ЗА ПЛАЩАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ПОСРЕДСТВОМ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННО
УСТРОЙСТВО НА ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП АД, КОЕТО Е ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ
Общите условия определят договорни отношения между “ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД /наричано подолу само Оператора/ и Клиента във връзка с извършване на плащания към доставчик на услугата,
при които съгласието на Клиента, като платец е дадено посредством телекомуникационно
устройство. Интеркапитал Груп АД действа като посредник между Клиента и доставчика на
услугите.
Настоящите Общи условия изразяват волята на потребителя /наричан по-долу Клиент/, които
условия с потвърждаване на извършването на дадена операция същият приема. От този момент
на потвърждаване се счита, че между страните /Оператор и Клиент/ съществува правно валиден
договор, сключен в съответствие с изискванията на Общите условия. Изрична писмена форма за
наличието на този договор не е необходима.
II. Предоставяни от Оператора платежни услуги.
Чл.1. Операторът предоставя на своите клиенти възможността да извършват плащания към
доставчици на услуги, с български левове в брой, посредством терминални устройства наречени
Cashterminal.
Чл.2. Операторът не контролира предмета и законосъобразността на плащането, във връзка с
което се извършва платежната услуга.
Чл.3. Във връзка с извършваните плащането, Клиентът на Оператора се явява в качеството на
платец.
Чл.4. Операторът приема, че информацията в подадено до него нареждане е точна, освен в случай
на очевидна грешка. В частност, приема за точно цитираното ЕГН за физически лица и цитираният
Булстат за юридически лица.
Чл.5. Операторът има право да откаже да изпълни определена платежна услуга, когато има
основание да счита, че изпълнявайки я, би нарушил закон или друго правно задължение,
приложимо към отношенията между Оператора и Клиента, или някое от условията по чл. 4 и/или
чл. 5 от Общите условия не е изпълнено.
Чл.6. Операторът има право да откаже да изпълни определена платежна услуга, когато има
основание да счита, че изпълняването й би изложило Оператора на риск от санкции или мерки на
административна принуда, от което и да било правителство,регулаторен орган или органи за
принудително изпълнение или би навредило на репотацията му.
Чл.7.Съгласието за изпълнение на платежна операция или на поредица от платежни операции се
дава от Клиента преди изпълнението на операцията чрез потвърждаването му, маркирайки
съответния бутон върху техническото устройство.

Чл.8. Нареждането или съгласието на Клиента за изпълнение на платежна операция може да бъде
оттеглено от Клиента по всяко време, но не по-късно от момента, в който платежната операция е
станала неотменима поради факта, че сумата е получена при доставчика на услугата.
Чл.9. Техническите устройства /платежни терминали/ не връщат ресто. Ако внесената сума е
достатъчна,терминалът показва съобщение за успешна транзакция и издава необходимия касов
бон. Ако внесената сума надхвърля задължението, разликата (рестото) остава при доставчика на
услугата, като предплащане за следващи периоди. В случай, че сумата е по-малка от дължимата,
се извършва частично плащане на сметката.
IІI. Общи условия.
Чл.10. В случай, че Клиентът използва неистински банкноти, вграденият банкнотоприемник ги
идентифицира и отхвърля.
Чл.11. Съгласно международното и местно законодателство, Операторът извършва плащането,
ако е налице минимално изискуема информация за платеца, а именно:
а) ЕГН за платеца- физическо лице;
или:
б) Булстат за платеца- юридическо лице.
При избора между физическо и юридическо лице се взема предвид титулярът на сметката.
в) Съответната идентификация към доставчика на услугата (клиентски номер, телефонен номер и
др.)
Чл.12. Клиентът е длъжен да се запознае с общите условия.
Чл.13. Клиентът съхранява касовия бон, издаден от техническото устройство, най-малко до
напускане на обекта.
IV. Отговорност.
Чл.14. Операторът не носи отговорност за неизпълнението или неточното изпълнение на парична
операция, когато Клиентът неправилно е въвел личните си данни или данните на сметката, която
желае да заплати. Клиентът понася загубите от това свое действие.
Чл.15. В случай на неизпълнена или неточно изпълнена платежна операция, наредена от Клиента
като платец или получател, Операторът при поискване предприема действия в рамките на
дължимата грижа за проследяване на платежната операция и уведомява Клиента за резултата.
Чл.16. Операторът носи отговорност за изпълнението на платежната операция само в случаите на
правилно въведени от Клиента лични данни или данните на сметката, която същият желае да

заплати. Отговорността на Оператора пред Клиента се изразява в точното и навременно
предаване на наредената сума от платеца до получателя.
Чл.17. Операторът не е страна по договора между търговеца и Клиента и не носи отговорност при
спорове от всякакво естество между тях.
Чл.18. Операторът не носи отговорност, когато трето лице е узнало по някакъв начин личните
данни на Клиента и се е възползвало от тях при изпълнение на наличен паричен превод или е
дало съгласие за изпълнение на платежна операция от името и за сметка на Клиента.
Чл.19. Операторът не носи отговорност за преки или косвени щети, причинени на Клиента чрез
използване на машината за самообслужване.
Чл.20. Операторът не може да отговаря за прекъсвания при предоставянето на услуги в случай на
неизправност на софтуер или оборудване, които не са собственост на Оператора.
Чл.21. Операторът не носи отговорност за пълно или частично прекъсване при предоставянето на
услуги, свързано с подмяна на оборудване, софтуер или други произведения, предизвикани от
необходимостта да се запази ефективността и подобряване на софтуер и/или хардуер.
V. Освобождаване от отговорност.
Чл.22. Отговорността, предвидена по-горе, не се носи в случаите на извънредни и
непредвидени обстоятелства извън контрола на страната, позоваваща се на
съществуването на такива обстоятелства, последиците от които неизбежно биха
настъпили въпреки положените усилия за тяхното предотвратяване, както и в случаите,
когато Операторът е действал в изпълнение на нормативно установено задължение според
общностното право или законодателството на държавата.
VI. Допълнителни условия.
Чл.23. Операторът има право да прекрати предоставянето на услуги при липса на технически
възможности за взаимодействие между участниците в същите.
Чл.24. Приложимо към правоотношението между Оператора и Клиента е българското право.
Чл.25. С факта на потвърждаване на извършване на дадената платежна услуга, Клиентът
декларира, че:
1. Е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и е съгласен със същите.

2. Се съгласява Операторът да обработва личните му данни, да ги предоставя, в съответствие със
закона, на трети,надлежно упълномощени лица, както и на държавни, съдебни, разследващи и
други органи.
Чл.26. Операторът може да променя настоящите Общи условия.
“ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД

