
ОБЩИ УСЛОВИЯ

към договорите с клиенти
отнасящи се за продукта АЙЗАЕМ /iZAEM/

Чл.1. Тези Общи условия към Договора за заем iZAEM уреждат реда и условията,  при
които  "АЙЗАЕМ.БГ"  ООД,  дружество,  вписано  в  търговския  регистър  при  Агенция  по
вписванията под ЕИК 203595295, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000
ул. Славянска No 29А, ап.1, партер (“Заемодател”), предоставя на лицe, коeто отговаря на
неговите  изисквания  (“Заемополучател”),  средства  в  българска  валута  (BGN)  („Заем”),
както и реда,  сроковете и условията,  при които Заемополучателят е длъжен да върне
получените от Заемодателя суми, ведно с начислените надбавки, които са включени в
дължимите седмични и месечни вноски, съгласно Договора за заем iZAEM. Дължимите
седмични или месечни вноски се изплащат в лева или евро. При промяна на фиксирания
централен обменен курс на БНБ за  1 лев (BGN) спрямо 1,9558 евро (EUR) в  насока
повишаване  на  стойността  на  еврото  спрямо  лева,  дължимите  по  всички  сключени
договори за заем парични суми – вноски, лихви, такси и обезщетения се преизчисляват и
се дължат в евро или в лева по актуалния курс лев (BGN) / евро (EUR) към датата на
изплащане на съответната сума.
Чл.2. Условията на Договора за заем iZAEM се съдържат в тези Общи условия за заем
iZAEM („Общите условия”), в сключения въз основа на одобрено Искане за заем iZAEM,
Договор за заем iZAEM, както и в погасителния план, представляващ неделима част от
Договора за заем iZAEM. (предоставят се на клиента при  kaндидатстване за заем и
попълване на ”Искане за заем iZAEM”) в шрифт не по – малък от 12.
Чл.3.  Заемът се отпуска  на Заемополучателя на базата на анализа на декларираните
факти  и  обстоятелствата  към  момента  на  подаване  на  Искането  за  заем iZAEM и
приложените  към  него  документи  или  при  предоставено  удостоверение  за  кредитен
рейтинг  на  Заемополучателя  (валидно  до  един  месец  от  датата  на  издаването  му).
Заемополучателят не е необходимо да представи удостоверение за кредитен рейтинг, в
случай,  че  Заемополучателят  предостави  надлежно  обезпечение  съставляващо  :  1)
банкова гаранция в размер на заемната сума и дължимите договорни възнаградителна
лихва и такси, издадена от лицензирана от БНБ банка или клон на банка със седалище в
Република  България  или  2)  договор  за  поръчителство  за  задълженията  на
Заемополучателя по договора за заем с две физически или юридически лица, одобрени
от Заемодателя,  като физическите лица  следва  да имат сключени  безсрочни  трудови
договори и да нямат просрочени задължения към трети лица, а юридическите лица – да
имат  печалба  за  последните  три  години  според  финансовите  си  отчети  и  да  нямат
задължения  към  трети  лица.  Заемополучателят  представя  на  Заемодателя  всички
необходими  данни  и  декларации  от  поръчителите,  както  и  осигурява  сключването  на
договор с тях.
Чл.4.  В  зависимост  от  резултатите  от  анализа  на  данните,  предоставени  от
Заемополучателя, от предоставените обезпечения или от предоставеното удостоверения
за  кредитен  рейтинг  (валидно  едим  месец  от  датата  на  издаване)  Заемодателят
предоставя Заема, предмет на Договора за заем iZAEM, след одобрение на Искането за
заем iZAEM.  Сумата,  посочена  в  клетка  „Чиста  стойност  на  заема”  на  поле  №2  на
Договора за заем iZAEM се предоставя на Заемополучателя в брой, като последният се
задължава  да  удостовери  получаването  й  с  подписа  си  в  клетка  „Подпис  на
Заемополучателя” на поле № 2 на Договора за заем iZAEM.
Чл.5.  Предоставянето  на  Заема  съставлява  изпълнението  на  задължението  на
Заемодателя да предостави на Заемополучателя Заема, предмет на Договора за заем
iZAEM и  създава  задължение  за  Заемополучателя  да  заплати  на  Заемодателя
седмичните или месечните погасителни вноски, указани по размер, брой и падеж (като
ден от седмицата/дата от месеца) в поле № 2 на Договора за заем iZAEM и в приложения
към него погасителен план. Седмичните или месечни вноски по предходното изречение
съставляват изплащане на главницата по Заема и определената лихва.
Чл.6. С полагането на подписа си в клетка „Подпис на Заемополучателя”, фигурираща в
поле  №  3  от  Искането  за  заем iZAEM („Удостоверения  и  съгласия  на
Заемополучателя”), Заемополучателят потвърждава, че:

(i) е бил надлежно уведомен за всички клаузи на Договора за заем iZAEM;



(ii)  предварително  и  безвъзмездно  му  е  бил представен  стандартен европейски
формуляр с необходимата преддоговорна информация относно договора за заем
iZ@eM,  изготвен  в  съответсвие  с  изискванията  на  Закона  за  потребителския
кредит;
(iii) е получил копие, прочел е внимателно, разбира и приема клаузите на Договора
за заем iZ@eM и настоящите Общи условия, които са приложими към него;
(iv)  е  запознат с обстоятелството,  че подписването на Договора за заем  iZAEM
води до неговото встъпване в договорна обвързаност при условията на Договора за
заем iZAEM и настоящите Общи условия, както и
(v)  е  съгласен  да  бъде  обвързан  с  техните  разпоредби  в  случай,  че  му  бъде
предоставен Заем,
(vi)  му  е  била предоставена  информация,  позволяваща му  да прецени доколко
предлагания договор за заем съответства на неговите потребности и финансово
състояние, както и информация относно основните характеристики на предлагания
продукт  и  въздействието,  което  може  да  окаже  върху  него,  в  това  число
последиците в случай на просрочени плащания от негова страна,
(vii) се задължава да представя писмено на Заемодателя през период на всеки 40
дни  от  срока  на  договора  декларация  за  промяна  на  данните  относно
идентификацията  му  (адрес,  лична  карта,  семейно  положение),  имуществено
състояние  (място на  работа,  доход,  образувани изпълнителни дела,  по  които  е
длъжник, предоставени заеми или обезпечения на трети лица, разпореждания с
МПС или  недвижими  имоти),  както  и  данни  за  поръчителите  в  обем  и  форма,
определени от Заемодателя.
(viii) е съгласен заемът да бъде обезпечен със запис на заповед, залог, ипотека,
банкова  гаранция  или  друго.  В  резултат  на  предоставеното  удостоверение  за
кредитен  рейтинг  или  извършена  оценка  на  имущественото  състояние  на
Заемополучателя,  заемодателят  може  да  обосновано  предоставяне  на
обезпечение  по  договор  за   поръчителство.  Заемодателят  посочва  на
Заемополучателя причината за направената оценка на имущественото състояние,
като  договор  за  поръчителство  не  може  да  се  изисква  ако  доказаните  лични
месечни доходи на Заемополучателя, независимо от източника, след приспадане
на  обичайните  разходи  за  издръжка,  включително  на  лица  от  семейството,
надвишава два пъти размера на месечната вноска по заема.
(ix) е съгласен да сключи рискова застраховка „живот“ или застраховка „злополука“.

Чл.7.  С  полагането  на  подписа  си  в  поле  №3  от  Искането  за  заем iZAEM,
Заемополучателят  дава  изричното  си  съгласие  Заемодателят  да  проверява  по  всяко
време, както преди отпускането на Заема, така и до пълното му погасяване по начин, по
който намери за подходящ, верността на всички обстоятелства и данни, декларирани от
него  в  случаите,  когато  прецени  това  за  необходимо,  както  и  да  получава  всякакви
документи във връзка с така извършваните проверки. С полагането на подписа си в поле
№3  от  Искането  за  заем iZAEM Заемополучателят  изрично  се  съгласява  да  оказва
необходимото  съдействие  на  Заемодателя,  за  проверка  и  установяване  на
обстоятелствата и данните, декларирани от него. Заемодателят може да предоставя при
условията на конфиденциалност достъп до същата информация на свои служители или
изпълнители, доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му, или за
проверка на пълнотата и верността на изискваната информация, както и на трети лица,
оказващи  съдействие  за  изпълнението  на  настоящия  договор  или  които  подпомагат
дейността на Заемодателя.
Чл.8. Предоставената от Заемополучателя информация съдържа лични данни и данни и
информация  за  неговото  имуществено  и  гражданско  състояние,  кредитно  минало,
изрядност по отношение на кредитори, физическа и икономическа идентичност, които са
необходими за оценка на кредитоспособността на Заемополучателя и за разглеждане на
подаденото  от  него  Искане  за  заем iZAEM.  Наличието  на  тези  данни  е  необходима
предпоставка, за да бъде разгледано Искането за заем iZAEM.
Предоставянето  или  отказът  за  предоставяне  на  тази  информация  е  право  на
Заемополучателя. С полагането на подписа си в клетка „Подпис на Заемополучателя” на
поле  №  3  от  Искането  за  заем iZAEM („Удостоверения  и  съгласия  на
заемополучателя”), Заемополучателят потвърждава, че:

(i)  е  предоставил информацията коректно и  доброволно и с  цел да удостовери
определени факти и обстоятелства, които да окажат влияние върху вземането на
решение от страна на Заемодателя да предостави на Заемополучателя Заем при
изложените в този документ условия, както и с цел да позволи на Заемодателя да
му предлага други стоки или услуги в бъдеще;
(ii) съдържащата се в него информация е била внимателно прочетена, и че тя е



отразена в документа в съответствие с изложеното,  без да е била изменяна по
какъвто  и  да  е  начин,  и  че  е  пълна  и  точна  във  всяко  отношение  и  отразява
действителните факти и обстоятелства към момента на подписване на Договора за
заем iZAEM.
(iii) дава  изричното  си  съласие  личните  му  данни  да  бъдт  предоставени  на
дружеството  АЙЗАЕМ.БГ  ООД  или  на  друго  дружество  при  прехвърляне  на
вземанията на заемодателя от заемателя към други дружества и АЙЗАЕМ.БГ ООД

В случай, че горните декларации се окажат неверни, Заемополучателят носи пълна
преддоговорна  отговорност  за  вреди  и  подлежи  на  всички  санкции  и  други
неблагоприятни последици, предвидени в българското законодателство.
Посочените  данни  и  декларации не  се  прилагат, ако  Заемодателят  е  предоставил
предварително изготвено удостоверение за кредитен рейтинг.

Чл.9. С полагането на подписа си в клетка „Подпис на Заемополучателя” на поле № 3 от
Искането  за  заем iZAEM („Удостоверения  и  съгласия  на  Заемополучателя”),
Заемополучателят удостоверява,  че е уведомен и дава изричното си съгласие,  по
смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), личните му
данни,  които  е  предоставил на Заемодателя  или до които  последният  е  получил
достъп,  да  бъдат  обработвани  и  съхранявани  при  спазване  на  изискванията  на
Закона за защита на личните данни. Личните данни ще се обработват и съхраняват
както във връзка със сключването и изпълнението на Договора за заем, така и за
други законни цели, включително, но не само с цел:

(i.) извършване на директен маркетинг – предлагане на Заемополучателя в бъдеще
на стоки или услуги на Заемодателя или на трети лица по пощата, чрез телефон,
чрез изпращане на кратко телефонно съобщение (sms) или по друг директен начин,
доколкото Заемополучателя е приел това чрез съответно отбелязване в поле № 3
от Искането за заем iZAEM („Удостоверения и съгласия на Заемополучателя”);
(ii.)  предоставянето  им  от  Заемодателя  на  трети  лица  с  цел  създаване  и
поддържане  на  бази  данни  за  кредитен  рейтинг  на  кредитополучатели  или  за
информационни цели;
(iii.)  извършване  на  пазарни  проучвания  или  на  отчитането  на  степента  на
удовлетвореност  на  клиентите  от  качеството  на  предоставяните  услуги  и
провежданата от Заемодателя дейност;
(iv.) прехвърляне от Заемодателя на негови вземания срещу Заемополучателя от
Договора за заем;
(v.)  извършване  на  различни изчисления за  статистически цели и  за  целите на
управление на риска.

(vi.)  изпращане  на  уведомителни  и  напомнящи  кратки  съобщения  (sms)  до
заемополучателя свързани с неговите текущи и просрочени задължения, неговия заем и
предлаганите продукти и услуги от дружеството.
Чл.10. С подписа си в клетка „Подпис на Заемополучателя” на поле № 3 от Искането за
заем iZAEM („Удостоверения и съгласия на Заемополучателя”), Заемополучателят:

(i.)  потвърждава,  че  внимателно  се  е  запознал,  разбира  и  приема  да  бъде
договорно  обвързан  от  настоящите  Общи  условия  и  че  е  получил  същите  на
хартиен носител в шрифт не по–малък от 12;

 

(ii.) дава право, упълномощава, инструктира и възлага на Заемодателя да извърши
всякакви  проверки,  по  своя  преценка,  с  оглед  установяване  на  всички
обстоятелства  от  значение  за  неговото  кредитно  минало  и  кредитоспособност,
включително  но  не  само  отнасящи  се  до  имотното  му  състояние,  семейно
положение,  трудова  заетост, изрядност  по  отношение  на  кредитори  и  др.,  като
Заемодателят  има  право  да  получава  всякакви  документи  във  връзка  с  така
посочените проверки.
Проверките  по  предходното  изречение  се  отнасят,  но  не  се  ограничават  до
Централния  кредитен  регистър  на  БНБ,  Националния  осигурителен  институт,
органите  по  приходите,  всякакви  банки,  финансови  институции,  агенции  за
кредитен  рейтинг  и  други  независими  лица,  наличните  в  информационните  им
системи  данни  за  доходите  на  Заемополучателя  и  извършените  осигурителни
плащания, начислен осигурителен доход, размер на направени вноски по фондове
и всякакви други данни,  които биха могли да имат значение за одобрението на
Заемополучателя.  Също  така,  Заемополучателят  дава  изричното  си  съгласие
Заемодателят  да  изисква  и  да  му  бъдат  предоставени  данните,  свързани  с
гражданското  състояние  на  Заемополучателя,  от  информационната  система  на
НБД „Население”  на  ГД ГРАО при МРРБ;  За изброените в  този параграф цели
Заемодателят  има  право  да  разкрива  личните  данни,  отнасящи  се  до
Заемополучателя,  който  освен  това  дава  и  своето  изрично  съгласие  неговите



лични  данни  да  бъдат  разкривани  на  Заемодателя  от  гореспоменатите
притежаващи ги лица. Заемодателят има право да използва тези лични данни за
целите на вземането на решения за предоставяне на кредитни и свързани с тях
услуги на Заемополучателя, както и на членове на неговото домакинство, а така
също и  за  издирване  на  длъжници,  събиране  на  дългове,  предотвратяване  на
изпирането  на  пари  и  измами  и  за  управление  на  съществуващи  и  бъдещи
отношения със Заемополучателя;
(iii.) потвърждава, че е запознат с информацията по чл. 19 от ЗЗЛД, както и че е
запознат с целите на събирането и обработването на личните му данни, както и с
получателите  или  категориите  получатели,  на  които  могат  да  бъдат  разкрити
данните;
(iv.)  потвърждава,  че  е  информиран за  правото му  на  достъп  и  правото му  да
коригира събраните данни, както и с правата, които има съгласно чл.34а и следв.
от ЗЗЛД.

Чл.11.  Заемодателят  има  право  на  достъп  до  своите  лични  данни,  съхранявани  от
Заемополучателя, както и право да иска тяхното изменение, актуализация, заличаване,
коригиране  или  блокиране,  ако  обработването  не  отговаря  на  изискването  на
действащото законодателство.
Заемополучателят има право да поиска от Заемодателя да уведоми третите лица,  на
които  са  били  разкрити  личните  му  данни,  за  всяко  заличаване,  коригиране  или
блокиране,  извършено  в  съответствие  с  предходното  изречение,  с  изключение  на
случайте,  когато  това  е  невъзможно  или  е  свързано  с  прекомерни  усилия.
Заемополучателят  има  право  да  възрази  пред  Заемодателя  срещу  обработването  на
личните му данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е
основателно,  личните данни на Заемополучателя  няма повече да бъдат обработвани.
Заемополучателят има право да възрази срещу обработване- то на личните му данни за
целите на директния маркетинг, както и да бъде уведомен преди личните му данни да
разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния
маркетинг, като може да възрази срещу такова разкриване или използване. Правата по
настоящата разпоредба се упражняват на адрес: гр. София ………………………..
Чл.12.С подписа си в клетка „Подпис на Заемополучателя” на поле № 3 от Искането за
заем iZAEM(„Удостоверения  и  съгласия  на  Заемополучателя”),  Заемополучателят
потвърждава, че:

(i) в клетките на поле № 1 („Параметри на желания заем”), са изложени единствено
желаните от Заемополучателя параметри на Заема;
(ii) тези параметри могат да не бъдат потвърдени или могат да бъдат изменени от
Заемодателя  при  получаване  на  одобрението  на  Заема,  в  зависимост  от
направената преценка на кредитоспособността на Заемополучателя;
(iii) ако не е съгласен с така направената промяна, Заемополучателят може да се
откаже от получаването на Заема.

Чл.13. С подписа си в клетка „Подпис на Заемополучателя” на поле № 2 от Договор за
заем iZAEM („Удостоверяване  получаването  на  одобрения  заем  и  задължението  за
изплащането му”) Заемополучателят, удостоверява, че е получило в брой от Заемодателя
одобрения Заем, определен по размер в клетка „Чиста стойност на заема” на поле № 2 от
Договора  за  заем iZAEM („Удостоверяване  получаването  на  одобрения  Заем  и
задължението за изплащането му”), на датата, посочена в клетка „Дата на получаване на
заема”, съдържаща се в същото поле и че е задължено да заплати седмичните/месечните
вноски  в  сроковете  и  при  условията  на  Договора  за  заем iZAEM,  включително
погасителния план – част от него и Общите условия.
Чл.14.  Заемополучателят  дава  изричното  си  съгласие,  в  случай  на  неизпълнение  от
негова страна на Договора за заем iZAEM, Заемодателят да предприеме спрямо него
няколко или всички от изброените по-долу мерки, но без да се ограничава само до
тях:

-(i) да включи некоректния Заемополучател в съответните списъци и база - данни
за фирми и частни лица, които са ненадеждни и некоректни контрагенти.

(ii)  да  предприеме  съответните  процесуални  действия  по  принудително  събиране  на
вземанията  си  от  Заемополучателя  по  реда  на  ГПК.  В  последния  случай
Заемополучателят  заплаща  и  деловодни  разноски  (включително  адвокатски
възнаграждения),  направени  от  Заемодателя,  чиито  размери  заедно  с  размера  на
натрупаните  лихви  за  забава  в  отделни  случаи  могат  да  надхвърлят  размера  на
главницата на задължението му.
Чл.15. Заемополучателят погасява задължението си към Заемодателя на седмични или



месечни вноски, в размера, посочен в клетка „Седмична/месечна погасителна вноска” на
поле № 2 от Договор за заем iZAEM („Удостоверяване получаването на одобрения заем и
задължението за изплащането му”), платими най-късно на датата, според погасителния
план  и  в  деня,  посочен  в  клетка  „Ден  на  изплащане”  на  поле  №  2  от  Договора  за
заем iZAEM („Удостоверяване  получаването  на  одобрения  заем  и  задължението  за
изплащането  му”),  определен  като  ден  на  плащане  на  седмичната  или  месечна
погасителна вноска. Размерът, падежът и броят на погасителните вноски са посочени и в
приложен  погасителен  план,  или  в  съответните  клетки  на  поле  №  2  от  Договора  за
заем iZAEM („Удостоверяване  получаването  на  одобрения  заем  и  задължението  за
изплащането му”), в случаите, в които няма погасителен план. В размерите на общата
сума  за  плащане  и  в  стойността  на  отделните  вноски  може  да  бъде  допълнително
включено  възнаграждението  за  услуга  за  изготвяне  на  кредитен  рейтинг, ако  е  поето
такова  задължения  от  Заемополучателя  по  отделен договор  за  услуга.  Стойността на
възнаграждението за услугата не е част от съдържанието на договора за заем IZAEM и се
посочва общо с дължимите по договора вноски поради съвпадение на страните и вида на
престацията и за улеснение на Заемополучателя. Вноските се изплащат на Заемодателя
или упълномощен представител на Заемодателя.
Чл.16.  При  забава  на  дължима  седмична  или  месечна  погасителна  вноска  съгласно
Договора за заем iZAEM, Заемополучателят дължи законната лихва за забава, изчислена
на  дневна  база  за  всеки  календарен  ден  от  датата  на  забавата  до  окончателното
погасяване на задълженията си към Заемодателя.
Чл.17. При неизпълнение на задълженията на Заемополучателя по чл.6, т.vii  за текущо
предоставяне на данни относно личното и имуществено положение на Заемополучателя,
последният дължи на Заемодателя неустойка в размер на 50,00 (петдесет) лева.
Чл.18.  Заемополучателят  дължи  на  Заемодателя  такси,  които  не  са  свързани  с
усвояването и управлението на договора за заем по приложена към настоящите условия
тарифа на Заемодателя.
Чл.19. При неплащане на четири седмични вноски или една месечна вноска, и считано от
падежната  дата  на  четвъртата  непогасена  седмична  вноска  или  първата  непогасена
месечна  вноска,  както  и  в  случай,  че  Заемодателят  установи,  че  предоставената  от
страна  на  Заемополучателя  информация  е  невярна  или  неточна  и  не  отразява
действителното  фактическо  положение,  неплатената  главница  на  Заемодателя  по
договора  за  заем  става  предсрочно  изискуема  в  целия  размер,  както  и  дължимата
възнаградителна лихва  до датата на обявяване на предсрочната изискуемост..
Чл.20.  Заемополучателят  е  уведомен и  дава съгласието  си за  това,  че  Заемодателят
може незабавно след сключване на Договора за заем iZAEM или по всяко друго време да
прехвърли правата и задълженията си по него на избрано от него трето лице, без да е
нужно предварително да получи съгласието на Заемополучателя.
Прехвърлянето вземането по Договора за заем iZAEM на друго лице поражда действие
спрямо  Заемополучателя  в  момента  на  уведомяването  му  за  това.  
Чл.21.  Заемополучателят  има  право  да  изпълни  предсрочно  задълженията  си  по
Договора  за  заем  iZAEM,  като  това  води  до  съответно  намаляване  на  лихвата  и  на
разходите по заема, включени в стойността на Заема, съответстващи на периода, през
който Заемът няма да се използва. Правото на предсрочно погасяване, се упражнява от
Заемополучателя  чрез  подаване  на  писмено  заявление  до  Заемодателя,  в  което  се
посочва датата на която ще се извърши предсрочното погасяване,  към което прилага
копие  от  „Договора  за  заем iZAEM,  който  се  погасява  предсрочно.  На  базата  на
информацията, съдържаща се в заявлението, в 2-дневен срок от неговото получаване,
Заемодателят изчислява размера на намаляване на лихвата, и го уведомява за нейния
размер..
Чл.22. Всички съобщения и изявления на Заемодателя отправени към Заемополучателя,
се считат за получени и узнати от Заемополучателя, ако бъдат изпратени на който и да е
от  адресите,  съответно  изпратени  по  факс  или  на  e-mail  адрес,  или  съобщени  по
телефон, посочени в съдържащото се на лицевата страна на този документ Искане за
заем iZAEM.  Заемополучателят  е  длъжен  да  уведомява  незабавно  и  в  писмен  вид
Заемодателя за всякакви изменения в обстоятелствата и данните, които е декларирал
при подаването на Искане за заем iZAEM, в т.ч.: за промяна в постоянния или настоящия
му адрес, промяна на личната карта, промяна на телефонните номера за връзка, промяна
на местоработата, изменения на трудовия договор и пр.
 Всички  извлечения,  уведомления,  покани  и  всякакви  други  документи,  изпратени  от
Заемодателя на последно декларирания от Заемополучателя адрес, се считат за валидно
получени от него, дори и когато този адрес е променен и отразен в публичен регистър, но
Заемополучателят не е уведомил нарочно и надлежно Заемодателя за новия си адрес.
Чл.23. (1) В случай, че размерът на предоставения заем е 400 /четиристотин/ лева или



тяхната равностойност, или по-голяма сума, Заемополучателят има право, без да посочва
причина, да се откаже от сключения Договор за заем iZAEM в срок 14 /четиринадесет/
дни, считано от датата на неговорто сключване. При размер на заема по-малък от 400
/четиристотин/  лева или  тяхната  равностойност, както  и  в  случай,  че  по  заема не  се
начислява лихва или други разходи за Заемополучателя, последния няма право да се
откаже от договора за заем iZAEM.
(2)  Правото  на  отказ  се  упражнява  чрез  писмено  уведомление,  изпратено  от
Заемополучателя, на адреса на Заемодателя, посочен в чл. 1 от Общите условия, преди
изтичане на 14-дневния срок предвиден в настоящата разпоредба. Отказът влиза в сила
и  Договорът  за  заем iZAEM се  прекратява  само  при  условие,  че  Заемополучателят
отправи писменото уведомление за това в срока посочен в настоящия член и върне в
срока по чл. 21 ал.3 дължимата
по-долу от него сума в пълен размер. При неизпълнение на което и да е от посочените в
предходното  изречение  условия,  Договорът  за  заем iZAEM запазва  действието  си,  а
правото на Заемополучателя да се откаже от него се погасява.
(3)  Когато Заемополучателят  упражни правото си на отказ  от договора за  кредит, той
връща на Заемодателя главницата и заплаща лихвата, начислена за периода от датата
на  усвояване  на  средства  по  кредита  до  датата  на  връщане  на  главницата,  без
неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на
уведомлението до Заемодателя за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява
на базата на уговорения в договора лихвен процент.
(4)  Отказът  на  Заемополучателят  от  сключения  договор  за  кредит  влиза  в  сила  и
договорът се прекратява, ако уведомлението е направено в срока и по реда на ал. 1 и 2 и
е изпълнено условието по ал. 3.
(5)  При упражняване  правото на отказ  от сключения  договор  за  кредит  Заемодателят
няма  право  да  изисква  и  събира  от  Заемополучателя  обезщетение,  с  изключение  на
обезщетението за направените от него разходи към публични административни органи,
които не подлежат на възстановяване.
(6) При упражняване на правото си на отказ от Договора за кредит Заемополучателят не е
обвързан от допълнителните услуги, свързани с договора за заем, които се предоставят
от Заемодателя или от трето лице въз основа на споразумение между третото лице и
Заемодателя.
Чл.24. Заемополучателят има право при погасяване на главницата по договора за кредит
да получи при поискване и безвъзмездно,  във всеки един момент от изпълнението на
договора,  извлечение  по  сметка  под формата на  погасителен  план за  извършените и
предстоящите плащания; погасителният план посочва дължимите плащания и сроковете
и  условията  за  извършването  на  тези  плащания;  планът  съдържа  разбивка  на  всяка
погасителна вноска, показваща погасяването на главницата, лихвата, изчислена на базата
на  лихвения  процент, и  когато  е  приложимо,  допълнителните  разходи,  включително  и
погасени суми по договора за услуга за изготвяне на кредитен рейтинг, ако се събират
ведно със сумите по този договор.
Чл.25. Действието на Договора за заем iZAEM се прекратява с пълното погасяване на
задължението на Заемополучателя към Заемодателя съгласно Договора за заем iZAEM.
Чл.26.  Договорът за заем iZAEM влиза в сила в деня на подписването му и от двете
страни  по  него  и  предоставяне  на  заемната  сума.  Той  може  да  бъде  изменян  и/или
допълван само при наличие на изрично съгласие на страните по него, изразено в писмен
вид.
Чл.27. За неуредените в договора за заем iZAEM въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото  законодателство.  Споровете  относно  съществуването,  действителността,
изпълнението  и  последиците  от  неизпълнението,  тълкуването  и  приспособяването  на
настоящия договор се отнасят за разглеждане пред компетентния съд.

Чл.28. "АЙЗАЕМ.БГ" ООД може да променя настоящите Общи условия. Промяната влиза
в  сила  след  публикуването  им  в  страницата  на  iZAEM в  Интернет.  При  промяна
"АЙЗАЕМ.БГ" ООД се задължава на видно място в главната си страница да публикува
съобщение, че има промяна на Общите условия. Заемополучателите се уведомяват за
промените по реда на чл.147б от Закона за защита на потребителите и имат правата по
посочената разпоредба.
Чл.29.Адресът  на  Комисията  за  защита  на  потребителите  е:  1000  гр.София,
пл."Славейков"№ 4А, ет.3, 4 и 6.
§1. Тези Общи условия са утвърдени от управителя на "АЙЗАЕМ.БГ" ООД на 26.01.2017г.
и влизат в сила от 26.01.2017г. за нови договори, а за съществуващите – при условията на
чл.147б от ЗЗП.
§2. Настоящите Общи условия се допълват и изменят по реда на приемането им.



Приложение:
1. Искане за заем
2. Договори за заем
3. Европейски формуляр

Заемодател: ……………………………………………………………….     ................................
                                        име, презиме, фамилия, подпис

Заемополучател: ………………………………………………………....      ...............................
                                        име, презиме, фамилия, подпис


