ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ НА А1 КРЕДИТНА КАРТА*
Годишен лихвен процент
Такса обслужване
Такса поддръжка

17.8 %
без такса
без такса

Неустойка за неизпълнение на договорно задължение**

8.5%

Минимална дължима сума
Разход за действия по събиране
задължение***

10%
на

просрочено

Законна лихва за забава
Годишен процент на разходите****
Такса за издаване на удостоверение за липса на задължение
по карта *****

15.00 лв.
ОЛП, обявен от
БНБ + 10 %
18.95%
10.00 лв.

* Финансовите параметри са по договор за кредит с „Аксес Файнанс“ ООД (Аксес Файнанс),
ЕИК 202806978, със седалище в гр. София и адрес на управление: район „Триадица“, ж.к. “Иван Вазов”,
ул. "Балша" № 1, бл. 9, ет. 2. Продуктът А1 Кредитна карта представлява безконтактна кредитна карта,
която дава възможност за плащания в интернет, тегленето на пари от банкомат или ПОС-терминал. А1
кредитна карта се предлага от „А1 България“ ЕАД, като кредитен посредник на Аксес Файнанс.
** Начислява се върху усвоената и непогасена сума към последния ден от предходния месец на 6-то число
на месеца, в случай че кредитополучателят не е погасил изцяло задължението си по Договора за кредит
в срок до 2-ро (второ) число (включително) на текущия месец като не е предоставил поръчител до 5-о
(пето) число на месеца без междувременно да е погасил изцяло задължението си.
Дължимите лихви не участват в изчислението на неустойката за неизпълнение.
*** Начислява се веднъж месечно на 6-то (шесто) число на месеца, в случай че кредитополучателят не е
погасил минимално дължимата сума или изцяло задължението си по Договора за кредит в срок до 5-то
(пето) число на текущия месец.
**** А1 кредитна карта е с кредитен лимит до 3 000 лева, с фиксиран месечен лихвен процент от 1,48%,
а годишният процент на разходите (ГПР) е 18.95%. Ако например даден клиент притежава A1 кредитна
карта и усвои 120 лева от кредитния си лимит на първо число на месеца, фиксираният месечен лихвен
процент от 1,48 % ще се равнява на 0,06 лева на ден или 1,78 лева на месец, като ГПР е 18,95 %. При
коректно изпълнение на задълженията по договора за кредит, общо дължимата от клиента сума до 2-ро
число на месеца ще бъде в размер на 121,78 лв. Ако клиентът избере да заплати само минимална дължима
сума, тя ще бъде в размер на 12,18 лв. Договорът за кредит е с неопределен срок, а срокът за погасяване
на усвоените суми от кредитния лимит е 5-то число на месеца. Клиентът има право след подписване на
Договора да се откаже в 14-дневен срок, с 30 дневно уведомление, без да дължи неустойки за това.
***** Таксата се дължи на Аксес Файнанс ООД, в случай че такова удостоверение бъде изискано от
клиент с прекратен договор за А1 кредитна карта. Плаща се по банкова сметка, посочена от Аксес
Файнанс.

ТАРИФА ЗА ДЪЛЖИМИТЕ ТАКСИ ПО А1 КРЕДИТНА КАРТА*
Такси за операции с А1 кредитна карта
Такса годишно обслужване кредитни
Плащане при търговец в Р. България
Плащане при търговец в чужбина
Такса за теглене пари в брой на АТМ
Такса за теглене пари в брой на АТМ
Такса за теглене пари в брой на АТМ

карти

в Р. България**
в страни от ЕС**
в страни извън ЕС**

Такса за теглене пари в брой на АТМ в страни извън ЕС**
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без
без
без
без
без

такса
такса
такса
такса
такса

без такса
без такса

Такса за теглене пари в брой на чужд ПОС терминал
в Р. България
Такса за теглене пари в брой на чужд ПОС терминал
в чужбина
Промяна на PIN (EEA countries)
Промяна на PIN (non EEA countries)
Проверка на баланс на АТМ (EEA countries)
Проверка на баланс на АТМ (non EEA countries)
Отказана транзакция на АТМ (EEA countries)***
Отказана транзакция на АТМ (non EEA countries)***
Други операции АТМ
Такса за неоснователно оспорена транзакция

без такса
без такса
без такса
без такса
без такса
без такса
без такса
без такса
без такса
25 лв.

Допълнителни услуги
Издаване на карта
Такса за блокиране на карта
Такса за деблокиране на карта
Такса за известяване чрез e-mail
Промяна на параметри по карти
Подробно извлечение всеки месец
Справки в Интернет

без
без
без
без
без
без
без

такса
такса
такса
такса
такса
такса
такса

Стандартни лимити по транзакции
Транзакция
Теглене на пари в брой в Р. България и в чужбина
Покупка на ПОС в Р. България и в чужбина
Общ лимит за транзакции

дневен/седмичен
1000/3000 лв.
4000/7000 лв.
4000/7000 лв.

* Таксите се дължат на картоиздателя на А1 Кредитна Карта, посочен в индивидуалния договор на
потребителя, надлежно лицензирано дружество за електронни пари, вписано в Регистъра на БНБ
** Възможно е да бъде начислена такса към доставчика на АТМ устройството.
*** Таксата не се начислява в случаите, в които издателят на платежния инструмент носи отговорността
за отказ на транзакцията. Издателят не носи отговорност при отказ на транзакция поради: недостатъчна
наличност; надвишен лимит за операция; грешно въведен PIN; грешно въведен CVC.
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