ДОГОВОР ЗА КОРПОРАТИВЕН КЛИЕНТ
НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ДЛЪЖНИЦИТЕ, ПОДДЪРЖАН ОТ
КАМАРАТА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Днес ...................... между,
.....................................
наричан за краткост по долу Възложител
и
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ЕИК 131568913, ид. № по
ДДС: BG131568913, с адрес: гр. София, ул. «Пиротска» №7, представлявана от
Георги Съйков Дичев – Председател, наричана за краткост по-долу КЧСИ,
като взеха предвид, че:



Възложителят е кредитна институция /финансова институция по чл. 3, ал.
2 от ЗКИ / застрахователно дружество (излишното се премахва);
Възложителят е администратор на лични данни, вписан под № .......... в
регистъра на АЛД;
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1.
КЧСИ приема да предоставя по електронен път на
възложителя срещу определена цена сведение за наличие или липса
в централизирана база данни на „Централния регистър на
длъжниците“ при КЧСИ на данни за образувани и непрекратени
изпълнителни дела срещу определени физически лица, търговци и
други юридически лица. Сведението съдържа и информация относно
номера на изпълнителните дела, името и регистрационния номер на
съответния ЧСИ, при който същите се водят, както и характера на
вземането – парично или непарично.
Чл.2.
Информация ще се предоставя
електронна заявка от страна на възложителя.

след

подаване

на

Чл.3.
Възложителят декларира писмено чрез Декларация
Приложение №1 към настоящия договор, че исканата справка се
извършва в съответствие с правилата и целите на Закона за защита
на личните данни и при изрично съгласие на лицето, за което се
извършва справката.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.4.

Възложителят се задължава
(1) Да подава електронна заявка към ЦРД в съответствие с
техническите изисквания на регистъра, чрез SSL, защитена
връзка и чрез удостоверяване на потребителя с
универсален електронен подпис или друг електронен
сертификат,
съгласно
техническите
изисквания
на
системата;
(2) Да оказва съдействие на КЧСИ при изпълнение на предмета
на договора;
(3) Да заплаща на КЧСИ цена в размер и по начин, съгласно
настоящия договор;
(4) Да отговаря за всички вреди, причинени на физически лица
при неправомерно предоставяне на информация за лица,
без изричното им съгласие и в противоречие с разпоредбите
на ЗЗЛД. В случай, че на КЧСИ бъде наложена имуществена
санкция във връзка или по повод нарушения от
възложителя, същият се задължава да обезщети КЧСИ в
пълен размер;
(5) Да съдейства на КЧСИ при извършване на проверки,
свързани с изпълнението на договора за предоставяне на
данни за лица и в съответствие с правилата на ЗЗЛД
включително, но не само, да предоставя при поискване
декларация за съгласие за обработване на лични данни за
лице, за което е извършвана справка.

Чл.5.

КЧСИ се задължава:
(1) Да предоставя заявената от Възложителя информация;
(2) Да полага усилия за осигуряване редовна връзка към
националната база данни.
III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.6.
За електронна заявка за всяко лице възложителя се
задължава да плати на КЧСИ:
(1) до 1000 бр. справки месечно – 6.00 лв.
(2) от 1000 бр. до 3000 бр. месечно – 3.00 лв.
(3) над 3000 бр. месечно – 1.00 лв.
Чл.7.
Възложителят заплаща годишна такса от 1 000лв. за
управление и техническа поддръжка на акаунта. При предсрочно
прекратяване на договора таксата се дължи в пълен размер.
Чл.8.

Всички посочени по-горе цени са без включен ДДС.

Чл.9.
Цената по предходните точки се дължи и при липса на данни
за образувани изпълнителни дела в националната база данни на ЦРД
Чл.10. Цената за направените заявки се дължи за всеки месец в 10дневен срок след получаване на издадената фактура.
Чл.11. Цената за годишно обслужване се дължи в 10.дневен срок от
получаване на издадената фактура.
Чл.12. Фактурата по чл.6 се издава до 5-то число на всеки
календарен месец. Фактурата по чл.7 се издава до 10-то число на
съответната година.
IV. НЕУСТОЙКИ
Чл.13. При забава на плащане, Възложителят дължи неустойка в
размер на 1 % от просрочената сума за всеки ден забава, но не
повече от 10 % от сумата
V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.14. Настоящият договор влиза в сила при подписването му от
двете страни и има в сила до края на годината (31 декември), в която
е подписан.
Чл.15. При липса на писмено възражение, достигнало до
насрещната страна до края на срока му, договорът се счита за
подновен за срок до края на следващата календарна година и се
подновява при условията на този член.
Чл.16. Настоящият договор може да бъде прекратен, освен поради
изтичане на срока:
(1) По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена
форма;
(2) От изправната страна – при допуснато неизпълнение на
задължението от насрещната страна;
(3) От всяка от страните с едномосечно предизвестие;
(4) От КЧСИ при нарушение на ЗЗЛД от страна на Възложителя.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра
- по един за всяка страна.
За Възложител:
/............................................/

За Камара на частните съдебни изпълнители:
/............................................/

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ДЕКЛАРАЦИЯ
от
........................................................................
..........................................................................
.........................................................................
Декларирам, че за всяка справка , направена от .....................................
по силата на договор № ... /...... г. с Камарата на частните съдебни изпълнители
в Централния регистър на длъжниците, притежавам предварително дадено
изрично и недвусмислено съгласие на съответното физическо лице.
При осъществяване на достъпа до лични данни ще спазвам всички
изисквания, произтичащи от ЗЗЛД.

Дата: ..........................

ДЕКЛАРАТОР: ............................ (подпис)
.................................... (име)

