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Country Addendum for Bulgaria

Допълнителни условия за България
Тези Допълнителни условия отнасящи се за Сметки
и Обслужване на територията на България допълват
и/или изменят и трябва да се разглеждат заедно с
Условията за водене на Сметка и Обслужване („Общи
Условия”), Условията за поверителност и защита на
личните данни („УПЗЛД”), както и с Процедурите за
сигурност.

1. CORPORATE OPT OUT FOR PAYMENT
SERVICES PROVIDED UNDER THE
EUROPEAN PAYMENT SERVICES
DIRECTIVE 2015/2366/EU (“PSD2”)

1. ИЗКЛЮЧЕНИЕ, ПРИЛОЖИМО
КЪМ ПОЛЗВАТЕЛИ НА
ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ, КОИТО НЕ
СА ПОТРЕБИТЕЛИ СЪГЛАСНО
ДИРЕКТИВАТА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ
УСЛУГИ (ЕС) 2015/2366 (“PSD2“)
Съгласно PSD2 и свързаните с нея национални и
европейски нормативни актове, както могат да
бъдат изменяни периодично (“Закони за платежните
услуги”), доколкото Банката предоставя платежни
услуги на Клиента, Клиентът се съгласява, че тези
Закони за платежните услуги, които могaт да не се
прилагат, в случаите когато ползвателят на платежни
услуги не е потребител или микропредприятие, няма
да се прилагат и по отношение на Клиента.

2. REVERSALS OF REFUNDS

2. СТОРНИРАНЕ НА ВЪЗСТАНОВЕНИ
СРЕДСТВА

If the Bank refunds an unauthorised payment transaction,
and reasonably determines that such payment transaction
was unauthorised as a result of the Customer’s negligence,
wilful default or fraud, the Customer acknowledges and
agrees that the Bank may reverse any such refund credited
to the Customer’s Account (together with related interest
and deduct the Bank’s reasonable costs).

В случай че Банката възстанови неразрешена платежна
операция и разумно установи, че тази платежна
операция е била неразрешена в резултат на измама,
груба небрежност или умишлено неизпълнение от
страна на Клиента, Клиентът се съгласява и приема,
че Банката може да сторнира сумата, свързана с всяка
подобна платежна операция, заверена по сметката на
Клиента (заедно със съответните лихви и като приспадне
разумните разходи, понесени от Банката).
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REVERSALS OF REFUNDS
СТОРНИРАНЕ НА
ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА

Pursuant to PSD2 and related national and European
laws and regulations, each as amended from time to
time (“Payment Services Laws”), to the extent the Bank
is providing payment services to the Customer, the
Customer agrees that those Payment Services Laws
which may be disapplied where the payment service
user is not a consumer or micro-enterprise are also
disapplied with respect to the Customer.

CORPORATE OPT OUT FOR PAYMENT
SERVICES
ИЗКЛЮЧЕНИЕ, ПРИЛОЖИМО КЪМ
ПОЛЗВАТЕЛИ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ,
КОИТО НЕ СА ПОТРЕБИТЕЛИ

This Country Addendum for Accounts held and Services
provided in Bulgaria supplement and/or amend, and is to be
read together with the Master Account and Service Terms
(“MAST”), Confidentiality and Data Privacy Conditions
(“CDPC”), and Security Procedures

