
РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ 
НА БАНКОВИ СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ 
НА БАНКОВИ СМЕТКИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ И ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И 

ПОЛЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ДЕБИТНИ КАРТИ / МИКРО КАРТИ DEBIT MC / MC STANDARD / DEBIT MC 
BUSINESS / MC BUSINESS НА „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“АД 

 

 
1.  „Вальор“ е референтна дата, използвана от доставчик на платежни услуги за изчисляване на лихвите 

по средствата, с които е задължена или заверена платежната сметка. Когато не е договорено олихвяване на 
платежната сметка, вальор е датата, на която доставчикът на платежни услуги е длъжен да задължи или завери 
платежната сметка. 

2. „Директен дебит“ е платежна услуга по задължаване на платежна сметка на платеца, когато 
платежната операция се извършва по инициатива на получателя въз основа на даденото съгласие от платеца 
на получателя, на доставчика на платежни услуги на получателя или на доставчика на платежни услуги на 
платеца. 

3. „Наличен паричен превод“ е платежна услуга, при която средствата се предоставят от платеца, без 
да са открити платежни сметки на името на платеца или на получателя, с единствена цел прехвърляне на 
съответната сума на получателя или на друг доставчик на платежни услуги, действащ от името на получателя, 
и/или когато тези средства се получават от името на получателя и са на негово разположение. 

4 „Нареждане за превод“ в платежна система е всяко нареждане на участник в системата да 
предостави на разположение на получателя парична сума чрез записване по сметките в банка, централна банка 
или агент по сетълмента или всяко друго нареждане, водещо до поемане или изпълнение на задължение за 
плащане според правилата на системата. 

5. „Платежна операция“ е действие, предприето от платеца или от получателя по внасяне, 
прехвърляне или теглене на пари в наличност независимо от основното правоотношение между платеца и 
получателя. 

6. „Платежна сметка“ е сметка, водена на името на един или повече ползватели на платежни услуги, 
използвана за изпълнението на платежни операции. 

7. „Платежно нареждане“ е всяко нареждане от платеца или получателя към банката, с което се 
разпорежда изпълнението на платежна операция. 

8. „Платец“ е физическо или юридическо лице, което е титуляр на платежна сметка и разпорежда 
изпълнението на платежно нареждане по тази сметка, а когато липсва платежна сметка – физическо или 
юридическо лице, което дава платежно нареждане. 

9. „Ползвател на платежни услуги“ е физическо или юридическо лице, което се ползва от платежна 
услуга в качеството си на платец или на получател, или и в двете си качества. 

10. „Получател“ е физическо или юридическо лице, определено като краен получател на средства, 
които са предмет на платежна операция. 

11. „Потребител“ е физическо лице – ползвател на платежна услуга, което при договори за 
предоставяне на платежни услуги извършва дейност, различна от неговата търговска или професионална 
дейност. 

13. „Клиент” е физическо или юридическо лице, титуляр на платежна/и сметка/и в Банката или 
надлежно упълномощено от него лице – пълномощник. 

14. „Пълномощник” е физическо лице, изрично упълномощено от Клиента, чрез нотариално заверено 
пълномощно, с определени от титуляря на сметката/ите права за  достъп до сметките на Клиента, чрез Услугата 
Д Банк Онлайн на Банката. Правата за достъп на пълномощника се посочват от Клиента в Заявлението за 
първоначално регистриране за ползване на Д Банк Онлайн – услуга за отдалечено банкиране и трябва да са в 
съответствие с правата, предоставени с нотариално завереното пълномощно.  

15. „Лични средства за електронна идентификация” на Клиента представляват  съвкупност от 
характеристики (набор от атрибути), записани в електронна форма, въз основа на които може да се направи 
еднозначно разграничаване на едно лице от други лица във виртуалната среда. Личните средства за 
електронна идентификация, чрез които Банката осигурява достъп до Услугата на Клиента, включват:   



15.1. Средства за автентикация, които всеки потребител притежава и се ползват, при вход към 
Услугата, като се състоят от потребителско име и парола.  

15.1.1. Потребителското име е уникална комбинация от букви, цифри и символи, служещи за 
идентификация и достъп до услугата. Потребителското име първоначално се определя от Банката и е уникално 
за всеки Клиент/Пълномощник.  

15.1.2. Парола е уникална комбинация от цифри, букви и символи, която служи за 
идентифициране на Клиента или на неговия пълномощник за достъп до Услугата, но само в комбинация с 
определеното потребителско име. Клиентът/ Пълномощникът имат право да променят паролата си по всяко 
време по своя инициатива, и са длъжни да я променят при поискване от системата.  

15.1.2.1. Потребителите с мобилно приложение Д Токен (мобилно приложение за операционни 
системи iOS и Android) вместо парола за достъп/вход в Д Банк Онлайн потвърждават от Приложението Д Токен 
всеки опит за достъп/вход до Д Банк Онлайн с потвърждение при получаване на нотификационно съобщение 
или в случай че мобилното устройство, на което са инсталирали мобилното приложение Д Токен, няма връзка 
с Интернет, генерират офлайн уникална еднократна парола за всеки свой достъп/вход до услугата Д Банк 
Онлайн. 

15.2. Средства за авторизация и подписване на финансови трансакции/операции от 
потребителите, като възможностите са избираеми от Клиента между следните алтернативни варианти:  

15.2.1. Д Токен – мобилно приложение на Банката, за операционни системи iOS и Android, чрез 
което е възможно онлайн или офлайн да се авторизират/подписват/потвърждават финансови 
трансакции/операции, извършвани чрез услугата Д Банк Онлайн; 

15.2.2. ТАН (еднократни и динамични) кодове, доставяни чрез SMS; 
16. „Електронен документ“ е електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг 

носител, който дава възможност то да бъде възпроизведено. Писмената форма се смята за спазена, ако е 
съставен електронен документ.    

17. „Банкова сметка“ е платежна сметка на клиента, открита при Банката.  
18. „Работен ден“ е всеки ден, който официално е обявен за работен в Република България. Съботните 

и неделните дни, когато не са обявени за работни дни, както и официалните празници в Р България, се считат 
за неработни дни 

19. „ПИН код“ е персонален идентификационен номер за авторизация на операции в мобилното 
приложение Д Токен. 

20. „Биометричен идентификатор“ е пръстов отпечатък, лицево разпознаване, или други уникални 
характеристики на Клиента, допустими от Банката към момента на предоставяне на Услугата, използвани за 
авторизация на операции в Д Токен. 

21.  „Дата на превода” е определената в Нареждането дата (съответстваща на избраната 
периодичност) за изпълнение на превода (или следващият работен ден, ако тя е в неработен ден);  

22. „Период на превода” е посоченият в Нареждането период, който може да бъде определен като:  
ежемесечно, на конкретно посочена дата (число) от месеца; последен работен ден от месеца; първи работен 
ден от месеца; ежеседмично, на определен ден от седмицата; ежедневно, в работни дни. 

23. „Наредител” е клиент, титуляр на сметка, водена при Банката, който нарежда изпълнението на 
платежно нареждане от тази сметка. 

24. „Информация относно задължаване  и/или  заверяване  на  сметките  на  Клиента / „Отчет по 
сметка" е документ върху материален или електронен носител, издаден от Банката на Клиента, който 
отразява всички платежни операции по неговата сметка през определен период от време и посочва началния 
и крайния баланс по сметката за дадения период;  

26. „Разполагаема наличност” е наличността по сметката от собствени средства и/или разрешено 
надвишение на плащанията над остатъка по сметката (кредит-тип овърдрафт), намалена с изискуемия 
минимален неснижаем остатък, определен от Банката. 

27. “Обменен курс” е обменният курс, използван като основа за изчисляване при обмяна на валута, в т. 
ч. „курс купува” и/или „курс продава” на Банката от/по сметка, обявен в банковите салони и/или на интернет 
страницата на Банката;  



28. „Сметка на Наредителя” или “Сметката” е посочената в Нареждането платежна сметка, водена от 
Банката на името на Клиента, която се задължава или захранва със сумата на периодичните преводи;  

29. „Сметка на получателя” е посочената в Нареждането сметка с IBAN /уникален идентификатор/ на 
Получателя, която следва да бъде заверена със сумата на превода;  
 


