
ИСКАНЕ за овърдрафт по разплащателна (картова) сметка

ДО

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

Входящ номер: __________________________________

КРЕДИТОИСКАТЕЛ
Имена ЕГН
Име, презиме, фамилия

  

Документ за самоличност            Гражданство
№

   

 Адрес за кореспонденция (ако е различен от адрес по документ за самоличност):
Населено място, улица, №, блок, вход, етаж, ап.

 

Телефони и e-mail
Мобилен

 

Друг

 

 Е-mail адрес

ПАРАМЕТРИ НА ИСКАНЕТО

 Нов овърдрафт    Предоговаряне на кредитен лимит   В размер на   лв.   Словом 

ДОХОД НА КРЕДИТОИСКАТЕЛЯ

 Работя по Договор / Заповед:                    Пенсионер.

 безсрочен трудов договор  граждански договор  договор за управление  заповед за назначаване

 срочен трудов договор до Д M ГД M Г Г Г    и не ми е отправено предизвестие за прекратяване.

 специално ведомство   

Моля, посочете кое:

ДЕКЛАРАЦИИ
С подписване на настоящото искане, декларирам, че: 
1.  Съм се запознал(а) предварително с Общите условия на Първа инвестиционна банка АД (ПИБ АД) за предоставяне 

на банков кредит – овърдрафт по разплащателна (картова) сметка на физически лица, с Тарифата за такси и 
комисиони и Бюлетина за лихвите, начислявани от ПИБ АД по банковите сметки в национална и чуждестранна 
валута към нея, както и с реда за предоставяне на  кредити и приемам да бъдат прилагани при отпускането, 
усвояването, обезпечаването и погасяването на искания кредит.

2.  Съм получил предварително и безвъзмездно от ПИБ АД необходимата в съответствие със Закона за 
потребителския кредит преддоговорна информация съобразно изразените от мен предпочитания под формата 
на стандартен европейски формуляр, на хартиен/друг траен носител, представена по ясен и разбираем начин, 
позволяваща ми да сравня различни предложения и да взема информирано решение за сключване на договор за 
овърдрафт. 

3.  Съм се запознал(а) предварително с предлаганите от ПИБ АД продукти и въздействието, което могат да 
окажат върху потребителите, в т.ч. с последиците в случай на просрочени плащания от моя страна, получил(а) 
съм необходимите разяснения, включително на преддоговорната информация, позволяващи ми да преценя 
доколко предлаганият договор за овърдрафт съответства на моите потребности и финансово състояние. 

4.  При връчване на предизвестие за прекратяване на трудовия ми договор или прекратяването или изменението 
му на друго основание, се задължавам незабавно писмено да уведомя ПИБ АД. 

5. Запознат(а) съм предварително с осигурената от ПИБ АД Информация относно обработване на лични данни, 
съдържаща изискуемата по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. на Европейския парламент 
и Съвета (ОРЗД) информация, с Информацията във връзка със защита на личните данни – в зависимост от 
конкретната услуга или продукт, както и с Процедурата за упражняване на права, свързани с лични данни. 



6.  Давам съгласието си Банката да извършва всякакви проверки във връзка с това искане, които по нейна преценка 
са необходими за установяване на кредитоспособността (платежоспособността) ми и потвърждаване на 
дадените от мен данни и информация, както на основание Закона за защита на личните данни:

 6.1.  да извършва проверки и получава всякаква данъчна и осигурителна информация по смисъла на ДОПК 
от органите по приходите, съответно от публичните изпълнители, без значение на формата, вида, 
качеството и представителната власт, с която съм регистриран като данъчен субект. 

 6.2.  да получава от мое име от НОИ, данъчните органи, съответно публичните изпълнители и от всеки 
друг администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД, информация относно лични данни, декларирани 
от мен пред Банката като лице, което е или желае да стане страна по правоотношение с ПИБ, при или 
по повод получаване на кредит, до пълното изпълнение на всички мои задължения към Банката. 

 6.3.  давам изрично си съгласие личните ми данни да бъдат използвани от „Първа инвестиционна банка” АД 
за извършване на справки в Централния регистър на длъжниците към Камарата на частните съдебни 
изпълнители във връзка с исканите и ползваните от мен банкови продукти и услуги.

 6.4.   от  Регистъра  на  населението  –  Национална  база  данни  „Население“  (РН  –  НБД „Население“) 
–  да извършва справки и получава следните мои лични данни – имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес, семейно 

положение, брой  деца  ненавършили  пълнолетие  от  Регистъра  на  населението , както и да ги обработва, с 
цел осъществяване на проверки за кредитоспособността ми, във връзка с предоставянето на кредит;

–  да предоставя личните ми данни на органи, институции и лица, на които администраторът е длъжен да 
предоставя лични данни по силата на действащото в Република България законодателство (Българска народна 
банка; Национална агенция за приходите; Национален осигурителен институт; Комисия за финансов надзор; 
Национален статистически институт; Агенция за финансово разузнаване; съд; прокуратура; следствие; 
Министерство на вътрешните работи; външни одитори; Централен депозитар, Държавна агенция „Национална 
сигурност“, други, определени със закон).

Запознат съм с последиците от отказ да предоставя информация и имам право:
–  на достъп до отнасящите се до мен лични данни, получени от РН – НБД „Население“, обработвани от „Първа 

инвестиционна банка“ АД, както и да поискам промяна, коригиране и актуализиране на тези данни;
– да възразя срещу обработването на личните ми данни.
7.  Не действам от името и за сметка на трето лице без представителна власт.

 8. Всички данни, посочени от мен в това искане, са верни, точни и изчерпателни и ми е известно че като цяло и 
поотделно са послужили да мотивират Банката да ми предостави искания овърдрафт. При промяна в данните 
се задължавам веднага да уведомя ПИБ АД. Известно ми е, че предоставянето на неточни и неверни данни и 
сведения е основание за предсрочна изискуемост на разрешения овърдрафт, както и че за посочване на неверни 
данни нося наказателна отговорност съгласно Наказателния кодекс на Република България. 

Известно ми е, че приемането на това искане от страна на Банката не я задължава да го изпълни, нито да 
мотивира своя отказ, както и че Искането и приложените към него документи не подлежат на връщане.

Дата: ________________________ Кредитоискател: 

Подпис

ПОПЪЛВА СЕ ОТ БАНКАТА

Приел искането

Имена на служителя   Клон / Офис 

Дата: ________________________ Служител: 

Подпис


