размери.
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да получава наредените от него финансови услуги - предмет на договора, точно в
изисканото количество и качество и при условията, посочени в Приложение №1, Приложение
№2 и Приложение № 3 – неразделни части от настоящия договор;
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му предоставя информация за начислената/ите
лихва/и по сметката/ите му в срок до 1 (един) работен ден.
3. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му предоставя информация за салдото/салдата по
сметката/ите му в срок до 1 (един) работен ден.
IV. ЦЕНИ И ЛИХВЕНИ УСЛОВИЯ
Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви, такси, комисионни и
спазва сроковете за извършване на заявените финансови услуги, предмет на този договор,
съгласно посочените в приложенията, неразделна част от договора, стойности за съответните
видове и обем финансови услуги.
Чл.9. Посочените в приложенията такси, лихви, комисионни и срокове не подлежат на
изменение за целия срок на договора.
V. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл.10. При виновно неизпълнение или неточно изпълнение на което и да е от
задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в
размер на 0.5 % за всеки просрочен ден от стойността на неизпълненото/неточно изпълненото
задължение, но не повече от 10 % от стойността му.
Чл.11. (1) Във всички случаи на неизпълнение на една или повече от клаузите по
настоящия договор от една от страните, другата страна има право да претендира обезщетение
в пълен размер на претърпените вреди и обезщетение за пропуснатите ползи в резултат на
забавата или неизпълнението.
(2) При причинени вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат от неизпълнение или
изпълнение в противоречие с нормативните изисквания на инкасо услуга, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
се задължава да покрие всички вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително
изплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетения за забавени плащания по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към доставчици, служители и други контрагенти.
VI. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.12. Настоящият договор се сключва за срок от 36 (тридесет и шест) месеца, считано
от датата на подписването му.
Чл.13. Договорът се прекратява в следните случаи:

1. по взаимно писмено съгласие на страните;
2. с изтичане на срока на договора;
3. при неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, произтичащо от
този договор, което не е изпълнено и след изтичане на 2 /два/ работни дни, считано от
писмена покана, отправена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. при отнемане на лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на финансовите услуги
– предмет на договора;
VIІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.14. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на
своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е породено от непреодолима
сила по смисъла на чл. 306, ал. 2 от ТЗ. Настъпването на такива обстоятелства се доказва с
надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се съставя протокол, подписан
от упълномощени представители на страните по договора. Отговорността на страните по
договора се изключва и при изменение в нормативната уредба, касаещо дейността на която и
да е от тях, не позволяващо изпълнение на поетите с договора задължения.
(2) Страната, която се позовава на непреодолима сила трябва в тридневен срок от
настъпването на форсмажорното обстоятелство да уведоми насрещната страна. При
неизпълнение на това задължение страната не може да се позовава на непреодолима сила.
(3) Страната, която е в забава, не може да се позовава на непреодолима сила.
VІІІ. СПОРОВЕ
Чл.17. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между
страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в
писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.
Чл.18. В случай на не постигане на договореност по предходния член, всички спорове,
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще
бъдат разрешавани съгласно действащото българско законодателство от компетентния съд.
IХ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.19. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този
договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се
смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:_____________________________________________________________
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: _____________________________________________________________
(3) При промяна на данните по ал. 2 съответната страна е длъжна да уведоми другата в
тридневен срок от промяната. Ако някоя от страните промени посочените в ал. 2 данни, без да
уведоми другата страна, изпратените съобщения на посочения адрес се смятат за редовно
получени.
Чл.20. Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян само с
допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни или
техни упълномощени представители.
Чл.21. (1) При необходимост, поради вътрешни изисквания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или
нормативно установени изисквания, страните могат да сключват отделни споразумения или
договори за различните услуги и операции, предмет на настоящия договор при условие, че
тези споразумения и/или договори не противоречат на клаузите на настоящия договор.

(2) При противоречие или несъответствие на клаузите на настоящия договор,
включително приложенията към него, с Общите условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или
допълнително сключени договори и/или споразумения по смисъла на ал.1, ще се прилагат
клаузите на настоящия договор.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Приложение № 1 – Депозити;
2. Приложение № 2 – Платежни и свързани услуги;
3. Приложение № 3 – Финансиране;
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за
всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

_____________________

_____________________

При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи следните
документи:
1. Свидетелство за съдимост за законния/те представител/и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Документи от компетентен орган удостоверяващи липсата на :
- не е обявено в несъстоятелност;
- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно
националните законови и подзаконови актове;
- не е в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
- няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или
парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на
данъци, съгласно правните норми на държавата в която дружеството е установено;

Приложение № 1
ГРУПА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ "СВОБОДНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА"

ПОКАЗАТЕЛИ
1. Депозити
1.1. Санкция при предсрочно прекратяване на срочен
депозит

Мярка

Стойност

х

х

лева

1.2. Лихвени проценти

х

х

1.2.1. Лихвени проценти за депозит от и над 200000.00 лева

х

х

1.2.1.1. за едномесечен депозит

%

1.2.1.2. за тримесечен депозит

%

1.2.1.3. за шестмесечен депозит

%

1.2.2. Лихвени проценти за депозит от и над 700000.00 лева

х

1.2.2.1. за едномесечен депозит

%

1.2.2.2. за тримесечен депозит

%

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
_____________________

х

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
_____________________

Приложение № 2
ГРУПА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ "ПЛАТЕЖНИ И СВЪРЗАНИ УСЛУГИ"
ПОКАЗАТЕЛИ

Мярка Стойност
х

2.1. Разплащателни сметки във валута и лева
2.1.1. Месечна такса за поддържане на разплащателна сметка в лева

лева

2.1.2. Месечна такса за поддържане на разплащателна сметка във валута
- EUR

евро

2.1.3. Месечна такса за поддържане на разплащателна сметка във валута
- USD

щатски
долари

2.1.4. Годишна лихва по разплащателна сметка в национална валута, в
т.ч.:
* при наличност по сметка под 200000.00 лева

х
%

* при наличност по сметка над 200000.00 лева

%

2.1.5. Годишна лихва по стандартна разплащателна сметка във валута, в
т.ч.:

х

* при наличност по разплащателна сметка над

30000.00 EUR

%

* при наличност по разплащателна сметка над

30000.00 USD

%

х

х

х

2.2.Преводи (Разплащания) във валута и лева

х

х

2.2.1. Такса междубанков превод наредени чрез БИСЕРА

х

х

* чрез платежно на хартиен носител

лева

* чрез платежно по електронен път

лева

2.2.2. Такса вътрешно банков превод в лева в т.ч.:

х

* чрез платежно на хартиен носител

лева

* чрез платежно по електронен път

лева

2.2.3. Такса междубанков превод наредени чрез РИНГС

х

* чрез платежно на хартиен носител

лева

* чрез платежно по електронен път

лева

2.2.4. Издадени междубанкови преводи в евро със ТОМ вальор в т.ч.:
* със ТОМ вальор (до един работен ден =1 точка; над един работен ден
= 0 т)

х
дни

х

х

х

ПОКАЗАТЕЛИ
* Комисионна от стойността на превода
* Максимален размер на таксата по превода
2.2.5. Издадени междубанкови преводи в щатски долари със ТОМ
вальор в т.ч.:
* със ТОМ вальор (до един работен ден =1 точка; над един работен ден
= 0 т)
* Комисионна от стойността на превода
* Максимален размер на таксата по превода

Мярка Стойност
%
евро
х

х

дни
%
евро

2.3.Касови операции

х

х

2.3.1. Комисионна за теглене в брой на банкноти от разплащателни
сметки в лева в т.ч.:

х

х

2.3.1.1. До 5000 лв. без предизвестие

%

2.3.1.2. Над 5000,01 лв. с двудневно предизвестие

%

2.3.1.3. Над 5000,01 лв. без предизвестие

%

2.3.2. Внасяне в брой на банкноти по разплащателни сметки в лева в т.ч.:

х

2.3.2.1.Комисионна за внасяне на суми в брой

%

2.3.2.2.Максимална стойност на комисионната за внасяне на суми в брой

2.4. Документарен акредитив открит от банката- еднократен,
неотменяем, неделим, не прехвърляем, покрит, не потвърден, на
виждане до 300000 евро

лева

х

2.4.1. Комисионна за откриване на акредитив от банката /за тримесечие/

%

2.4.2. Комисионна за обработка и плащане /за тримесечие/

%

2.4.3. Комисионна за промяна условията по акредитива – срок / сума

%

2.4.4. Такса анулиране
2.5. Други - Обслужване за служителите на „БМВ” ЕООД

х

х

лева
х

2.5.1. Масов превод за изплащане на заплатите на
работници/служителите на „БМВ” ЕООД по сметки в банката.

лева

2.5.2. Издаване на дебитна карта на работник/служител на „БМВ”
ЕООД.

лева

х

ПОКАЗАТЕЛИ

Мярка Стойност

2.5.3. Откриване на разплащателна сметка на работник/служител на
„БМВ” ЕООД в лева.

лева

2.5.4. Възможност за предоставяне кредит овърдрафт по картови сметки
обслужваща работните заплати на работниците/служителите на „БМВ”
ЕООД в размер на

брой
х

2.6. Срок за обслужване на плащанията
2.6.1. Обслужване на плащанията, представени/наредени до 15:00ч. в
банката чрез Бисера и с вальор за получателя/бенефициент:
2.6.2. Срок за обслужване на плащанията по услугата РИНГС

х

дни
минути

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

_____________________

_____________________

Приложение № 3
ГРУПА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ - „ФИНАНСИРАНЕ”
ПОКАЗАТЕЛИ

3.1. Банкова гаранция

Мярка

Стойност

х

х

3.1.1. Годишен лихвен процент за олихвяване на
парични средства, служещи като обезпечение за
издаване на банкова гаранция

%

3.1.2.Комисионна за издаване на банковата гаранция с
парично обезпечение на година за стойност до 300000
лв.(като % от стойността на банковата гаранция)

%

3.1.3. Комисионна за промяна на параметрите по
гаранцията (срок на валидност, стойност)
3.2. Кредит овърдрафт по разплащателна сметка до
300000 лв. и до 12 месеца
3.2.1. Такса за подаване на искане за откриване на
кредит овърдрафт

лева
х

лева

х

ПОКАЗАТЕЛИ

Мярка

3.2.2. Комисионна за управление на кредит овърдрафт

%

3.2.3. Лихва по кредит овърдрафт

%

Стойност

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

_____________________

_____________________

