ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД ЗА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА
„ЧИСТА СМЕТКА“
„БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА “АД е вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по
вписванията с ЕИК 121246419, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, Столична община, район
„Средец “, ул. „Славянска “№ 2. Електронен адрес за връзка: bacb@bacb.bg. Интернет страница: www.bacb.bg.
Компетентен надзорен орган: Българска народна банка с адрес в гр. София 1000, пл. „Княз Александър I” № 1.
1. „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА “АД (БАКБ) предлага на Клиенти-потребители разплащателна
сметка „Чиста сметка“, в лева, евро или щатски долари.
2. „Чиста сметка“ се предлага на:
2.1. нови клиенти – физически лица;
2.2. настоящи клиенти – физически лица, без активна разплащателна сметка при БАКБ в последните 12
месеца към датата на откриване на сметката;
2.3. настоящи клиенти – физически лица, ползващи единствено депозитна/и сметка/и.
3. Клиент-потребител може да се възползва само от една Платежна сметка „Чиста сметка“ независимо от броя
на откритите сметки, като за Чиста сметка се приема тази, която е открита с най-ранна дата и час.
4. Предимства на „Чиста сметка“:
4.1. без такса за откриване;
4.2. без такса за обслужване;
4.3. при активиране на дебитна карта, същата е:
4.3.1. без такса за издаване и поддръжка;
4.3.2. без такса за теглене на банкомати на БАКБ;
4.3.3. без такса за преиздаване при изтичане на валидността;
4.3.4. без такса за плащане на стоки и услуги при търговци в страната и чужбина или в
интернет/онлайн.
5. Условия за ползване на предимствата на „Чиста сметка“ :
5.1. Потребителят има активна дебитна карта към сметката;
5.2. Потребителят осигурява ежемесечен кредитен оборот (постъпления) по сметката в размер на
минимум от 500 лева. Допуска се първоначален гратисен период от 50 календарни дни от датата на откриване
на сметката за захранването й.
5.2.1. При неизпълнение на условието за кредитен оборот за един календарен месец, за “Чиста
сметка” се събира месечна такса за обслужване и такса теглене на АТМ съгласно Тарифата за таксите и
комисионите на БАКБ АД, приложима за клиенти – физически лица.
5.2.2. В случай на възстановяване на кредитния оборот по “Чиста сметка“ в следващия месец, такса
за обслужване на сметката и таксата за теглене на АТМ на Банката не се събира.
5.2.3. При неизпълнение на условието за кредитен оборот (постъпления) от минимум 500 лв. в три
последователни месеца, предимствата на „Чиста сметка“ се преустановяват и сметката, както и дебитната карта
към нея, започват да се таксуват от месеца, следващ месеците на неизпълнение, съгласно Тарифата за таксите
и комисионите на БАКБ АД приложима за клиенти – физически лица.
За всички останали условия на ползване на „Чиста сметка“ и операциите по нея , се прилагат ОБЩИ УСЛОВИЯ
НА БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД за предоставяне на платежни услуги и свързаните с тях
платежни инструменти и Тарифата за таксите и комисионите на БАКБ АД приложима за клиенти – физически
лица.
Настоящите Общи условия са приети с Решение на УС на БАКБ АД от 23.12.2021г. и влизат в сила от
01.01.2022г., изменени и допълнени с решение на УС от 04.03.2022г., в сила от 01.04.2022 година.
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Настоящите ОУ се прилагат и уреждат отношенията и с Клиенти, които преди датата на влизане в сила на тези
Общи условия (01.01.2022г.), но след 08.02.2021 година, са сключили с Банката рамкови договори за откриване
и обслужване на банкови сметки и предоставяне на платежни услуги и са открили сметки, отговарящи на
условията за ползване на „Чиста сметка“.
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