ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Тези общи условия за ползване ("Условия за ползване") определят условията, при които може да се използва ОББ
Match’It. Условията за ползване представляват споразумение между Ползватели на ОББ Match’It. (както е
определено по-долу) и ОББ АД.

1 Определения
„Период на интерес”: Периодът, в който могат да бъдат отправяни от заинтересовани Купувачи Писма за
намерения/Необвързваща оферта, както е посочен на Страницата на Дружеството (Профил на Дружеството);
„Допълнителни условия за продавача": Допълнителните условия за продавача на ОББ Match’it по отношение на
Продавача, които могат да бъдат периодично променяни или актуализирани чрез изменение на Условията за
ползване по реда на чл. 27.1 от този документ;
"Подробна страница" (Подробен профил на Дружеството): По-подробно описание на Дружеството, публикувано на
ОББ Match’it, което не е публично достъпно и е запазено за заинтересовани Купувачи, избрани от Продавача, при
условие че е прието Споразумението за поверителност;
„Ползвател": Всеки, който е създал Профил на ОББ Match’it, включително Купувач или Продавач, както и всеки,
който е придобил достъп до копие от Страницата (Профила) на Дружество извън онлайн платформата и е приел
тези Условия за ползване. За избягване на всяко съмнение „Ползвател“ има единствено значението дефинирано в
тези Условия за ползване, което се използва единствено за целите на Условията за ползване и не означава и не е
„Потребител“ по смисъла на Директива 2011/83/ЕС въведен в Закона за защита на потребителите /ЗЗП/.
"Условия за ползване": Тези общи условия за ползване.
"Споразумение за поверителност": Споразумението за поверителност между заинтересован Купувач и Продавач, в
което Купувачът се задължава (i) да не разгласява поверителна информация за Дружеството на трети лица или (ii)
да не я използва за цели, различни от прехвърлянето на Дружеството, както е посочено в Приложение 1.
"Обща Страница (Профил) на Дружеството": Общото и анонимно описание на Дружеството, публикувано на ОББ
Match’it, достъпно в частта, която не е достъпна за обществеността и е запазена само за Ползватели.
„Документ за самоличност": Документът относно физическо лице действащо за себе си като Купувач или
Продавач или като представител на търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ), действащ като Продавач или
Купувач, който документ е достъпен при регистрация като Ползвател на ОББ Match’it и с който физическото лице
действащо за себе си или като представител на юридическо лице – Ползвател може да предостави данните си за
самоличност на ОББ АД.
„Писмо за намерения/Необвързващо предложение": Не обвързващо предложение от страна на Купувача, който
има достъп до Подробната Страница (Профил) на Дружество, с цел да започне последваща фаза на преговори,
както е посочено в Приложение 2.
„ОББ Match’it“: Онлайн платформата, управлявана от ОББ AД, която е достъпна през уеб с траница
(https://matchit.ubb.bg) и чрез която се предлага услугата Match’it и включва: (i) част, която е публично достъпна, (ii)
част, която не е публично достъпна и е запазена за Ползвателите, които имат достъп до Общите Страници
(Профили) на Дружествата, и (iii) част, която не е публично достъпна и е запазена за Продавачи на Компании и за
заинтересованите Купувачи, избрани от Продавачите, на която е достъпна Подробната Страница (Профил) на
Дружеството за избраните Купувачи, след приемането на Споразумението за поверителност.

"ОББ АД": Обединена българска банка АД, със седалище и адрес на управление: бул. Витоща 89Б, София, България,
вписана в ТР под номер 000694959, заедно с правоприемниците и/или посочени представители.
"Купувач": Физическо или юридическо лице, създало Профил, за да получи информация за Дружествата на
платформата.
„Данни за вход': Потребителското име и сигурната парола, избрани от Ползвателите при регистрация на ОББ
Match’it. Паролите трябва да съдържат поне осем знака, включително поне една главна буква, една малка буква и
една цифра.
„Match’it Услуга “: Онлайн услугата, предлагана от ОББ АД чрез ОББ Match’it, състояща се от предоставяне на
възможност за контакт на Продавачите на компании със заинтересовани Купувачи, при което информацията за
Дружеството се предоставя поетапно на заинтересованите Купувачи, за да им се даде възможност да отправят
нобвързващо предложение с оглед на по-нататъшната фаза на преговорите, като за избягване на всяко съмнение,
фазата на преговори и всяко сключване на сделка по прехвърляне на Дружество, независимо от формата, не е
част от услугата Match’it,
"Фаза на преговори": Последващите преговори (и евентуално приключване) по отношение на прехвърлянето на
Дружество, независимо дали е на базата на екслузивност или по друг начин, между Продавач и заинтересуван
Купувач, след отправено на Писмо за намерения/Необвързващо предложение";
"Дружество": Дружество или Дружества регистрирано/и по реда на ТЗ, чиито дялове или съответно акции или
цяло търговско предприятие или обособена част от чието/ чиито търговско предприятие/я се предлага за
продажба на ОББ Match’it от Продавача, така както е посочено в Подробната Страница (Профил) на Дружеството,
което може да се състои от едно или повече юридически лица.
„Прехвърляне на дружество“: Покупко-продажба на част или всички акции или съответно дялове от капитала на
търговско дружество; или покупко-продажба на цялото търговско предприятие или обособена част от търговското
предприятие на Дружество или на Едноличен търговец по смисъла на Търговския закон; или прехвърляне на
притежаваните от Дружество и/ или собственикът/ собствениците на капитала на Дружество и/ или от Едноличен
търтовец акции или дялове от капитала на новообразувано Дружество, към което е прехвърлена (чрез апорт и ако
е приложимо в резултат на преобразуване по реда на Търговския закон) дейност на Дружество/ Едноличен
търговец, представляваща цялото или обособена част от търговското предприятие на Дружество или на
Едноличен търговец по смисъла на Търговския закон; или чрез осигуряване на съвместното учредяване чрез
записване от Продавача и от потенциални купувачи на акции/ дялове от капитала на новообразувано търговско
дружество, в което ще бъде/бъдат апортирана/ни обособена част/обособени части от предприятието на
Дружество/ Едноличен търговец; и/ или чрез осигуряване издаването на нови акции или дялове от капитала на
новообразувано Дружество, които да бъдат записани от купувача, участвал при съвместното учредяване на
новообразувано търговско дружество; и/ или чрез осигуряване издаването на нови акции или дялове от капитала
на Дружество, в което ще бъде/бъдат апортирана/ни обособената част/обособените части от предприятието на
Дружество, които да бъдат записани от купувач, без първоначално да е участвал при съвместното учредяване на
новообразувано Дружество или друг подобен трансфер чрез платформата ОББ Match it от продавача към
купувача.
"Страница (Профил) на Дружеството ": Общата и Подробната Страница (Профил) на Дружеството.
„Лични данни": Цялата информация по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), която се отнася до идентифицирано или
подлежащо на идентифициране физическо лице действащо за себе си като Купувач или Продавач или като
представител на търговец по смисъла на ТЗ, действащ като Продавач или Купувач.

"Информация за обработка на личните данни " се отнася до "Информацията за обработка на личните данни по
отношение на клиенти в общия смисъл на ОББ АД", както е публикувана на страницата на ОББ Match’it и може да
бъде изменяна или актуализирана периодично.
"Закон за защита на личните данни ": Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) Обн. в ДВ, бр. 1 от 04.01.2002 г., в
сила от 01.01.2002 г. така както периодично е изменян и допълван.
„Профил“: Профил, създаден от Ползвател на ОББ Match’it.
"Статус": Статус на досието, свързано с дадено Дружество, който може да бъде (i) ("отворен") - отворен за
заинтересовани Купувачи за отправяне „Писмо за намерения/Необвързващо предложение" на Продавача (ii) ("в

процес на договаряне") - в напреднал етап на преговори между Продавач и заинтересуван Купувач, поради което
Подробната Страница (Профил) на Дружеството вече не може да бъде достъпна за Купувачи, които до момента не
са имали достъп и за Купувачи, които вече са имали достъп до Подробната страница (Профил) на Дружеството, но
вече не могат да отправят „Писмо за намерения/Необвързващо предложение"и (iii) ("затворен") - затворен, ако
Дружеството вече е било прехвърлено.
„Тарифа за таксите и комисионните“: Тарифа за такси и комисионни, свързани с използването на ОББ Match’it,
която е публикувана на https://matchit.ubb.bg и изменянa или актуализиранa от време на време.
„Продавач“: Физическо или юридическо лице, което е създало и използвало Страница (Профил) с цел прехвърляне
на Дружество. В случай, че лицето по предходното изречение не е пряк собственик на
акциите/дяловете/търговското предприятие, предмет на продажбата, преди създаването или използването на
Страница (Профил) на платформата ОББ Match’it следва да представи пред ОББ АД нотариално заверено/и
пълномощно/ и с приемлив за ОББ АД текст от прекия собственик на акциите/ дяловете/ търговското
предприятие за целите на ползване и участие на платформата ОББ Match’it от това лице като Продавач по смисъла
на настоящите Общи условия.
Група на КБС: Означава дружеството KBC Group N.V., регистрирано съгласно законите на Кралство Белгия и всяко
дружество, което:
а. KBC Group N.V. контролира пряко или косвено;
б. с което KBC Group N.V. участва в консорциум или съвестно контролира трето лице;
в. което е контролирано пряко или косвено от дружества по б. „а“ и/или б. „б“.

2 Приложение
Условията за ползване уреждат правата и задълженията на Ползвателя спрямо ОББ АД и обратното, във
връзка с предоставянето на ОББ Match’it от ОББ АД и нейното използване от Ползватели. Чрез
регистрацията и създаването на Профил, Ползвателите изрично се съгласяват с Условията за ползване,
които могат да бъдат изменяни или актуализирани по реда на чл. 27.1 по-долу.

3 Общи разпоредби
3.1 ОББ Match’it е инициатива и собственост на Обединена българска банка. ОББ Match’it се управлява (оперира) от
Обединена българска банка и е достъпна чрез https://matchit.ubb.bg.
3.2 ОББ Match’it е онлайн услуга, в която Продавачите на Дружества и потенциалните Купувачи могат да обменят

информация и да влизат в контакт един с друг. Чрез ОББ Match’it не се водят преговори по отношение на
потенциално Прехвърляне на Дружество, а ОББ АД не дава съвети за Прехвърляне на Дружество на Продавач или
на заинтересувани Купувачи чрез ОББ Match’it. Предоставянето на допълнителни услуги извън изрично посочения
обхват на услугата Match’it е предмет на отделен договор и не са част от услугата Match’it.
3.3 ОББ Match’it не може да се използва за извършване на Прехвърляне на Дружество и чрез ОББ Match’it не могат
да се извършват плащания във връзка с Прехвърляне на Дружество.
3.4 Ползвателите на Match’it ползват следните функции на платформата, включително но не само:
3.4.1 Предлагане на Дружество за продажба, като Продавач;
3.4.2 Продавачът предоставя и Купувачът получава достъп до информация относно Дружеството въз основа на
Общата и Подробната страница (Профил) на Дружеството;
3.4.3 Продавачът може да определи срок за изразяване на интерес към Дружеството чрез отправяне на Писмо за
намеренията/Необвързващо предложение;
3.4.4 Купувачът може да отправи Писмо за намерения/Необвързващо предложение към Продавача.
3.4 5 Други спомагателни функции обслужващи функциите по-горе.
3.5 За да могат да използват ОББ Match’it, Ползвателите трябва да имат компютър, оборудван с необходимия
комуникационен и охранителен софтуер (включително срещу вируси, троянски кон, червеи, логически бомби и
други злонамерени или технологично вредни материали) и интернет връзка.
3.6 Ползвателите нямат право и не могат по никакъв начин и под никаква форма да предоставят достъп на трети
лица до софтуера, приложенията и информацията, която им е предоставена в контекста на ОББ Match’it, както и
нейното копиране, декомпилиране, коригиране или променяне по какъвто и да е начин. Ползвателите се
задължават да не нарушават правата на интелектуална собственост на ОББ АД, някой от нейните подизпълнители,
Продавач или трети лица.
3.7 Ползвателите могат да получават информация от ОББ АД за функциите, които са налични в ОББ Match’it.
Ползвателите с приемане на настоящите Условия за ползване декларират и потвърждават, че са им дадени и
разбират необходимите им обяснения относно използването на ОББ Match’it. Ползвателите се задължават да
спазват стриктно всички изисквания, свързани с ОББ Match’it.
3.8 По всяко време, ОББ АД може да променя едностранно Условията за ползване, като промяната се извършва по
реда на чл. 27.1. Ползватели.
3.9 Използването на ОББ Match’it води до електронен обмен на информация и изпращане на криптирана
информация чрез публични средства за комуникация и Интернет. С приемане на настоящите Условия за ползване
Ползвателят приема и потвърждава, че структурата и типичните характеристики на Интернет са му известни,
както и че ОББ АД не може да гарантира и да поеме ангажимент, че уебсайтът ще бъде защитен от грешки и
вируси.

4 Роля на ОББ АД
4.1 Чрез ОББ Match’it ОББ АД предлага платформа, в която Продавачите на Дружества и потенциалните Купувачи
могат да обменят информация и да се свързват помежду си, като по този начин предлага виртуален форум за
обмен на информация. Страниците (Профилите) на Дружествата не представляват Публична покана за сключване

на сделка по смисъла на чл. 290 от ТЗ, нито представляват Публично предложение за сключване на сделка по
смисъла на чл. 291 от ТЗ, нито представляват Предложение за сключване на сделка съгласно чл. 292 от ТЗ и не
пораждат по какъвто и да е начин ангажимент за сключване на сделка по Прехвърляне на Дружество, нито от
Продавача, нито от ОББ АД и могат да се разглеждат само като необвързваща покана от страна на Продавача за
встъпване във взаимоотношения със заинтересовани Купувачи. ОББ АД не извършва проучвания за това дали е
препоръчително прехвърлянето на Дружеството. ОББ АД не извършва проверка или какъвто и да е анализ на
Дружеството.
4.2 Услугите, които ОББ предлага чрез ОББ Match’it и информацията, която се предоставя на ОББ Match’it са
насочени изключително към Ползвателите. Всички Ползватели са отговорни за познаването на законите на
Република България и на всички други закони и разпоредби, на които те са подчинени или могат да бъдат
подчинени с оглед изпълнение целите на ОББ Match’it във всяка юрисдикция, различна от България, и за
спазването им.
4.3. Информацията, която се съдържа в ОББ Match’it е предназначена изключително за общи информационни цели.
Услугата Match’it не включва предоставянето на конкретен съвет от ОББ АД и нищо в ОББ Match’it не трябва да се
тълкува в този смисъл. Информацията на ОББ Match’it е обща и не отчита специфичните характеристики на
Ползвателите или техните действителни обстоятелства, техният специфичен инвестиционен профил,
инвестициите им като цяло, финансовото им състояние, знанията или опита и/или рисков апетит/ поносимост към
риск.
4.4 Заинтересованите Купувачи трябва сами да изследват, оценяват или анализират всяко Прехвърляне на
Дружество и да ползват услугите на свои собствени консултанти за всякакви инвестиционни, данъчни, правни,
счетоводни и други консултации, каквито счетат за необходими.
4.5 ОББ АД може да предостави на определени външни консултанти, юридически лица видимост на ОББ Match’it,
независимо дали срещу заплащане на такса или по друг начин. Това обаче не означава, че ОББ АД дава гаранция
за качеството на услугите, предоставяни от тези консултанти. Ползвателите не са задължени по никакъв начин да
назначават и да използват услугите на тези консултанти и следователно всеки Ползвател запазва пълната
свобода на избор да назначи консултант.
4.6 Достъпът на потенциалните Купувачи до ОББ Match’it по никакъв начин не предполага съгласие от страна на
ОББ АД или на свързано с него дружество, да предостави финансиране за придобиване на дадено Дружество,
нито ОББ АД прави предложение за предоставяне на такова финансиране.
4.7 Информацията, свързана с Дружествата, обект на продажба на ОББ Match’it се предоставя изключително от
Продавачите (включително подробната информация, снимки, видео и друго съдържание).
4.8 ОББ АД не действа като посредник при покупко-продажба на недвижимо имущество, недвижими права или
търговски активи. Услугата Match’it не включва предоставянето на определена помощ от името на Ползвателите с
оглед продажба, покупка, замяна, отдаване под наем или прехвърляне на недвижимо имущество, недвижими
права или търговски активи.

5 Регистрация
5.1 За Купувачите, ОББ Match’it се състои от (i) публично достъпна част, (ii) част, която не е публично достъпна,
където могат да бъдат достъпни Общите страници (Профили) на Дружествата, и (iii) част, която не е публично
достъпна, където могат да получат достъп до Подробните Страници (Профили) на Дружествата. За да могат да
използват пълноценно ОББ Match’it, Купувачите следва да се регистрират като Ползватели и да създадат своя
Страница (Профил) на Купувачи.

5.2 Чрез регистрацията и създаването на Страница (Профил) се създава договорно отношение между Ползвателя
и ОББ АД по повод получаване и ползване при Условията за ползване на услугата Match’it. Това договорно
отношение се урежда от Условията за ползване./
5.3 За да може да бъде създаден профил:
5.3.1.Ползвателите-Купувачи, които са физически лица, трябва да имат обичайно местопребиваване в
Република България или държава от ЕС;
5.3.2. Ползвателите-Купувачи, които са юридически лица, трябва да имат седалище в Република България или
държава от ЕС.
5.3.3. По време на процеса на регистрация, Ползвателите трябва да попълнят задължителните полета изцяло,
коректно и честно или да коригират за точност всяка информация, която е била предварително (условно или
примерно) попълнена от ОББ АД.
5.4 Чрез регистрацията си, Ползвателите се съгласяват личните им данни да бъдат обработвани в съответствие с
Информацията за обработка на лични данни, включително, че предоставените от Ползвателите лични данни
могат да бъдат прехвърлени на други дружества от групата на KБC.
5.5 По време на процеса на регистрация, Ползвателите избират своите Данни за вход. Ползвателите носят
отговорност за сигурността на избраната от тях парола. ОББ АД изисква използване на парола, която е дълга поне
осем знака, включително поне една главна буква, една малка буква и една цифра. Процесът на регистрация е
завършен и Профилът се активиран само след като Ползвателят се е съгласил с (i) Условията за ползване и (ii)
Информацията за обработка на лични данни. Чрез създаването на Профил, се счита, че Ползвателите са
предварително запознати, прочели са, разбират и са съгласни с Условията за ползване и Декларацията за
обработка на лични данни. Ползвателите декларират, че разбират и приемат рисковете.
5.6 Купувачите приемат, че предоставените от тях данни на ОББ Match’it се предават на Продавачи, към които имат
интерес, за да могат Продавачите да преценят дали желаят да дадат на заинтересованите Купувачи достъп до
Подробната Страница (Профил) на Дружеството.
5.7 Ползвателите се задължават да съблюдават и спазват стриктно Условията за ползване и Указанията за
ползване. Неспазването на задължения и/или разпоредби, съдържащи се в Условията за ползване и Указанията
за ползване, може да доведе до незабавно изтриване на Профила и до забрана за достъп до ОББ Match’it, при
което ОББ АД няма да е задължена да отправя предизвестие и да изплаща каквото и да е обезщетение, без да се
засяга правото на ОББ да претендира обезщетение за вреди по реда на приложимото законодателство.

6 Идентификация на Ползвателите
6.1 Ползвателите приемат, че ОББ АД изпълнява своите задължения по идентифициране на Ползвателите в
съответствие с нормативните разпоредби, препоръките на надзорните органи и правилата на финансовата етика.
Ползвателите се съгласяват, че ОББ АД или свързаните с нея юридически лица могат, в съответствие с тези
разпоредби, да правят копия на личните документи и да съхраняват тези копия.
6.2 Ползватели, които са физически лица, се задължават да разкриват своята самоличност и законно място на
пребиваване.
6.3 Ползватели, които са юридически лица, регистрирани по българския ТЗ се идентифицират съгласно данните и
актуалните устройствените актове обявени за тях по партидата им в Търговския регистър при Агенция по
вписванията чрез справка от отдалеченият достъп до Търговския регистър при Агенция по вписванията

страницата. Ползватели, които са чуждестранните юридически лица се задължават да разкрият своето седалище
(и главен административен офис), както и да се идентифицират чрез своя акт за учредяване или преструктуриране,
с данни за всички последващи изменения в устройствените им актове, както и чрез представяне на заверено
извлечение от съответния регистър, където са регистрирани, посочващо актуалния им адрес на управление и кой
може да представлява юридическото лице, като посочват собственото име, фамилията и адреса на
представителя.
6.4 Представителите на юридическите лица ще бъдат идентифицирани по същия начин, както физическите или
юридическите лица, във всеки конкретен случай. ОББ АД може да изисква нотариална заверка на подписите
върху документите, които са представени или прилагането на подходящи процедури за легализация на
документите, изготвени в чужбина.
6.5 За да изпълни законовите и регулаторните си задължения, ОББ АД може по всяко време да поиска
допълнителни подробности и документи като дружествени договори, списъци с акционери или съдружници,
действителен собственик на капитала, фирмени номера, номера по ДДС, регистрационни номера на
контрагентите, подробности относно правомощията, семейно положение, брачен режим, съпружески имуществен
режим, съпружеска имуществена общност, финансови и търговски документи или доказателство за
правоспособност.
6.6 ОББ АД винаги може да изиска легализиран превод или превод от заклет преводач на документите за
самоличност за сметка на Ползвателите. Ползвателите разрешават на ОББ АД да се допитва до публични или
частни агенции, като тези, които поддържат информация за населението и регистрите на чужденците, за
достоверността на документите и достоверността на техните данни за самоличност.
6.7 Ползвателят може да даде разрешение на ОББ АД да поиска всякаква информация, посочена в член 6 от този
документ, от други лица в групата на КБС, изключително за целите на регистрацията, посочена в член 5.
6.8 Измененията по отношение на информацията, посочена в член 6 от настоящия документ, включително, но не
само, при промяна на правата на лицата, които могат да представляват Ползвателя трябва да бъдат незабавно
оповестени на ОББ АД с препоръчано писмо до отдел "Инвестиционно банкиране", Дирекция „Пазари и ИБ“ на ОББ
АД на адрес, София, бул. Витоша“ 89Б или на имейл адрес: info@machit.ubb.bg.
6.9 ОББ АД не носи отговорност за последиците от не съобщаване на промените в данните по чл. 6 или забавянето
на уведомяването за тях (дължащи се, например, на не пристигането на кореспонденцията) и за пропуски в
истинността или валидността на представените документи или, като цяло, за съдържанието на предоставената му
информация.
6.10 ОББ АД може да откаже регистрация на Ползвател или да заличи незабавно направена регистрация в ОББ
Match’it, ако се окаже, че въз основа на документите по т. 6 не може да бъде изцяло или частично идентифициран
съответния Ползвател или крайният собственик на търговец юридическо лице или ако съгласно вътрешните
правила на банката и приложимото законодателство, ОББ АД не може да поддържа регистрация на съответния
Ползвател. В този случай ОББ АД няма да е задължена да отправя предизвестие и да изплаща каквото и да е
обезщетение, без да се засяга правото на ОББ да претендира обезщетение за вреди по реда на приложимото
законодателство.

7 Право на ползване
7.1 ОББ Match’it е изключителна собственост на ОББ АД. Отварянето на Страница в ОББ Match’it дава на
Купувачите не ексклузивно, и непрехвърляемо на трети лица право за ползване на уебсайта и за използване на
приложенията, предоставени им от ОББ АД в контекста на сделките по Прехвърляне на Дружество, в замяна на
заплащане на таксите, посочени в Тарифата за таксите и комисионните на Match’it.

7.2 Ползвателите се задължават да упражняват правата си на ползване на ОББ Match’it само за своя сметка, а не
за сметка на лица, различни от въпросния Ползвател. Ползвателите не могат по никакъв начин да преотстъпват
правото си на ползване на ОББ Match’it или да позволяват то да бъде използвано от трети страни.
7.3 Ползвателите се задължават също да упражняват правата си на ползване на ОББ Match’it с дължимата грижа
и внимание и съответно::
7.3.1 не трябва да извършват действия по начин, който може да наруши или застраши безпроблемното
функциониране на външните системи и/или онлайн системата на ОББ АД и/или биха могли да навредят на
собствениците или лицата, отговорни за тези системи, или други Ползватели на тези системи, както и
7.3.2 не могат да използват неправомерно каквито и да е технически системни ограничения, като се стремят да
осигурят ползи, които сами по себе си не могат да бъдат икономически обосновани, а са възможни само чрез
експлоатирането на тези технически системни ограничения.
В случай на неспазване на това задължение, ОББ АД си запазва всички права за предприемане на действия в
съответствие с членове 25.3 и 25.4 от настоящите Условия за ползване.

8 Декларации и гаранции на Ползвателите
8.1 Продавачите декларират и гарантират на Купувачите и на ОББ АД, че:
8.1.1 съответното Дружество е учредено и съществува съгласно българското законодателство и може надлежно
да извършва дейността си;
8.1.2 Съответният Продавач е надлежно оторизиран и упълномощен да извърши Прехвърляне на Дружеството;
8.1.3 Срещу Дружеството не е открито производство по ликвидация и не е подадена молба за откриване на
производство по несъстоятелност, както и не е постановено решение за откриване на производство по
несъстоятелност и не е започнало производство по преобразуване на юридическото лице на Дружеството.
Информацията, предоставена на ОББ Match’it относно Дружеството, е във всички съществени аспекти точна, не
подвеждаща, актуална и последователна (включително по отношение на отговорите на въпроси, зададени на
Продавача от ОББ АД или Купувачи);
8.1.4 Не обвързващите предложения, мнения, вярвания и очаквания, съдържащи се в ОББ Match’it са представени
по справедлив и разумен начин, и
8.1.5 Tе няма да поставят съдържание в ОББ Match’it, което нарушава правата на трети лица, включително, но не
само, права върху интелектуална собственост.
8.2 Всички Ползватели декларират и гарантират на ОББ АД, че:
8.2.1 са запознати е с рисковете, свързани с използването на ОББ Match’it и потвърждават, че са ги разбрали и ги
приемат;
8.2.2 Всички Ползватели-купувачи, които са физически лица са с обичайно местопребиваване в България или
държави от ЕС; и
8.2.3. няма да се регистрират или да действат като посредник без предварително да уведомят ОББ АД и да получат
предварително разрешение от ОББ АД;

8.2.4. няма да разкриват информацията за ОББ Match’it на трети страни или да я разпространяват по какъвто и да
е начин.

9 Право на отказ на Продавача
9.1 Продавачът има право да откаже достъп на Ползвател до Подробната Страница (Профил) на Дружеството.

10 Права и задължения на ОББ АД
10.1 Решението/Одобрението на ОББ АД на Искане за публикуване на Страницата/Профиа) на Дружество на ОББ
Match’it, не предполага по никакъв начин оценка на целесъобразността от прехвърлянето на Дружеството и не
представлява по никакъв начин финансов, инвестиционен, правен или друг вид съвет на Ползвателите.
10.2 ОББ АД може свободно да определи реда, по който се появяват Дружествата в ОББ Match’it. Редът, по който
Дружествата се появяват на ОББ Match’it, по никакъв начин не предполага каквато и да е форма на мнение от ОББ
АД, правен съвет, инвестиционен съвет или друг вид консултации.
10.3 Ползвателите дават съгласието си на ОББ АД да наблюдава или проучва действията, които те извършват на
ОББ Match’it.

11 Комуникация
11.1 Ползвателите се задължават да комуникират с други Ползватели (включително Продавачи) изключително
чрез ОББ Match’it, чрез средствата за комуникация, предвидени за тази цел, до фазата на преговори. Ако
наличните средства за комуникация са недостатъчни по мнение на Ползвателите, Ползвателите могат да се
свържат с ОББ АД по електронна поща на info@machit.ubb.bg или по телефона на екипа на ОББ Match’it за
обсъждане на проблема (+ 359 2 811 3755/3760/3864/3869).
11.2 Ползвателите се съгласяват, че електронната поща и Интернет могат да се използват като средство за
комуникация от страна на ОББ АД в съобщенията й с тях. ОББ АД може също така, да изпраща уведомления, които
трябва да бъдат изпратени с препоръчана поща, по факс или електронна поща, в случай че Ползвателя, на който е
изпратено уведомлението, потвърди получаването на съобщението.
11.3 Когато Ползвателите получават информация от ОББ АД по електронна поща или чрез електронно предаване
на данни, Ползвателите се съгласяват, че ОББ АД не носи отговорност за степента, до която изпратената по този
начин информация е напълно и правилно получена, или за всяко забавяне или прекъсване на предаването или за
загуба в резултат на използването на информацията от самите Ползватели или от трети лица, в чието притежание
може да попадне тя.

12 Прехвърляне на Дружеството
12.1 ОББ Match’it не може да се използва за действително прехвърляне на Дружество (или на неговите активи).
Услугата Match’it не обхваща фазата на преговорите.
12.2 Преди да се пристъпи към закупуване на Дружеството, Купувачите трябва да проучат Дружеството и
съпътстващите рискове. Купувачите декларират, че самите те носят отговорност за придобиването на
допълнителна информация по време на фазата на преговори и получаването на професионални съвети, когато е

необходимо. ОББ АД не може да гарантира, че Продавачите ще предоставят допълнителна информация.

13 Цени
13.1 Купувачите са уведомени за Тарифата за таксите и комисионните, приложими във връзка с ОББ Match’it. От
време на време, ОББ АД може едностранно да променя таксите и комисионните за услугите на ОББ Match’it.
Промените в тарифите и таксите са обвързващи от датата, посочена в Тарифата за таксите и комисионните, като
промяната се извършва по реда на чл. 27.1.
13.2 Купувачите заплащат на ОББ АД периодична абонаментна такса за ползване на ОББ Match’it, както и
допълнителни такси за достъп до Подробната Страница/Профил на Дружествата. Абонаментната такса трябва да
бъде платена в пълен размер преди Купувачът да получи достъп до ОББ Match’it, преди подновяването на този
достъп след изтичане на съответния период и преди да получи достъп до Подробната Страница/Профил на
Дружествата (след одобрение на Продавача). Кредитната карта на Купувача се дебитира веднага след подаването
на заявка и заплащането на съответната услуга.
13.3 Разходите за цялото оборудване, включително цялото компютърно оборудване (персонален компютър и
модем), разходите за достъп до интернет, свързването, адаптирането и други разходи за комуникация чрез
телефон или друго средство за комуникация, са за сметка на Ползвателите.

14 Електронна регистрация и доказателства
14.1 ОББ АД не е обвързанo от документ, изтеглен от Ползвателите от ОББ Match’it и отпечатан от тях, който не
носи подписа на оторизирано лице от ОББ АД. Такъв документ няма действие срещу ОББ АД.
14.2 Ползвателят приема, че действията, извършени на ОББ Match’it, въз основа на електронно влизане с данните
за вход са еквивалентни на усъвършенстван електронен подпис на Ползвателя по смисъла на чл. 13, ал. 2 от
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и заменят саморъчния подпис за целите,
свързани с ОББ Match’it и също така, че са достатъчни да докажат самоличността на Ползвателя като лицето,
поръчало съответното действие. Ползвателят приема, че всяко действие, за което първо влиза в системата,
използвайки своите данни за вход, ще бъде неопровержимо считано за предприето от Ползвателя и изрично се
задължава да поеме всички последици от подобно действие .
14.3 В компютърната система на ОББ АД се регистрират всички действия, извършвани от Ползватели чрез ОББ
Match’it, Ползвателите изрично се съгласяват, че файловете на ОББ АД, в които се регистрират електронни
изявления и действията, извършени чрез ОББ Match’it, имат същата стойност като такива, извършени в писмен вид
или като електронен документ по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги и представляват доказателство между страните, независимо от формата.
14.4 В случай на спор във връзка с действителното получаване или съдържанието на електронните писма или
информацията, получена чрез ОББ Match’it, решаващо значение ще има съдържанието от електронните и
компютърните системи на ОББ АД и документите, получени от ОББ АД. По отношение на сканираните съобщения,
изпратени по електронна поща, всички страни са надлежно обвързани от получените от ОББ АД съобщения.
Ползвателите носят отговорност за всички вредни последици от грешки или измами, освен ако се докаже по
съответния ред, че вредните последици произтичат от измама от страна на служител на ОББ АД.

15 Хипервръзки
15.1 ОББ АД не упражнява контрол върху и не носи отговорност за уебсайтовете или интернет локации на трети

лица, до които Ползвателите имат достъп чрез хипервръзки в ОББ Match’it или за каквато и да е информация или
хиперлинк на такива локации. ОББ АД предоставя такива хипервръзки единствено за удобство на Ползвателите и
не е проверила, тествала или проучила информацията или софтуера, намерени на такива локации.
Предоставянето на възможност за сърфиране в други уебсайтове или интернет локации чрез използване на
хипервръзки по никакъв начин не може да се тълкува като съвет или одобрение или съгласие с информацията на
тази локация или относно сигурността на уебсайтовете, достигнати чрез следване на тези хипервръзки.

16 Наличност и достъп
16.1 ОББ АД не може да гарантира, че ОББ Match’it ще функционира без прекъсване или грешка и не носи
отговорност за прекъсвания или смущения по време на или в резултат на използването на ОББ Match’it. Достъпът
до ОББ Match’it може да бъде спрян, преустановен или променен от ОББ АД, дори и без предизвестие, за
поддръжка, ремонт и други цели.
16.2 При въвеждане на грешни данни за вход, достъп до ОББ Match’it се отказва. Ако три поредни пъти се въведат
грешни данни за вход, достъпът се блокира постоянно, като в този случай Ползвателите трябва да се свържат с
ОББ АД по телефона или по електронна поща.

17 Сигурност
17.1 Данни за вход
17.1.1 Данните за вход са предназначени за строго лично ползване от Ползвателите и не могат да бъдат
разкривани на трети лица при никакви обстоятелства (включително на служители на ОББ АД или свързани с тях
лица в групата на КБС). Ползвателят носи отговорност за сигурността и поверителността на данните за вход,
както и за предотвратяване на неупълномощената употреба на своите данни. Ползвателите трябва да се уверят,
че третите страни не са в състояние да получат достъп до данните им за вход и/или Профил.
17.1.2 Ползвателят поема пълна отговорност (по отношение на ОББ АД и по отношение на трети лица, като други
Ползватели и Продавачи) за всички действия, извършени за негова сметка, при използването данните му за вход
и за всички дейности, извършени на ОББ Match’it, след използването на данните му за вход.
17.1.3 Ползвателите се задължават да не използват неправомерно конфиденциална информация за други
Ползватели на ОББ Match’it, независимо как я придобиват.
17.1.4 Ако Ползвателите подозират, че Профилът им се използва от трета страна и/или кражба или загуба на
данните им за вход или че са попаднали в ръцете на трета страна и/или че сигурността на профила им е
компрометирана, те трябва да уведомят незабавно ОББ АД. Ползвателите носят отговорност за загуби,
произтичащи от загуба, кражба или неправомерно използване на данните им за вход в системата, ако загубата,
кражбата или неправилната употреба не бъдат съобщени на ОББ своевременно.
17.1.5 Ако Ползвателите забравят паролата си, ще им бъде изпратена нова парола при поискване, която те могат
да използват, за да създадат собствена парола. Ако Ползвателите не получат исканата нова парола, те трябва да
уведомят незабавно ОББ АД.
17.2 Осигуряване на сигурност на ОББ Match’it
17.2.1 ОББ АД се стреми да постигне висока степен на сигурност чрез използване на механизми за ИТ защита на
няколко нива. Въпреки това, ОББ АД не дава изрична или подразбираща се гаранция относно сигурността на ОББ
Match’it.

17.2.2 Забранява се заобикалянето, деактивирането или намеса по друг начин в техническите мерки за сигурност в
или на ОББ Match’it (или да се правят опити за това). Неправомерното използване на данни за вход се определя
като форма на забранено използване на ОББ Match’it.
17.2.3 Използването на ОББ Match’it за незаконни дейности като въвеждането на вируси, троянски коне или друго
злонамерено съдържание е строго забранено. Ползвателите нямат право да предоставят неоторизиран достъп до
ОББ Match’it или свързаната с нея инфраструктура или да атакуват ОББ Match’it по какъвто и да е начин. ОББ АД
ще съобщава за всяка незаконосъобразна употреба на властите (съответните органи) и ще си сътрудничи с тях за
идентифицирането на виновните страни за такова действие/деяние.

18 Спазване на закона
Ползвателите са съгласни, че носят пълна отговорност за спазването на действащите закони в Република
България и всяко друго приложимо за тях законодателство

19 Права на интелектуална собственост
19.1 Всички имена, икони, снимки, лога, дизайн, графики, изображения, звуци, данни, бази данни, софтуер, имена на
търговски марки и домейни и други компоненти, налични в ОББ Match’it, са интелектуална собственост на ОББ или,
според случая, на Продавача, който е поставил такива данни на ОББ Match’it и следователно са произведения,
защитени с авторски права и могат да бъдат обект на други форми на защита, като например Закон за марките и
географските означения, Закон за промишления дизайн. Външният вид на сайта на ОББ Match’it са защитени по
подобен начин. Преди да ги използват, Ползвателите трябва винаги да се свържат с ОББ АД и/или със съответния
Продавач, за да получат предварително, писмено разрешение.
19.2 Ползвателите се задължават да не нарушават правата на интелектуална собственост на ОББ АД или на
Продавачите по какъвто и да е начин или да го използват без предварително писмено разрешение.
19.3 Ползвателите се задължават да не пускат или поместват съдържание в ОББ Match’it, което нарушава правата
на интелектуална собственост на трети лица. Ползвателите ще обезщетят изцяло ОББ АД в случай на предявени
искове или претенции от трети лица, свързани с пускане или поместване на такова неправомерно съдържание на
ОББ Match’it.

20 Лични данни на Ползвателите
Личните данни на Ползвателите, които са физически лица, се обработват от ОББ АД, като администратор на
данни в съответствие с Информацията за обработка на лични данни на ОББ АД. ОББ АД може да съхранява
личните данни на Ползвателите за срок от десет години от датата, на която Ползвателите прекратят
профила си.

21 Поверителност
21.1 ОББ АД
21.1.1 Съгласно Декларацията за обработване на лични данни и при условие че Ползвателите дадат своето
изрично съгласие, ОББ АД може да предава следните данни на други дружества, от групата на КБС в България и/

или в други държави, а именно:
i.

фактът, че Ползвател е създал профил;

ii.

фактът, че Ползвател е прекратил профила си;

iii.

фактът, че е публикувана страница (Профил) на Дружество; и

iv.

фактът, че статусът на страница (Профил) на Дружество е променен;
за целите на обсъждането на финансови и инвестиционни възможности. Ползвателите, които дават
съгласието си съгласно този член, могат да оттеглят съгласието си по всяко време, като подадат
писмено заявление до ОББ АД чрез системата ОББ Match’it

21.1.2 ОББ АД няма да предоставя информация относно своите Ползватели на трети лица извън групата на КБС
(включително правителството или съпрузите) без изричното им съгласие, освен ако не е законово задължено да
направи това или има законен интерес да направи това.
21.1.3 Ползвателите дават най-широко съгласие на ОББ АД да разкрива всички документи, които биха могли да
бъдат законно или по друг начин разумно поискани от (местни или чуждестранни) данъчни, пруденциални,
съдебни и други власти, институции, органи или лица. Доколкото е необходимо, Ползвателите също така дават на
ОББ АД неотменимо съгласие банката по своя инициатива да съобщава такива информация на тези органи,
институции, организации и лица.
21.2 Ползватели
21.2.1 Купувачите се съгласяват, че достъпът до Подробната Страница (Профил) на Дружество ще стане след
приемане на Споразумението за поверителност.
21.2.2 Ползвателите се задължават, освен всичко друго, във връзка с поверителната информация на други
Ползватели и за следното:
i.

те ще я пазят строго поверителна по всяко време;

ii.

няма да я разкриват на трети страни без предварителното съгласие на другата страна; и

iii. няма да я използват за цели, различни от тези, за които информацията се предоставя чрез ОББ Match’it, като
например няма да я използват за развитие и промоциране на бизнес дейности.

22 Отговорност
22.1 Всички задължения на ОББ АД, свързани с предоставянето на ОББ Match’it, са задължения на принципа за
полагане на максимални усилия.
22.2 Предлагането на услугата Match’it и ОББ Match’it не предполага каквато и да е гаранция за вероятността да се
намери Купувач и възможността за по-нататъшни преговори. Освен това, С услугата Match’it ОББ АД не предоставя
финансови, правни, данъчни, консултации в областта на корпоративни финанси или друг вид консултации на
Ползвателите. Всеки Ползвател трябва да ангажира своите собствени съветници, както сметнат за добре и считат
за подходящи.
22.3 ОББ АД носи отговорност изключително за непосредствени, предвидими загуби, произтичащи от умишлени
действия или бездействие или груба небрежност от нейна страна. При всички случаи отговорността на ОББ АД е
ограничена до обща сума, равна на двойния размер на периодичните плащания, извършени от съответния
Купувач, освен в случаите на умишлено действие или бездействие или измама от страна на ОББ АД.

22.4 ОББ АД не носи отговорност по никакъв начин:
22.4.1 в случай на събития: i) извън нейния контрол или форсмажорни обстоятелства като война, бунт, тероризъм,
стачки, индустриални конфликти, прекъсване на тока, пожар, експлозия, наводнение, земетресение и други
природни и ядрени бедствия, извънредни метеорологични условия, затруднения при предаването, сривове или
смущения на компютърните и други системи и унищожаването или заличаването на техните данни или
неправомерно използване на тези данни от трети страни, дефектно функциониране на всякакви средства за
комуникация и т.н., (ii) които водят до прекъсване, спиране и/или забавяне на услугите на ОББ АД;
22.4.2 за проблеми при доставката, причинени от фактори извън непосредствения контрол на ОББ АД, като
например временно прекъсване на пощенските услуги или стачка в пощенските услуги;
22.4.3 за загуби в резултат на мерки от страна на българското правителство или от чуждестранни правителства
или саморегулиращи се органи;
22.4.4 за неизпълнение от страна на трети лица на задължения към ОББ АД;
22.4.5 за неизпълнение от страна на трети лица, независимо от това дали са посочени на ОББ Match’it, да изпълнят
задълженията си към Ползвателите или за качеството на консултациите (като правни или счетоводни
становища), включително, но не само, тяхната своевременност и/или коректност;
22.4.6 за грешки, неточности или недостатъци в информацията, предоставена от Ползватели или трети страни,
която е предоставена на други Ползватели на или чрез ОББ Match’it;
22.4.7 в случай на прекъсвания или неизправности, дължащи се на претоварване на интернет и/или ОББ Match’it;
22.4.8 ако услугата трябва да бъде прекъсната (например за поддръжка, ремонт или подобряване на
съществуващия хардуер или софтуер);
22.4.9 ако услугата е прекъсната или е неизправна поради неизправности, действия, грешки или повреди от страна
на доставчика на интернет, трета страна или Ползватели;
22.4.10 за всяка вреда, причинена от вируси, троянски коне или друг злонамерен материал, който не се открива
или неутрализира, въпреки множеството процеси на сигурност; Или
22.4.11 за вреди, причинени от дефекти в инфраструктурата на един или повече Ползватели.
22.5 Дори ако ОББ АД е била информирана за възможността за косвени или последващи вреди, отговорността й
към Ползвател в никакъв случай няма да доведе до обезщетение за косвени или последващи щети от финансово,
търговско или друго естество, включително, но не само, увеличени разходи, прекъсвания във времето, загуба на
печалба, загуба на оборот, загуба на доходи, пропуснати ползи, загуба или увреждане на данни, увреден имидж
и/или репутация, загуба на репутация, загуба на клиентела или загуба на очаквани спестявания.
22.6 Всеки Ползвател ще пази интересите на ОББ АД и ще го обезщети в случай на рекламации, произтичащи от:
22.6.1 нарушение на Условията за ползване;
22.6.2 информация или съобщения, обменяни чрез ОББ Match’it;
22.6.3 задължения, договорени чрез ОББ Match’it.

23 Жалби
Ползвателят трябва да подаде всички оплаквания до отдел Инвестиционно банкиране на ОББ АД, за
обработване, като се обърне към ОББ АД, отдел Инвестиционно банкиране. София, бул. Витоша 89Б или по
електронна поща на info@Matchit.ubb.bg.

24 Конфликти на интереси
24.1 ОББ АД е предприела подходящи организационни и административни мерки, които включват политика,
касаеща конфликти на интереси, с цел предприемане на всички разумни мерки за предотвратяване на такива
конфликти на интереси между ОББ АД (включително нейните директори, служители и свързани дружества) и
клиенти или между клиенти (включително Ползватели), които биха могли да доведат до негативни последици за
Ползвателите. Политиката на конфликтите на интереси е част от принципите на конфликтите на интереси на
групата КБС.
24.2 Ползвателите могат да получат допълнителна информация за тази политика на конфликт на интереси при
поискване от ОББ АД.

25 Продължителност и прекратяване
25.1 Договорното правоотношение, сключено между определени Купувачи и ОББ АД при създаване на Профил, се
сключва за периода, посочен в Тарифата за таксите и комисионните.
25.2 Ползвателят може да изтрие своя Страница/Профил без допълнителни разходи, като заяви деактивиране или
с препоръчано писмо до отдел Инвестиционно банкиране на ОББ АД, на вниманието на ОББ Match’it, София, бул.
Витоша 89Б или по електронна поща на info@Matchit.ubb.bg. Изтриването или прекратяването от страна на
Ползватели на техния Профил, обаче, няма да засегне правата и задълженията, придобити от страните, докато
Профилът е бил активен. Периодичните такси, посочени в член 13.2, продължават да бъдат дължими за периода, в
който Профилът е бил активен.
25.3 ОББ АД може по всяко време да откаже на Ползвателите да използват и да имат достъп до ОББ Match’it или
да ги блокира, дори и без предизвестие, в следните случаи:
25.3.1. нарушение от страна на Ползвателя на настоящите Условия за ползване;
25.3.2. нарушаване от страна на Ползвател на правата на ОББ АД, включително правата върху неговата
интелектуалната собственост;
25.3.3. използването на ОББ Match’it по начин, който вреди на самата ОББ Match’it, нейните Ползватели и/или
ОББ АД (включително ползване на платформата за прехвърляне на недвижими имоти, недвижими права или
търговски активи).
25.4 ОББ АД си запазва правото незабавно да изтрива Профили след обикновено уведомяване и без да спазва
срока за уведомяване, в следните случаи:
25.4.1 неизпълнение от Ползвателя на задълженията, произтичащи от настоящите Условия за ползване;
25.4.2 нарушение от страна на Ползвателя на реда, условията и декларациите и потвържденията, които

Ползвателят предоставя, включително повтарящите се такива; И
25.4.3 смърт, откриване на производство по несъстоятелност или процедура по ликвидация или процедура по
преобразуване на Ползвател.
25.5 При изтриване на Профил, Ползвателят не може да се възползва от ОББ Match’it от датата на изтриване.
25.6 Следните клаузи от настоящите Условия за ползване продължават действието си (преживяват) след
изтриването на Профил: 1, 4, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25.6, 27.9 и 27.10.

26 Език
26.1 ОББ Match’it е достъпна на български и английски език.
26.2 Комуникация чрез ОББ Match’it, може да бъде на български или английски език. В началото на
взаимоотношенията с клиентите, Ползвателите могат да посочат езика, на който предпочитат да получават
съобщения от ОББ АД.
26.3 Ползвателите разбират и се съгласяват, че определена информация, особено информация за Дружества,
която се предоставя от Продавачите, може да бъде предоставена на български или английски език според
предпочитанията на Продавача.

27 Разни
27.1 Изменения
ОББ АД може по всяко време да изменя или допълва едностранно настоящите Условия за ползване и условията и
характеристиките на ОББ Match’it и Тарифата за таксите и комисионните. Такива изменения и допълнения ще
бъдат обявени от ОББ АД на ОББ Match’it и са задължителни от обявената дата. Ползвателите, които не са
съгласни с Условията за ползване и Тарифата за таксите и комисионните, така както са изменени или допълнени,
трябва да прекратят Профила си в срок от десет работни дни съгласно член 25.2.като в случай, че не го направят,
ще се счита, че са приели изменените или допълнени Условия за ползване.
27.2 Прехвърляне на права и задължения
27.2.1 Ползвателите не могат изцяло или частично да прехвърлят правата и задълженията, произтичащи за тях
съгласно настоящите Условия за ползване, на трета страна без предварителното, писмено съгласие на ОББ АД.
Докато бъде дадено съгласие, Ползвателите остават отговорни за изпълнението на всички задължения, които
желаят да възложат (без да се засягат други права и правни средства за защита, които ОББ АД може да приложи в
случай на нарушение на този член).
27.2.2 ОББ АД може изцяло или частично да прехвърли своите права и задължения по настоящите Условия за
ползване на трето лице без предварителното писмено съгласие на Ползвателите, при условие че третото лице
притежава необходимите знания и ресурси за упражняване на правата и задълженията, произтичащи от
Условията за ползване.
27.2.3 При спазване на ограниченията за възлагане, определени в настоящия член 27.2, разпоредбите на
настоящите Условия за ползване са обвързващи за тях, както и за съответните им наследници, пълномощници и
универсални и други правоприемници.

27.3 Заглавия
Наименованията и заглавията в настоящите Условия за ползване не трябва да бъдат вземани под внимание при
тълкуването на условията на настоящите Условия за ползване.
27.4 Недействителност на разпоредби
Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване се счете (окаже) изцяло или частично
незаконосъобразна, нищожна или неприложима съгласно приложимото законодателство, тази разпоредба или
съответната част от нея няма да се считат за част от настоящите Условия за ползване, при което
законосъобразността, валидността и приложимостта на останалите разпоредби на настоящите Условия за
ползване няма да бъдат засегнати. Нищожността или пренебрегната разпоредба се заменя със законосъобразна
разпоредба, която да се доближава възможно най-близо до намеренията на въпросните страни.
27.5 Временно не упражняване на права
Освен ако не е предвидено друго в настоящите Условия за ползване, неизпълнение или забавяне от страна
на ОББ АД при упражняване на право или обезщетение, предоставени съгласно настоящите Условия за
ползване, в никакъв случай не може да се тълкува като отказ от това право или обезщетение или на друго
право или обезщетение, свързано с ОББ АД съгласно настоящите Условия за ползване. По същия начин
частичното упражняване на право или защита съгласно настоящите Условия за ползване не възпрепятства
ОББ АД да изисква впоследствие пълното упражняване на това право или правните средства за защита или
упражняването на друго право или средство за правна защита, свързано с ОББ АД съгласно настоящите
Условия за ползване. Всяко временно не упражняване на право от ОББ АД, с което банката се е съгласила,
трябва да бъде в писмена форма и надлежно подписано от Банката.
27.6 Съхранение
ОББ АД не е задължена да съхранява счетоводните си документи, допълнителни документи или други
документи за срок, по-дълъг от или под форма, различна от законовите изисквания. При поискване на
документи от каквото и да е естество, ОББ АД може да начислява такси за търсене на искателя.
27.7 Давност
Давността на исковете срещу ОББ АД изтича в срокове и при условията предвидени в приложимото българско
законодателство.
27.8 Възлагане на Трети страни
ОББ АД си запазва правото да възлага определена част от своите услуги на трети лица, включително и на
други лица от групата на КБС. Ползвателите приемат, че такова възлагане означава, че определени данни на
клиента ще бъдат разкрити на съответния подизпълнител като част от външно възлагане/аутсорсинг.
27.9 Приложимо право
Тези Условия за ползване и всички извъндоговорни отношения, произтичащи от или във връзка с настоящите
Условия за ползване, се уреждат от българското право.
27.10 Юрисдикция
Всички спорове, възникнали от или във връзка с настоящите Условия за ползване (включително спорове,
свързани с извъндоговорни взаимоотношения, произтичащи от или във връзка с настоящите Условия за ползване

са от изключителната компетентност на съдилищата на България.
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