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AUTHORISED SIGNATURE / NOT VALID UNLESS SIGNED

Maestro PayPass Maestro младежка – синя Maestro младежка – червена Debit MasterCard PayPass

E L E C T R O N

4176

Visa Electron payWave VISA Electron V PAY

Валута на сметката, към която се издава картата:                      BGN         USD         EUR         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 на дебитната ми карта да бъде    

ОПРАВОМОЩЕН ПОЛЗВАТЕЛ
Имена

ЕГН/ЛН/ЛНЧ Дата на раждане Място на раждане Държава на раждане

Гражданство  българско  друго______________________  друго________________________

Вид документ за самоличност  лична карта  паспорт  друг_________________________

Документ за самоличност № Дата на издаване 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 

ИСКАНЕ за издаване на дебитна карта

ДО
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

Клон/офис: ______________________________________
(място за получаване на картата)

Клиентски номер: _______________________________
(попълва се от Банката)



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                    в ПИБ при поискване

  по пощата:    на моя постоянен адрес    на адреса за кореспонденция

ДОГОВОР ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. По искане на Оправомощения ползвател Банката приема да издаде посочената в искането международна дебитна карта (по-надолу 
„Карта“) 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 с издаване и ползване на дебитната карта се уреждат от 
Общите условия на „Първа инвестиционна банка“ АД за издаване и ползване на международни дебитни карти Maestro, VISA Electron, 
V PAY и Debit MasterCard, а отношенията на страните във връзка с откриване и водене на Сметката се уреждат от Общите 
условия на „Първа инвестиционна банка“ АД за откриване и водене на банкови сметки и за предоставяне на платежни услуги, (по-
надолу заедно „Общите условия“), неразделна част от настоящия договор.

3. За ползване на дебитната карта 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. С подписване на настоящия Договор Оправомощеният ползвател дава съгласието си Банката, при спазване на политиката й 
за съхранение и обработка на лични данни и съгласно приложимите Общи условия, регламентиращи издаването и ползването 
на банкови карти, да обработва и предоставя получените от него лични данни на трети лица, включително на обслужващите 
плащанията системни оператори и обработващи данни в страната и чужбина, регулаторни и надзорни органи и други лица за 
нуждите на банковата дейност, банковия контрол, както и за данъчни цели в предвидените от закона случаи.

5. 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. Всички данни, посочени в това искане са верни, точни и изчерпателни. При промяна в данните Оправомощеният ползвател се 
задължава незабавно да уведоми Банката. 

3. Оправомощеният ползвател не действа от името и за сметка на трето лице без представителна власт.

4. Оправомощеният ползвател е местно лице за данъчни цели* на (посочват се държавите) ____________________________________________________

5. Данъчен идентификационен номер (ДИН) _______________________________________       6.   Държава, издала ДИН _______________________________________
7. Оправомощеният ползвател е заемащо или заемало (през последната 1 година)  

висша държавна длъжност в Р България или в чужбина или свързано с него лице **                     
    Не           Да  

 
8. По смисъла на Валутния закон Оправомощеният ползвател е        местно лице ***

                 
 чуждестранно лице

Дата: ________________________ 

За Първа инвестиционна банка: 

Подпис

  Oправомощен ползвател: 

Подпис

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

Дата: ________________________ Служител: 

Подпис

ПОПЪЛВА СЕ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА ДЕБИТНА КАРТА

Получих дебитна карта с №  и ПИН-код в запечатан плик.

Дата: ________________________ Час: ________________________ Oправомощен ползвател: 

Подпис

 

ТЕРМИНОЛОГИЧНИ ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДЕБИТНА КАРТА НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

* Оправомощеният ползвател е местно лице за данъчни цели на 
Посочва се държавата/те, в която лицето е местно за данъчни цели.

** Лице заемащо или заемало висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава
Съгласно Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП), лице заемащо или заемало висша държавна 
длъжност в Република България или в чужда държава, е: държавен глава, ръководител на правителство, министър и заместник-министър; 
член на парламента; съдия в Конституционен съд, във Върховен съд или на друг висш орган на съдебната власт, чиито решения не 
подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства; член на Сметната палата; член на управителни органи на 
централната банка; посланик или ръководител на дипломатически мисии; висш офицер от въоръжените сили; член на административен, 
управителен или надзорен орган на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик държавата; кмет или 
заместник кмет на община; кмет или заместник кмет на район; председател на общински съвет или е свързано с него лице, а именно: 
съпруг/а или лице, живеещо във фактическо съпружеско съжителство; низходящите от първа степен (деца) и техните съпрузи или 
лица, с които живеят във фактическо съпружеско съжителство; възходящи от първа степен (родители); лице, което е действителен 
собственик на юридическо лице съвместно с лицето, попадащо по-горе или се намира в близки търговски, професионални или други 
делови отношения с това лице; лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице, основано в полза 
на с лицето, попадащо по-горе.

*** Местно лице
Съгласно Валутния закон местно лице е физическо лице, което има център на икономически интерес на икономическата територия 
на Р България, т.е. се ангажира за продължителен период от време (една година или повече) с икономическа дейност на територията 
на Р България.


