
 

 

 

 
Общи условия за ползване на Фирмени ЛУКОЙЛ карти 

 
 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 
Чл.1. Настоящите “ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на Фирмени ЛУКОЙЛ карти” определят условията, при които “ЛУКОЙЛ България” 

ЕООД (ЛУКОЙЛ) предоставя на клиентите си (КЛИЕНТИ) възможността да закупуват горива, стоки и услуги, предлагани на бензиностанциите 
собственост на фирмата (Обекти), след представяне на Фирмена ЛУКОЙЛ карта и при условията на разсрочено плащане.  

 
II. ЛУКОЙЛ КАРТИ 

Чл.2. В зависимост от вида на стоките и услугите, които КЛИЕНТЪТ може да закупува с Фирмените ЛУКОЙЛ карти, те са: 
тип В  - използването й позволява закупуването на всякакви видове горива и стоки, както и използване на услугите, предлагани на 

съответната бензиностанция на ЛУКОЙЛ; 
тип Г  - използването й позволява закупуването на всякакви видове горива, предлагани на съответната бензиностанция на ЛУКОЙЛ; 
тип ДГ  - използването й позволява закупуването само на дизелово гориво; 
Чл.3. ЛУКОЙЛ картата може да бъде издадена: 
(1) на регистрационен номер на автомобил, позволяваща закупуването на горива и стоки, както и използването на услуги от всеки 

приносител на картата, като съответните счетоводни документи ще се издават за автомобила, на чиито регистрационен номер е издадена; 
(2) на определено физическо лице, позволяваща закупуването на горива и стоки, както и използването на услуги, като в съответните 

счетоводни документи ще се вписва лицето, на чието име е издадена;  
(3) на името на търговец, позволяваща закупуването на горива и стоки, както и използването на услуги от всеки служител на съответния 

търговец по отношение на всеки един автомобил. 
Чл.4. Видът на горивата, стоките и услугите, които могат да се закупуват и ползват, се определя от избрания от КЛИЕНТА тип карта, 

съгласно чл.2 от настоящите “Общи условия за ползване на Фирмени ЛУКОЙЛ карти”. 
Чл.5. ЛУКОЙЛ си запазва правото да въвежда ограничение по отношение на размера на еднократната покупка на горива, стоки и услуги. 

В случай на въвеждане на такова ограничение, КЛИЕНТЪТ безусловно се задължава да го спазва. 
Чл.6. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на горивата преминават върху КЛИЕНТА от момента на преминаване на 

горивото от наливното устройство в съответната резервоарна вместимост – собственост на КЛИЕНТА, или предоставена от Приносителя. 
Чл.7. За ЛУКОЙЛ картите са в сила следните условия: 
(1) КЛИЕНТЪТ поръчва “ЛУКОЙЛ карти” като попълва Заявка по образец.  
(2) КЛИЕНТЪТ получава от ЛУКОЙЛ карта с магнитна лента, издадена съгласно попълнената заявка, като същевременно му се 

предоставя и необходимия за използването и Персонален Идентификационен Номер (ПИН код). Получаването на картите се удостоверява с 
подписан Приемо-предавателен протокол, неразделна част от настоящия договор.  

(3) За издаване на картата не се дължи допълнителна такса. Подмяната на картата поради загуба, кражба, механична повреда или подмяна 
поради представяне на неверни или неточни данни от КЛИЕНТА, се заплаща. Стойността и е левовата равностойност на 7 (седем) евро по 
фиксинга на БНБ в деня на получаването й. 

(4) Картата е собственост на ЛУКОЙЛ. Тя подлежи на връщане при прекратяване на настоящия договор.  
(5) По своя преценка и по всяко време, ЛУКОЙЛ може да обяви за невалидни и да извади от обръщение една или всички издадени по 

договора карти с 5 (пет) дневно писмено предизвестие.  
Чл.8. За ползването на ЛУКОЙЛ картите са в сила следните правила: 
(1) ПИН кодът следва да се съобщава от КЛИЕНТА само на лицата, упълномощени да ползват картата. ПИН кодът не следва да се записва 

върху картата, както и да се съхранява на същото място, на което се съхранява и картата. 
(2) Картата не следва да бъде оставяна в неохраняван автомобил, както и на каквото и да е друго място, където се създава опасност за 

злоупотреба с нея.  
(3) При изгубването на картата, КЛИЕНТЪТ трябва незабавно да уведоми ЛУКОЙЛ лично в писмена форма или по факс. В този случай 

ЛУКОЙЛ се задължава, в рамките на съществуващите технически възможности, да блокира използването на картата. Претърпените вреди са за 
сметка на КЛИЕНТА. 

(4) За получаване на горивата, стоките и услугите, приносителят се легитимира на съответните бензиностанции на ЛУКОЙЛ с представяне 
на картата и въвеждането на ПИН кода в съответните апарати. С въвеждането на ПИН кода, се фактурират получените горива, стоки и услуги за 
сметка на КЛИЕНТА. За всяка отделна покупка, машинно се издава фискален бон, както и поименен бон. Поименният бон се подписва от 
приносителя и от служител на бензиностанцията и единият екземпляр се предоставя на приносителя, а другият остава за ЛУКОЙЛ. Ако 
въвеждането на ПИН кода е невъзможно по технически причини, горните документи се оформят ръчно при описаните в настоящата точка 
условия. 

(5) Персоналът на съответната бензиностанция не е задължен да проверява самоличността на Приносителя, или автомобила, в който е 
заредено горивото, ако е въведен валиден ПИН код. Персоналът има право да поиска сверка на данните на ползващия картата, или на автомобила 
със съответните документи и да откаже продажба в случай на несъответствие. 

(6) В случай че е въведен валиден ПИН код, ЛУКОЙЛ не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, независимо от вредоносното 
събитие. 

(7) КЛИЕНТЪТ е отговорен за всички вреди, (в това число и претърпените от него) настъпили вследствие на злоупотреба и/или 
фалшифициране на издадените на негово име карти, както и за вреди, възникнали от злоупотреба с издадения на КЛИЕНТА ПИН код. 

(8) КЛИЕНТЪТ има право да оспори всяка една покупка, в едномесечен срок от предоставяне на достъп до електронните справки за 
закупени горива, стоки и услуги към месечните фактури. Оспорването се извършва с подаване на писмена жалба до Централния офис на 
ЛУКОЙЛ, в която КЛИЕНТЪТ описва точно основанието, на което оспорва конкретна покупка. При покупка, извършена в разрез с правилата, 
съгласно настоящият член и оспорена от КЛИЕНТЪТ, той има право да иска коригиране на месечното му задължение. При неподаване на жалба 
в уговорения срок, страните приемат, че КЛИЕНТЪТ е одобрил покупките и е длъжен да заплати цялата стойност на издадената фактура.    

 
ІІI. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 

Чл.9. (1) За обезпечаване на задълженията си за плащане на цената на горивата, стоките и услугите, КЛИЕНТЪТ се задължава да 
предостави на ЛУКОЙЛ едно от следните обезпечения на задълженията си: 

➢ Депозит по банкова сметка на ЛУКОЙЛ. Депозитът не се олихвява. 
или 

➢ Банкова гаранция от взаимно съгласувана от двете страни банка и с текст, предварително одобрен от ЛУКОЙЛ.  
(2) Размерът на депозита или Банковата гаранция се определя на 120 % (сто и двадесет на сто) от стойността на максималното месечно 

количество горива, стоки и услуги (лимит), декларирана от КЛИЕНТА при сключването на договор с ЛУКОЙЛ.  
(3) В случай, че КЛИЕНТЪТ избере Депозит или Банкова гаранция, той се задължава да предостави следните документи: 

- удостоверение за актуално състояние на дружеството, издадено не по-късно от 30 (тридесет) дни преди подписване на договора 
(нотариално заверен препис); 

- регистрация по БУЛСТАТ (нотариално заверен препис),ако дружеството не е пререгистрирано в АВ; 
Чл.10 (1) Вместо да предостави обезпечение съгласно чл.9, КЛИЕНТЪТ може да даде съгласието си ЛУКОЙЛ да сключи Застраховка 

“Финансов риск” със застрахователна компания, избрана от ЛУКОЙЛ, с предмет застраховане на вземанията на ЛУКОЙЛ от КЛИЕНТА по 

договора (риска от неплащане на продажната цена на горивата по договора). Застрахован по полицата „Финансов риск“ е ЛУКОЙЛ. С цел 
покриване на разходите на ЛУКОЙЛ във връзка със застраховката „Финансов риск“, КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати на ЛУКОЙЛ сума 
(възнаграждение) в размер на  2,55 % (две цяло и петдесет и пет на сто) върху 200 % (двеста на сто) от стойността на максималното месечно 
количество горива, стоки и услуги (лимит), декларирана от КЛИЕНТА при сключването на договор с ЛУКОЙЛ. 

(2) В случай, че КЛИЕНТЪТ избере Застраховка “Финансов риск” за обезпечаване на вземанията на ЛУКОЙЛ, той се задължава да 

превежда посочената в ал. 1 сума ежегодно, най-късно до съответното число на месеца, на което е сключен договора. Първото плащане на 



 

 

 

ежегодната сума по ал. 1 се извършва в  3-дневен срок от сключването на договора. Всяко ежегодно плащане се извършва по банков път по 
банкова сметка посочена от ЛУКОЙЛ. Договорът за продажба на горива, стоки и услуги чрез ползване на ЛУКОЙЛ карти влиза в сила след като 

сумата по ал. 1 бъде заплатена и Застрахователят застрахова вземанията на ЛУКОЙЛ от КЛИЕНТА и не поражда задължения за ЛУКОЙЛ 
преди това. В случай, че КЛИЕНТЪТ не заплати посочената в ал. 1 сума за съответната година от действието на договора в посочения срок, 
ЛУКОЙЛ има право да преустанови изпълнението на задълженията си по договора до заплащане на сумата и получаване на застраховка „Финасов 
риск“ на вземанията си. 

(3) В случай, че КЛИЕНТЪТ избере Застраховка “Финансов риск”, той се задължава да предостави следните документи: 
а/ когато е юридическо лице 

- удостоверение за актуално състояние на дружеството, издадено не по-късно от 30 (тридесет) дни преди подписване на договора 
(нотариално заверен препис); 

- регистрация по БУЛСТАТ (ако дружеството не е пререгистрирано в АВ) ; 

- два адреса за кореспонденция; 

- пълни паспортни и адресни данни на представляващия дружеството, Запис на заповед подписан и от “Поръчител” (Авалист) 
(оригинал); 

- Анкетна карта по образец. 
в/ когато е Едноличен Търговец 

- удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 30 (тридесет) дни преди подписване на договора (нотариално заверен 
препис); 

- регистрация по БУЛСТАТ (нотариално заверен препис), ако дружеството не е пререгистрирано в АВ; 

- два адреса за кореспонденция; 

- пълни паспортни и адресни данни на търговеца  

- Запис на заповед, подписан и от “Поръчител” (Авалист), (оригинал); 

- Анкетна карта по образец. 
 

IV. ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ 
Чл.11. Цените на горивата, стоките и услугите при използване на Фирмена ЛУКОЙЛ карта са тези, валидни за съответната бензиностанция 

на ЛУКОЙЛ. 
Чл.12. ЛУКОЙЛ предоставя на КЛИЕНТА следните отстъпки от цената на горивата: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чл.13. ЛУКОЙЛ има право едностранно да променя търговските отстъпки. 

 
V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.14. Настоящите “Общи условия за ползване на Фирмени ЛУКОЙЛ карти” са в сила от 03.07.2020 г. и могат да бъдат променяни от 
“ЛУКОЙЛ България” ЕООД.  

Чл.15. Настоящите “Общи условия за ползване на Фирмени ЛУКОЙЛ карти” са публикувани в Интернет сайта на “ЛУКОЙЛ България” 
ЕООД www.lukoil.bg. 

Чл.16. За целите на настоящите “Общи условия за ползване на Фирмени ЛУКОЙЛ карти” ПРИНОСИТЕЛ е всяко лице, на което 
КЛИЕНТЪТ предостави за ползване съответната Фирмена ЛУКОЙЛ карта и нейния ПИН код. В този случай, КЛИЕНТЪТ отговаря за 
действията на Приносителя при използването на съответната “ЛУКОЙЛ” карта, както и за заплащането на закупените от него горива, стоки и 
услуги. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ЗА КЛИЕНТА:      __________________________ 
                                                                                                   /…………………………… / 

http://www.lukoil.bg/

