
 ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ 

 

1. Наложен платеж e услуга, при която Ойрокуриер ЕООД се задължава да събере посочената в 

товарителницата сума от получателя на пратката и да я изплати на възложителя. Размерът на 

сумата по наложен платеж е ограничен до 9 900 лева на пратка. 

2. Пратките с наложен платеж биват: 

2.1 пратки с наложен платеж на стоката, предмет на превоза по конкретната товарителница; 

2.2 пратки с наложен платеж на транспорт за стоката, предмет на превоза по конкретната 

товарителница; 

2.3 пратки с наложен платеж на стоката и на транспорта – и двете предмет на превоза по 

конкретната товарителница. 

3. Възложителят няма право да изисква събирането на други суми под формата на наложен 

платеж от Ойрокуриер ЕООД. 

4. Ойрокуриер ЕООД не носи отговорност за коректното съдържание на пратката (вид, брой, 

качество и количество в опаковките). 

5. Пратките се предават на получателя само след като е заплатил посочената сума. 

Получателят няма право да разопакова стоката преди заплащане на дължимата сума за наложен 

платеж. Събраната сума се изплаща в брой или се превежда от Ойрокуриер ЕООД в български лева 

по сметка на възложителя при условията на т. 9 от настоящите Общи условия. 

6. В случай че, получателят откаже стоката, Ойрокуриер ЕООД уведомява подателя, който се 

разпорежда какво да бъде направено с пратката му. 

7. Ако получателят откаже пратката и подателят се разпореди тя да му бъде върната, подателят 

няма да заплаща за услугата наложен платеж, а само за куриерската услуга по разнос на пратката. 

8. Във всички случаи суми по наложен платеж се събират в български лева в брой от шофьора 

или куриера, доставящ пратката в размер до 9 900 лева на пратка. Пратката се предава след 

заплащане на сумата, посочена в товарителницата. 

9. Размерът на сумата по наложен платеж за изплащане в брой в офис на Ойрокуриер ЕООД е 

ограничен в размер до максимум 5 000 лв. За изплащане на адрес сумата е в размер максимум до 1 

000 лв. По-големи суми от посочените се изплащат по банков път или в банков салон, посочен от 

Ойрокуриер ЕООД по предоставена от същия нареждане-разписка. 

10. Сумите по наложен платеж се изплащат съгласно уговореното между възложителя и 

Ойрокуриер ЕООД в рамковото споразумение. Ако не е уговорено друго сумите се изплащат до 7 

работни дни от получаването им от Ойрокуриер ЕООД, като Ойрокуриер ЕООД има право да 

прихваща дължими суми по издадени фактури за спедиторски, транспортни и куриерски услуги към 

възложителя. 

11. Услугата наложен платеж се предоставя само за пратки, които се транспортират на 

територията на България и не се прилага при износ или внос на пратки, вкл. и при вътреобщностни 

придобивания или доставки от и за страни членки на ЕС. 

12. За услугата наложен платеж възложителят заплаща допълнително възнаграждение на 

Ойрокуриер ЕООД, което се изчислява съобразно актуалната тарифа или съобразно индивидуална 

писмена договорка между Ойрокуриер ЕООД и възложителя. 


