
ПРАВИЛА НА ПРОГРАМА   

ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ НА ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС  

 

 

 

I. ПРЕДМЕТ 

 

 Чл. 1. Настоящите Правила уреждат условията и начина на провеждане на програма bonus за 

лоялни клиенти на Транскарт Файненшъл Сървисис АД, наричана по-долу за краткост „Програмата”.  

 Чл. 2. Програмата се провежда от Транскарт Файненшъл Сървисис АД със седалище и адрес на 

управление: гр. София, п.к. 1407, бул. Черни връх 43, ЕИК 131397565, наричано по-долу за краткост 

„ТФС”. 

 

II. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА 

 

 Чл. 3. (1) За участие в Програмата могат да се регистрират физически лица, които отговарят на 

следните условия: 

1. лицето има действащ рамков договор за предоставяне на платежни услуги и потребителски 

кредити, сключен между него и ТФС; 

2. лицето е картодържател на основна кредитна карта, издадена от ТФС по силата на сключения 

рамков договор за предоставяне на платежни услуги и потребителски кредити. 

 (2) Лицата по ал.1 по-долу се наричат за краткост „клиенти”. 

 Чл. 4. (1) Клиентите могат да регистрират за участие в Програмата само своите основни 

кредитни карти, издадени от ТФС. 

 (2) Регистрацията на всяка карта по ал. 1  се извършва с подаване на отделно стандартизирано 

електронно заявление чрез индивидуалния  клиентски профил в интернет страницата на ТФС или чрез 

подаване на заявление до ТФС в друга писмена форма. 

(3) Клиентите могат по всяко време да прекратяват и да възобновяват регистрацията на картите 

си по ал. 1 чрез подаване на съответното стандартизирано електронно заявление в индивидуалния 

клиентски профил в интернет страницата на ТФС или чрез подаване на заявление до ТФС в друга 

писмена форма. 



(4) Допълнителните карти, издадени от ТФС към основните кредитни карти на клиентите, не се 

регистрират за участие в Програмата. 

 

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА 

 

 Чл. 5. Право на участие в Програмата на определена дата има всеки клиент, който на тази дата 

отговаря едновременно на следните условия: 

1. клиентът има основна кредитна карта, регистрирана за участие в Програмата съгласно чл. 4; 

2. от сключването на рамковия договор за предоставяне на платежни услуги и потребителски 

кредити, по който е издадена регистрираната карта, са изминали най-малко 6 месеца; 

3. през предходните 6 месеца клиентът не е имал нито едно закъснение в плащането на 

минималните погасителни вноски по кредитите, отпуснати от ТФС по силата на рамковия 

договор за предоставяне на платежни услуги и потребителски кредити. 

 

IV. НАМАЛЯВАНЕ НА ЛИХВИТЕ С 5% ИЛИ 10% 

 

 Чл. 6. (1) ТФС възстановява част от платените лихви по потребителските кредити за 

календарния месец, предхождащ текущия, на клиентите, които на датата на възстановяването 

отговарят на следните условия: 

1. клиентът има право за участие в Програмата съгласно чл. 5; 

2. общата сума на платените стоки и услуги и/или изтеглените пари в брой с регистрираната за 

участие в Програмата основна кредитна карта на клиента и/или с допълнителните карти, 

издадени  към нея, през календарния месец, предхождащ текущия, е, както следва: 

а) минимум 200 лева за картите от видовете trans.card Classic и trans.card MasterCard 

Standard 

б) минимум 500 лева за картите от видовете trans.card Gold и trans.card MasterCard Gold.  

(2) ТФС възстановява на клиентите, отговарящи на условията по ал. 1, следните суми:  

а)  5% от сумата на платените лихви по потребителските кредити за календарния месец, 

предхождащ текущия, за картите от видовете trans.card Classic и trans.card MasterCard 

Standard 

б) 10% от сумата на платените лихви по потребителските кредити за календарния месец, 

предхождащ текущия, за картите от видовете trans.card Gold и trans.card MasterCard Gold. 



 (3) Сумите по ал. 2 се възстановяват от ТФС веднъж месечно в периода между 16-то число и 

края на текущия календарен месец, по платежната сметка на клиента, открита в съответствие с 

рамковия договор за предоставяне на платежни услуги и потребителски кредити. 

 Чл. 7. Частта от лихвите, възстановена от ТФС на клиентите съгласно настоящите Правила, се 

посочва в месечните извлечения по смисъла на рамковия договор за предоставяне на платежни 

услуги и потребителски кредити. 

 

  

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 § 1. ТФС има право по всяко време да промени настоящите Правила без предизвестие, като 

публикува промените в интернет страницата на ТФС на адрес: www.transcard.bg. 

 § 2. ТФС има право по всяко време да прекрати Програмата, за което уведомява клиентите с 

двумесечно предизвестие, публикувано в интернет страницата на ТФС. 

 § 3. За целите на настоящите правила, когато не е уточнено, че месецът е календарен, се 

приема, че продължителността на 1 месец е 30 дни. 

 § 4. Правилата са приети от съвета на директорите на ТФС и са в сила от 20.11.2018 г. 

 

 

http://www.transcard.bg/

