
Общи условия за използване на 
сайта www.bestcredit.bg 

Настоящите Общи условия регламентират начина и условията за използване на 

електронната страница (сайт) www.bestcredit.bg, собственост на  “БЕСТ ФАЙНЕНС” ООД.  

„БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД е финансова институция по смисъла на Закона за кредитните 

институции, вписана в регистъра на финансовите институции, воден от БНБ, съгласно 

удостоверение № BGR00392. 

Моля, запознайте се с тези Общи условия преди да използвате услугите, предоставени на 

страницата. Използвайки нашата страница, Вие изразявате безусловното си съгласие с 

настоящите Общи условия. 

ДОСТЪП ДО САЙТА 

Услугите на сайта са предназначени за лица над 18 години. Информацията, съдържаща се 

на сайта, е предназначена за ползватели, намиращи се на територията на Република 

България. 

Потребителите се задължават да съхраняват всяка информация, предоставена им за 

достъп до услугите на сайта като потребителско име и парола, и да не предоставят тази 

информация на трети лица. „БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД има право, по собствена преценка, да 

ограничи правото на достъп до страницата или части от нея за определени регистрирани 

потребители, за неограничен период от време, без да носи отговорност за евентуално 

настъпили, вследствие на ограничаването, вреди за потребителя. 

 

ОТГОВОРНОСТ 

“БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва 

възможността понякога да възникват обективни пропуски. „БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД не носи 

отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто 

и да е начин с достъпа или използването на този сайт. 

Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без 

предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с 

действащото законодателство без каквато и да е гаранция за нейната пригодност за 

дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. „БЕСТ 

ФАЙНЕНС“ ООД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията. 

Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта, е по инициатива, воля, за 

сметка и на риск и отговорност на ползвателя, при спазване ограниченията в полза на 

титуляра на авторското право – „БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД, по ЗАПСП. Потребителят сам е 

отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на 

информацията, съдържаща се в сайта. „БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД не гарантира безпроблемен 

и непрекъснат достъп до този уебсайт. 

 

СИГУРНОСТ 

http://www.bestcredit.bg/
http://www.bestcredit.bg/


Информацията, предоставена на този сайт, се съхранява на защитени сървъри. 

Използваме съвременни SSL (Security Socket Layer) технологии за криптиране и съхранение 

на предоставената информация. Достъпът до информация, съдържаща лични данни, е 

строго регламентиран от вътрешни правила и процедури за контрол. 

 

ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

Информацията или каквато и да било част от нея, публикувана на този уеб сайт, не е и не 

може да бъде разглеждана, възприемана и/или интерпретирана като реклама, оферта, 

покана или някакъв друг вид търговски метод. Същата не би могла да се тълкува като 

правен съвет или предложение за конкретна сделка. С оглед действащото 

законодателство и конкретните параметри на сделката е възможно конкретно сключена 

сделка да се различава изцяло или в определени условия от характеристиките и 

условията, публикувани в този сайт. 

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

Логото и съдържанието на сайта са предмет на интелектуална собственост на „БЕСТ 

ФАЙНЕНС“ ООД. Зареждането и отпечатването на страници, или част от страници от 

потребители е разрешено, в случай че са спазени разпоредбите на Закона за авторското 

право и сродните му права. Възпроизвеждането и/или модифицирането на сайта или част 

от него с публична или търговска цел, без писмено съгласие от страна на „БЕСТ 

ФАЙНЕНС“ ООД, е забранено. 

БИСКВИТКИ 

С използването на сайта www.bestcredit.bg приемате употребата на „бисквитки“ от наша 

страна. Като повечето интерактивни сайтове, използваме „бисквитките“, за да подобрим 

услугите, които предлагаме. Можете да промените Вашите настройки на „бисквитки“ по 

всяко време. 

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ 

“БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД има право да пренасочва потребителя към други страници в 

интернет, собственост на трети лица, като не носи никаква отговорност за информацията, 

която се съдържа в тези сайтове. 

ПРОМЯНА В ОУ 

„БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД си запазва правото по собствена преценка да променя настоящите 

Общи условия.  се задължава да изложи на видно място на сайта променените Общи 

условия. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на www.bestcredit.bg. 

 


