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ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

Клон/офис: ______________________________________

Регистрационен №: _____________________________
                                                                       попълва се от банката

НАРЕЖДАНЕ ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО РЕВОЛВИРАЩА КРЕДИТНА КАРТА

 РЕГИСТРАЦИЯ  ПРОМЯНА/ДОПЪЛВАНЕ  ОТТЕГЛЯНЕ

ДАННИ ЗА НАРЕДИТЕЛЯ

 
                                                                                                              имена по документ за самоличност                                                                                                                                                                                 ЕГН

    
                                                                                                                        телефони за контакт                                                                                                                                                                      е-mail адрес

СМЕТКА НА НАРЕДИТЕЛЯ

За изпълнение на периодичните преводи задължавайте 

разплащателна сметка на наредителя с IBAN:  B G   F I N V 9 1 5 0

Валутата на сметката трябва да е същата като валутата, в която се води сметката на кредитната карта.
Погасяване на задълженията по кредитна карта, водена в български левове, може да се извърши чрез задължаване на 
разплащателна сметка, водена в левове или в чуждестранна валута.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОДИТЕ

С настоящото нареждам ПИБ АД да задължава служебно посочената по-горе разплащателна сметка периодично между всяко 20-то 

число на съответния месец и 4-то число на следващия месец, и да погасява със средствата от нея: (моля посочете с “Х” желаното от Вас)

  минималната погасителна вноска, надвишението над кредитния лимит и други разходи по картата (лихви, такси и комисиони) за 

съответния отчетен период;

 пълния размер на ползвания кредит и другите разходи, посочени в извлечението за съответния отчетен период.

Срок на нареждането 

ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА КЪМ КРЕДИТНАТА КАРТА

В полза на:

 
                                                                                                              имена по документ за самоличност                                                                                                                                                                                    ЕГН

IBAN на сметката, към която е издадена кредитната карта B G   F I N V 9 1 5 0

ДЕКЛАРАЦИИ

С подписване на настоящото нареждане декларирам, че:

1.  Съм получил предварително цялата необходима информация, свързана с изпълнението на отделна платежна операция, съответно на 
поредица от платежни операции, че съм запознат с условията на Банката за изпълнение на наредените от мен платежни операции, 
включително с Общите условия на ПИБ за извършване на периодични преводи, Общите условия на ПИБ за откриване и водене на банкови 
сметки и за предоставяне на платежни услуги и с Тарифата на ПИБ за такси и комисиони, и приемам приложението им при уреждане на 
отношенията ми с Банката.

2.  Давам изричното си писмено съгласие ПИБ да извършва от мое име и за моя сметка преводи при посочените по-горе условия, като 
задължава посочената сметка със съответните суми, заедно с всички дължими такси и комисиони. 

3.  Посочените в настоящото Нареждане данни и информация, включително IBAN, са верни, точни и пълни, като при настъпване на 
промяна незабавно ще уведомя Банката. Наясно съм, че нося отговорност при неизпълнение или неточно изпълнение поради неточност 
на посочения от мен IBAN на сметката. 

4.  Съм уведомен, че при промяна/допълнение или отмяна действието на това нареждане трябва да подам ново нареждане в писмен вид. 

5.  Съм наясно, че ако между 20-то и 4-то число на съответиня период по сметката, посочена в настоящото нареждане, няма достатъчна 
разполагаема наличност за изпълнение на инструкциите, дадени по-горе, Банката няма да извърши превода, както и че частични 
преводи не се изпълняват.

6.  Съм наясно, че нареждането има действие спрямо Банката за срока, посочен в него и доколкото не е оттеглено преди изтичането 
на този срок. В случай че не е посочен срок, се приема, че нареждането е дадено за срок от 1 година от датата на представянето 
му в Банката, като след изтичането на първоначалния срок, срокът се удължава автоматично всеки път за нов едногодишен срок, 
доколкото не е оттеглено.

Дата:  Наредител: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             подпис

ПОПЪЛВА СЕ ОТ БАНКАТА

Приел нареждането:

  
                                                                                                                    имена на служителя                                                                                                                                                                                     офис / клон

Дата:  Служител: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   подпис


