ТАРИФА
ЗА ТАКСИТЕ, ДЪЛЖИМИ ПРИ ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙСТИЯ ПО
ИЗВЪНСЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ И/ИЛИ ПРЕДСРОЧНО
ИЗИСКУЕМИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ „КРЕДИСИМО“ АД

Раздел I. Дефиниции
Навсякъде в тази Тарифа за таксите, дължими при извършени действия по
извънсъдебно събиране на просрочени и/или предсрочно изискуеми
задължения към „Кредисимо“ АД („Тарифата“), изброените по-долу думи и
изрази ще имат описаното тук значение, в единствено и множествено число,
освен доколкото контекстът не предполага различно значение и доколкото
друго не е уговорено в Тарифата:
§1. ОУ или Общи условия – ще означава Общите условия за предоставяне на
Кредити, регламентиращи отношенията между „Кредисимо“ АД, ЕИК
175330437 („КРЕДИСИМО“) и Кредитополучателите;
§2. Кредитополучател – ще означава всяко дееспособно физическо лице, с
постоянно местоживеене на територията на Република България, което желае
да сключи или е сключило с КРЕДИСИМО Договор за Кредит, и/или желае да
получи или е получило Кредит от КРЕДИСИМО;
§3. Договор или Договор за Кредит - ще означава сключеният между
КРЕДИСИМО и Кредитополучателя Договор, при условията на който
Кредитoполучателят ще има право да получи Кредит. Неразделна част от
Договора за Кредит са клаузите на ОУ и одобреното от КРЕДИСИМО
Заявление, като в случай на противоречие между посочените документи,
същите ще се ползват с приоритет в следната последователност: (1) Договор
за Кредит; (2) Заявление; (3) ОУ;
§4.
Сайт
–
ще
означава
официалният
сайт
на
КРЕДИСИМО:
http://credissimo.bg, а за целите на предоставяне на Кредитен продукт „Плати
после“ - http://platiposle.bg;
§5. Кредит – ще означава всяка заявена от Кредитополучателя и предоставена
от КРЕДИСИМО в заем сума въз основа на ОУ и Договора, сключен между
КРЕДИСИМО и Кредитополучателя, както и дългът, възникнал и формиран от
и във връзка с усвоената сума по главницата, включително дължимите лихви,
разноски и др. плащания съгласно условията на Договора и ОУ. Всяка
предоставена от КРЕДИСИМО на Кредитополучателя сума ще се счита за
предоставен Кредит, освен доколкото не е изрично и писмено уговорено друго
между страните.
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§6. Заявление – ще означава заявлението за получаване на Кредит, което се
подава от Кредитополучателя лично или чрез Партньор;

Раздел II. Дейстия при забава и/или предсрочна изискуемост
Чл. 1. При забава на плащанията и/или в случай на предсрочна изискуемост,
КРЕДИСИМО има право да:
-

Изпраща на Кредитополучателя текстово съобщение /SMS/;
Изпраща на Кредитополучателя напомнителни писма и/или покани;
Изпраща на Кредитополучателя известия;
Изпраща
представител
на
КРЕДИСИМО
на
адреса
на
Кредитополучателя или неговия адрес по месторабота с цел връчване на
документи;

Чл. 2. КРЕДИСИМО има право да изпраща текстови съобщения /SMS/ и/или
покани и напомнителни писма на:
- посочения в Договора мобилен телефон;
- посочения в Договора адрес на Кредитополучателя;
- посочения в Договора e-mail за кореспонденция;
- на адреса по месторабота на Кредитополучателя;
Раздел III. Цени на дейстията при забава или предсрочна
изискуемост
Чл. 3. При забава на плащанията и/или в случай на предсрочна изискуемост,
Кредитополучателят дължи на КРЕДИСИМО заплащането на изброените погоре действия, като цените за тях са както следва:
-

12 /дванадесет/ лева без ДДС за всяко изпратено писмо, покана или
известие;
2 /лева/ без ДДС за всяко изпратено текстово съобщение /SMS/;
30 /тридесет/ лева без ДДС за всяко посещение на адреса на
Кредитополучателя
или
неговата
месторабота,
извършено
от
представител на КРЕДИСИМО с цел връчване на напомнителни писма
или покани;

Чл. 4. Периодът между 2/две/ отделни посещения не може да бъде по-кратък
от 5 /пет/ дни.
Чл.5. Първите две изпратени писма, покани или известия са изцяло за сметка
на Кредитополучателя.
Чл.6. Всяко изпратено текството съобщение /SMS/ на посочения от
Кредитополучателя телефон в Договора, е изцяло за сметка на
Кредитополучателя;
Чл.7. Разноските за първите две посещения на адреса на Кредитополучателя
или адреса му по месторабота, са изцяло за сметка на Кредитополучателя.
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Настоящата Тарифа е приета от Съвета на директорите на „Кредисимо“ АД на
18.02.2016 г. и влиза в сила на 19.02.2016 г., на която дата същата е
публикувана на Сайта на „Кредисимо“ АД.
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