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

Клиентски номер:________________________________
(попълва се от Банката)

ИСКАНЕ за издаване на дебитна карта Debit MasterCard Pay Pass kids
За издаване

Желая към основната дебитна карта да бъде издадена допълнителна Mикрокарта за безконтактни плащания:

в комплект със следния аксесоар:

Нива на лимити на картата
Желая нивото на лимит на дебитната карта да бъде:

основна

допълнителна

В случай че не бъде посочен лимит, исканата/ите карта/и се издава/т със стандартен лимит.

За преиздаване на основна карта поради:
изгубване

забравен ПИН-код

повреда

открадване

друга причина: _________________________________________________________________________________________________________________________

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

ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА
Моля да откриете
разплащателна (картова) сметка с IBAN

B G			 F I N V 9 1 5 0

Имена

ЕГН/ЛН/ЛНЧ

Гражданство

Дата на раждане

българско

Място на раждане

Държава на раждане

друго _______________________

друго _______________________

Титулярят е видна политическа личност (през последната 1 година) в Република България, в друга
държава членка или в трета държава, или в международни организации или свързано с нея лице*
Документ за самоличност №

Издаден от

Издаден на

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

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

Мобилен тел.

Дом. тел.

E-mail

Служ. тел.

Не

Работодател

Професия

Да

В качеството ми на родител/настойник желая да бъде издадена посочената в това искане карта/и към моята
разплащателна (картова) сметка на детето ми:
Имена

ЕГН/ЛНЧ

Вид документ за самоличност

паспорт (ако има издаден)

Документ за самоличност №

Дата на издаване

Акт за раждане № ________________________________________________
Издаден от

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

Имена на оправомощения ползвател на карта по акт за раждане/документ за самоличност*, копие от който прилагам към
това искане, 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.
Желая да получавам e-mail известия при авторизация с банковата карта/и
на посочения по-горе в раздел „Титуляр на сметката“ мой e-mail адрес

E-MAIL ИЗВЕСТЯВАНЕ
Желая да ползвам услугата Е-mail известяване на посочения от мен в раздел „Титуляр на сметката“ e-mail, да регистрирам следните
свои сметки и да получавам информация за тях, както следва:

IBAN

Информация за
разполагаемост по сметките
(Моля отбележете
с „х“ желаната от Вас
периодичност)
Всеки ден
в 9.30 ч. в 12.30 ч. в 17.00 ч.

Ежеседмично

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

Разход

Касови
операции
Приход

Разход

Междубанкови
операции
Приход

Разход

Вътрешно
банкови
операции
Приход

Разход

Картови
операции
Приход

Разход

Лимит*
Приход

Разход

* Моля посочете желаната от Вас сума с цифри.

ДОГОВОР ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. По искане на Титуляря (родител или настойник на Оправомощения ползвател) и на основание посочените в искането данни,
Банката приема да издаде на името на Оправомощения ползвател международна дебитна карта Debit MasterCard PayPass kids
вкл. Mикрокарта, ако е заявена (по-надолу „Карта“) с избраната визия и лимити, както и открие и води на името на Титуляря
разплащателна (картова) сметка (по-надолу „Сметката“), по която да се отчитат извършените с Картата плащания.
2. Всички права и задължения между Титуляря и Банката във връзка със Сметката, както и с издаване и ползване на Картата, се
уреждат от Общите условия на „Първа инвестиционна банка“ АД за откриване и водене на банкови сметки и предоставяне на
платежни услуги (по-надолу „Общи условия“), неразделна част от настоящия договор.
3. За откриване на Сметката Титулярят не дължи на Банката такса. Титулярят не дължи на Банката такса за водене и Сметката
се обслужва при условията на програма „Детски и юношески карти”, до навършване на пълнолетие на Оправомощения ползвател,
ако в този период по Сметката има издадена активна Карта или, ако към датата на навършване на пълнолетие валидността
на издадената Карта не е изтекла, до изтичане на срока й на валидност, освен ако Сметката не е закрита или Картата не е
прекратена преди това на някое от основанията предвидени в този договор и Общите условия.
4. Картата се издава и обслужва при условията на програма „Детски и юношески карти” в предвидената в програмата възрастова
категория предназначена за малолетни лица (от 7 г. до навършване на 14 г.). Титулярят не дължи такса за издаването й, както
и такса за поддръжка на Картата за срока на нейната валидност, включително и при автоматичното й преиздаване, поради
изтекъл срок на валидност. След навършване на пълнолетие от Оправомощения ползвател Картата не се преиздава, а последната
издадена преди тази дата Карта е валидна до изтичане на срока й на валидност посочен върху нея.
5. В случай че при навършване от Оправомощения ползвател на максималната възраст за издаване на детска карта (навършване на
14 години), Оправомощеният ползвател със съгласието на своя родител или настойник не подаде искане за издаване на карта за
следващата възрастова група непълнолетни лица Debit MasterCard PayPass teen (от 14 г. до навършване на 18 г.) и не открие на свое
име разплащателна (картова) сметка, по която да се отчитат плащанията с картата, Картата продължава да се обслужва по
Сметката на името на Титуляря съгласно лимитите и условията предназначени за карта за деца, до навършване на пълнолетие
на Оправомощения ползвател или, ако към тази дата има валидна карта, до изтичане на срока й на валидност.
6. За всички извършени чрез Сметката платежни услуги без ползването на Картата, както и след отпадане на основанията за
прилагане на програма „Детски и юношески карти” Титулярят заплаща на Банката такса водене на Сметката, такси и комисиони
за извършените платежни услуги съгласно действащата Тарифа за таксите и комисионите на „Първа инвестиционна банка“ АД,
неразделна част от настоящия договор.
7. Титулярят на Сметката отговаря за всички задължения, формирани по Сметката, включително произтичащи от плащания с
издадената към сметката Карта на името на Оправомощения ползвател.

8. С подписване на настоящия договор Титулярят в лично качество и като законен представител на Оправомощения ползвател
декларира, че е запознат(а) 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 и дава изричното си съгласие данните на Оправомощения
ползвател да бъдат обработвани от Банката за целите на настоящото искане и ползване на карта.
9. Настоящият договор се сключва при общи условия съгласно чл. 298 от Търговския закон. Титулярят на Сметката е запознат
с Общите условия и Тарифата на „Първа инвестиционна банка“ АД и приема прилагането им при уреждане на отношенията
между него, от една страна и Банката от друга, във връзка със сключването и изпълнението на настоящия договор. Титулярят
се задължава да запознае Оправомощеният ползвател с условията за съхранение и ползване на Картата. Всички последици
от извършването на неразрешени платежни операции вследствие на неправилно използване на Картата от Оправомощения
ползвател са за сметка на Титуляря.
10. Всички данни, посочени в това искане, са верни, точни и изчерпателни. При промяна в данните Титулярят на Сметката се
задължава незабавно да уведоми Банката.
Дата: ________________________
Подпис

Подпис

За Първа инвестиционна банка:

Титуляр:

ПОПЪЛВА СЕ ОТ БАНКАТА
Приел искането
Имена на служителя

Клон / офис

Телефон

Подпис

Дата: ________________________

Служител:

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

и ПИН-код в запечатан плик.

Получих Mикрокарта с еднократна валидност 3г., №

и ПИН-код в запечатан плик.
Подпис

Дата: ________________________

Час: ________________________

Титуляр:

* 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.

