ДО
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Клон/офис: ______________________________________
(място за получаване на картата)

Клиентски номер: _______________________________
(попълва се от Банката)

ИСКАНЕ за издаване на дебитна карта
За издаване:

Debit MasterCard PayPass
Visa Debit
V PAY
Желая към основната дебитна карта да бъде издадена допълнителна Mикрокарта за безконтактни плащания:

в комплект със следния аксесоар:

зелена

светлосиня

Валута на сметката, към която се издава/т картата/ите:

синя

лилава

BGN

USD

розова

EUR

червена

CHF

GBP

За преиздаване поради:
изгубване

забравен ПИН-код

повреда

открадване

друга причина: _______________________________________________________________________________________________

За промяна на лимити
Попълнете номера на Вашата карта, подлежаща
на преиздаване или промяна нива на лимити:

Нива на лимити на картата
Желая нивото на лимит да бъде

на дебитната карта

на микрокартата

ОПРАВОМОЩЕН ПОЛЗВАТЕЛ*
Имена

ЕГН/ЛН/ЛНЧ

Гражданство

Дата на раждане

българско

Вид документ за самоличност

лична карта

Документ за самоличност №

Дата на издаване

Място на раждане

Държава на раждане

друго______________________

друго________________________

паспорт

друг_________________________

Издаден от

Постоянен адрес (държава, пощ.код, град, ул.,вх., ет., ап.)

Адрес за кореспонденция, ако е различен (държава, пощ.код, град, ул.,вх., ет., ап.)

Дом. тел.

Мобилен

Сл. тел.

Ел.поща

Работодател

Професия

Имена на оправомощения ползвател по документ
за самоличност*, написани на латиница по начин, по който
желаете да се отпечатат върху картата (до 20 символа)
* При промяна в имената следва да подадете искане за преиздаване на картата.
Ключова дума (парола) за идентификация на оправомощения ползвател от разстояние

ИЗВЛЕЧЕНИЕ (заплаща се съгласно Тарифата на ПИБ АД)
Желая да получавам извлечение за движението по моята разплащателна (картова) сметка по следния начин:
месечно

на три месеца

на шест месеца

годишно

по пощата:	

на моя постоянен адрес

на адреса за кореспонденция

в ПИБ при поискване

ДОГОВОР ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. По искане на Оправомощения ползвател Банката приема да издаде посочената в искането международна дебитна карта, вкл.
Микрокарта, ако е заявена (по-надолу „Карта“) с избраната визия и лимити и да открие и води разплащателна (картова) сметка
(по-надолу „Сметката“), в случаите в които няма открита такава, по която да се отчитат плащанията с Картата.
2. Всички права и задължения на страните по настоящия договор във връзка със Сметката, както и с издаване и ползване на
дебитната карта се уреждат от Общите условия на „Първа инвестиционна банка“ АД за откриване и водене на банкови сметки и
предоставяне на платежни услуги, (по- надолу „Общите условия“), неразделна част от настоящия договор
3. За ползване на дебитната карта, вкл. Микрокартата, съответно за Сметката, Оправомощеният ползвател заплаща на Банката
такси и комисиони съгласно действащата Тарифа за такси и комисиони на „Първа инвестиционна банка“ АД (по-надолу „Тарифата“),
неразделна част от настоящия договор.
4. Настоящият договор се сключва при общи условия съгласно чл. 298 от Търговския закон. Правата и задълженията на страните по
Договора се уреждат от Общите условия.

ДЕКЛАРАЦИИ
1. Оправомощеният ползвател е запознат с Общите условия и Тарифата на „Първа инвестиционна банка“ АД и приема прилагането
им при уреждане на отношенията между него и Банката във връзка със сключването и изпълнението на договора при общи условия.
2. Титулярят е видна политическа личност (през последната 1 година) в Република България, в друга
Не
Да
държава членка или в трета държава, или в международни организации или свързано с нея лице**
3. 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.
4. Оправомощеният ползвател не действа от името и за сметка на трето лице без представителна власт.
5. Всички данни, посочени в това искане са верни, точни и изчерпателни. При промяна в данните Оправомощеният ползвател се
задължава незабавно да уведоми Банката.
Дата: ________________________
Подпис

Подпис

За Първа инвестиционна банка:

Oправомощен ползвател:

ПОПЪЛВА СЕ ОТ БАНКАТА
IBAN на разплащателна (картова) сметка

B G			 F I N V 9 1 5 0

Приел искането
Имена на служителя

Клон / офис

Подпис

Дата: ________________________

Служител:

ПОПЪЛВА СЕ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА ДЕБИТНА КАРТА
Получих дебитна карта с №

и ПИН-код в запечатан плик.

Получих Микрокарта с №

и ПИН-код в запечатан плик.
Подпис

Дата: ________________________ Час: ________________________

Oправомощен ползвател:

ТЕРМИНОЛОГИЧНИ ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДЕБИТНА КАРТА НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
*Оправомощеният ползвател е Титулярят или друго физическо лице при издаването на допълнителна карта към Сметката.
** Съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), видна политическа личност (ВПЛ) в Република България, в друга
държава членка или в трета държава, или в международни организации е: държавен глава, ръководител на правителство, министър
и заместник-министър или помощник-министър; член на парламента или на други законодателни органи; член на конституционен
съд, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване
освен при изключителни обстоятелства; член на Сметна палата; член на управителни органи на централна банка; посланик и
управляващ дипломатически мисии; висш офицер от въоръжени сили; член на административни, управителни или надзорни органи
на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата; кмет и заместник-кмет на община, кмет
и заместник-кмет на район и председател на общински съвет; член на управителните органи на политически партии; ръководител
и заместник-ръководител на международни организации, член на управителни или надзорни органи в международни организации или
лице, изпълняващо еквивалентна функция в такива организации; свързано лице с ВПЛ е: съпруг/а или лице, живеещо във фактическо
съжителство на съпружески начала; низходящите от първа степен (деца) и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от
първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; възходящите от първа степен (родители) и техните
съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; роднините
по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен
живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; всяко физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик
на юридическо лице или друго правно образувание съвместно с лицето попадащо по-горе или се намира в други близки търговски,
професионални или други делови взаимоотношения с това лице; лице, което е едноличен собственик или действителен собственик
на юридическо лице или друго правно образувание, създадено в полза на лицето, попадащо по-горе.

