ДО
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Клон/офис:_______________________________________
Клиентски номер:________________________________
(попълва се от Банката)

ИСКАНЕ за ползване на услугите
SMStatus&E-mail известяване
регистрация

промяна / допълнение

анулиране на регистрация

ДАННИ ЗА КЛИЕНТА
трите имена / търговско наименование на дружеството

от

ЕГН / ЕИК (БУЛСТАТ)

Мобилен №

3 5 9 8

3 5 9 8

Телефон _________________/_____________________________________
код

3 5 9 8

e-mail:______________________________________________________________________________________________________

номер

e-mail:______________________________________________________________________________________________________
e-mail:______________________________________________________________________________________________________
Информацията може да се изпраща едновременно на повече от един мобилен номер и/или e-mail адрес (максимум до три номера/адреса).

Желая да ползвам услугата/ите:
тях, както следва:

SMStatus

Е-mail известяване, да регистрирам следните свои сметки и да получавам информация за
Информация за
разполагаемост по
сметките
(Моля отбележете с
“х” желаната от Вас
периодичност)

IBAN

Получаване на информация при движение по сметката
(Моля отбележете с “х” желаните от Вас движения)

МеждуВътрешно
Всички
Касови
Картови
Ежебанкови
банкови
Лимит*
операции
операции
сед- движения
операции
операции
мичв
в
в
При- Раз- Внос Тегле- При- Раз- При- Раз- При- Раз- Приход Разход
но
9.30 ч. 12.30 ч. 17.00 ч.
ход ход
ка
не
ход ход ход ход ход ход
над
над
Всеки ден

(1)

(2)

(3)

(4)

Указанията за попълване са разположени след настоящия формуляр
* Моля посочете желаната от Вас сума с цифри.

Допълнителна периодична информация, за която желая да се регистрирам (5):
Валутна информация

Напомнителна информация при ползване на кредит

Размер на дължимата вноска и дата, на която трябва да се внесе –

Курс „Купува” и „Продава” на ПИБ АД (за USD, EUR, GBP и CHF) – ежедневно

5 дни преди датата на плащане на месечната вноска

Централен курс на БНБ (за USD, EUR, GBP и CHF) – ежедневно

Предстоящо изтичане на кредит-овърдрафт (30 дни преди края на
договора)

При излизане в просрочие по кредит
Намаляващ лимит по овърдрафт
Давам/е съгласието ми/си Банката да ми/ни изпраща БЕЗПЛАТНИ SMS и E-mail известия при (6):
Неизпълнени плащания

Желая да платя аванс за ползване на услугата SMStatus:
Размер на аванса:

5 лв.

Подновяване на аванса:

10 лв.

20 лв.

автоматичнo

лично – в Банката

С изчерпване на аванса, моля да бъде автоматично дебитирана с
размера на аванса следната сметка, водена на мое име при ПИБ:
Посочва се разплащателна (картова) сметка, водена на името на клиента при ПИБ, или се плаща на каса.

50 лв.

B G			 F I N V 9 1 5 0

Декларации
С подписване на настоящото Искане декларирам(е), че:
1. Д авам(е) съгласието си ПИБ да предоставя информация във вида и обема съгласно услугите SMStatus&E-mail известяване, в т.ч. за наличностите и
операциите по сметките ми (ни), представляваща банкова или търговска тайна, като я изпраща на посочените в настоящото искане e-mail адреси
и мобилни номера чрез посредничеството на обслужващия доставчик за съответната услуга.
2. Д авам(е) своето изрично писмено съгласие Банката да задължава посочената по-горе сметка и да събира служебно всички такси, комисиони и други
суми, дължими на ПИБ във връзка с изпълнение на настоящото искане.
3. Съм (сме) запознат(и) с Общите условия на „Първа инвестиционна банка” АД за откриване и водене на банкови сметки и предоставяне на платежни
услуги, както и с Тарифата за такси и комисиони на ПИБ и приемам(е) да бъдат прилагани при използването на исканите от мен услуги SMStatus&
E-mail известяване.
4. При промяна на мобилния номер или на мобилния оператор и запазване на мобилния номер, регистриран за услугата, ще уведомя(им) Банката.
5. Посочените от мен (нас) данни са верни, точни и пълни, като при настъпване на промяна незабавно писмено ще уведомя(им) Банката за това.
6. Д
 авам(е) своето съгласие да получавам(е) рекламно-информационни съобщения от ПИБ.		

Не

Да

7. С
 е задължавам(е) да пазя(им) в тайна своя персонален идентификационен номер (ПИН) за услугата.
8. С
 ъм (сме) уведомен(и), че Банката не носи отговорност, в случай че поради технически или други (липса на свързаност, разпадане на мрежа и т.н.)
извън контрола на Банката обстоятелства, предаването на SMS/ e-mail известие, не може да бъде извършено от съответния доставчик в кратък
срок или въобще не може да бъде осигурено предаването или SMS/ email известието не може да бъде получено от клиента, или е получено със забава.

За БАНКАТА: _______________________________
Дата:

КЛИЕНТ: _______________________________

_______________________________

ПОПЪЛВА СЕ ОТ БАНКАТА
Име на служителя

Клон/офис

Подпис

Указание за попълване на „Искане за ползване на услугите SMStatus&E-mail известяване”
В поле, означено със съответната цифра, посочете информация, като следва:
(1) IBAN – посочете IBAN на сметките, които желаете да регистрирате и за които желаете да получавате информация. Могат да бъдат регистрирани
разплащателни и депозитни сметки.
(2) За разполагаемост по сметка можете да избирате между ежедневно и ежеседмично получаване на информация. При ежедневно изпращане на
информация можете да избирате между следните часове: 9,30 ч., 12,30 ч. и 17,00 ч. или комбинация от тях.
(3) Е
 жеседмичното изпращане на информация за разполагаемост по регистрираните сметки се осъществява всеки понеделник в 9,00 ч.
(4) З
 а движение по сметка можете да избирате между приходи и разходи по сметките за различните видове банкови операции, както и да определите
лимити на сумите, под които да не получавате известия. При операции с карти банката изпраща SMS/E-mail известия за тегленията на суми в брой
и плащания на банкомати /ПОС терминални устройства в търговски и други обекти, както и таксите по тези операции. Информацията включва
местонахождението на банкомата / ПОС терминала, на който е извършена операцията.
(5) Допълнителната периодична информация се получава на абонаментен принцип. Включва ежедневно изпращане на валутни курсове (курс „Купува” и
„Продава” на ПИБ) и централен курс на БНБ. В случай че ползвате кредит от ПИБ, можете ежемесечно да получавате напомнителна информация за
размера на дължимата вноска и датата, на която трябва да се внесе. SMS/E-mail известието се изпраща 5 дни преди датата на плащане на вноската.
В случай че ползвате кредит-овърдрафт можете да получавате информация за предстоящото му изтичане 30 дни преди края на договора. При
излизане в просрочие по кредит получавате информация за размера на просрочените задължения. При кредит-овърдрафт с намаляващ плафон
получавате информация за намаления лимит по овърдрафта.
(6) ПИБ изпраща БЕЗПЛАТНО SMS/E-mail известия при неосъществено периодично плащане на задължение по револвираща кредитна карта с чип или
кредитна карта Дайнърс Клуб и всички комунални услуги, предлагани от ПИБ АД.

