ДО
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
ДИРЕКЦИЯ „Е-БАНКИРАНЕ”

ИСКАНЕ за регистрация/промяна/прекратяване на регистрация в Мобилното приложение Fibank на
„Първа инвестиционна банка” АД
I. Данни за Титуляря:
_____________________________________________________________________________________________________________________
(име/наименование)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ЕИК___________________________ , док. за самоличност №_______________

, изд. на _________________от __________

Постоянен адрес/Адрeс за управление:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ п.код ___________________
Адрес за кореспонденция:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ п.код ___________________
(попълва се ако е различен от постоянния/адрес на управление)

Валиден електронен адрес (e-mail): __________________________________________________________________________________
Мобилен тел.: __________________________________________________________
представляван/о от (законен/ни представител/и, пълномощник, съгласно нотариално заверено пълномощно № ___________/______г.):
1. ______________________________________________________________________________________________, ЕГН ___________________________
(имена)
2. ______________________________________________________________________________________________, ЕГН ___________________________
(имена)

II. С настоящото Титулярят заявява своето искане:

□ за регистрация

□ за промяна на регистрация

□ за прекратяване на регистрация

на Оправомощения ползвател:____________________________________________________________________________________________
с EГН:__________________________________________, който да извършва от мое име и за моя сметка:

□ активни банкови операции (включващи пасивни операции)

□ пасивни банкови операции

с всички мои сметки, на които съм Титуляр/дружеството, което представлявам, е титуляр, и на който съм предоставил пред Банката по
изискуемия от нея ред нотариално заверено пълномощно и/или съм предоставил права за извършване на операции по тях в офис на
Банката, освен ако не е указано друго в раздел ІІІ по-долу.
Определям следните базови нива на лимити при извършване на активни банкови операции без Token устройство през Мобилното
приложение Fibank, освен ако не е указано друго в раздел ІІІ по-долу:

Вид лимит по сметка:

□ Ниво A

□ Ниво B

□ Ниво C

Седмичен:

1000 валутни единици

2000 валутни единици

4000 валутни единици

Дневен:

500 валутни единици

1000 валутни единици

2000 валутни единици

На операция:

100 валутни единици

500 валутни единици

1000 валутни единици

IIІ. С настоящото Титулярят определя допълнителни условия (при липса не се попълва):

Заявявам своето искане посочените по-долу сметки да бъдат регистрирани за изпълнение на операции през Мобилното
приложение Fibank, при следните условия:

№

Сметка с IBAN

Псевдоним

Промяна

Нива на лимити без
Token:
Период*

Лимит**

□ добавяне
1.

BG __ __ FINV9150 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

2.

BG __ __ FINV9150 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

□ премахване
□ добавяне
□ премахване

*Периода, за който следва да важи указаният лимит, може да бъде посочен в брой дни или на отделна операция.
Когато периодът е за отделна операция се посочва (О).
**Лимитът се определя във валутните единици, в които се води сметката, като стойностите не могат да надвишават
лимитите, определени в ниво C.

IV. Договор при общи условия:
1.

По искане на Титуляря Първа инвестиционна банка АД (ПИБ или Банката) приема да му осигури или на определен от
него Оправомощен ползвател право на достъп до Мобилно приложение Fibank и да му предоставя заявените от
Титуляря платежни услуги при обхват и условия съгласно действащите Общи условия за ползване на Мобилно
приложение Fibank (Общи условия).

2.

С подписване на настоящия Договор Титулярят приема и се съгласява извършването на операции, вкл. изпълнение
на платежни нареждания чрез Мобилното приложение по регистрираните от него сметки в Мобилното приложение, и
подписването на документи и други да се извършва съгласно Общите условия за ползване на Мобилно приложение
Fibank и Общите условия за откриване и водене на банкови сметки и за предоставяне на платежни услуги (ОУПУ)
въз основа на настоящия Договор, и при конкретните срокове и условия за съответния продукт или услуга,
предварително осигурени му на разположение за вземане на информирано решение чрез Мобилното приложение
или на интернет страницата на Банката www.fibank.bg.

3.

С подписване на настоящия Договор Титулярят декларира, че е запознат със средствата за достъп и идентификация
в Мобилното приложение и със степента на сигурност на всяко от тях, и приема че Оправомощеният ползвател
лично ще определя средството за достъп и идентификация измежду тях, което Титулярят счита за достатъчно
сигурно с оглед нуждите на оборота и конкретните договорености с Банката. Банката и Титулярят приемат, че
избраното от него или от Оправомощеното лице средство за достъп ще служи за идентификацията им при ползване
на Мобилното приложение, като всички нареждания от името на Титуляря, потвърдени чрез използваното средство
за достъп и идентификация, вкл. платежни нареждания, ще се считат за подписани от Титуляря с правно валиден
подпис по смисъла на чл. 13 от Закона за електронния документ и електронния подпис.

4.

С подписване на настоящия Договор Титулярят се съгласява, че:
4.1. при нареждане на активни операции през Мобилно приложение Fibank и използване на Token като средство за
достъп и идентификация, нарежданията от сметките регистрирани за Мобилното приложение, ще се изпълняват до

размера на определените за Оправомощения ползвател от Титуляря или Банката лимити във Виртуалния банков
клон;
4.2. достъпът до Мобилното приложение ще се осъществява чрез персоналните средства за достъп и
идентификация на Оправомощения ползвател, валидни за услугите Виртуален банков клон или Моята Fibank, за
която Оправомощеният ползвател има регистрация.
4.3. достъпът до Мобилното приложение Fibank от нерегистрирано/дерегистрирано мобилно устройство позволява
ползването на пасивни (справочни) банкови операции.
4.4. Оправомощеният ползвател ще извършва посочените в настоящото искане банкови операции при условията погоре от всяко регистрирано от него мобилно устройство в Мобилно приложение Fibank.
5.

Титулярят носи отговорност за вредите, произтичащи от или във връзка с недобросъвестно ползване на Мобилното
приложение след идентификация в Мобилното приложение при условията на настоящия договор и Общите условия,
и се задължава да защити и предпази Банката от всякакви действия, искове и претенции, предявени срещу нея, и да
я обезщети за всякакви загуби, вреди и разходи, които Банката може да понесе по причина, пряко или непряко
свързана с неоторизиран достъп до информация или извършване на операции чрез Мобилното приложение вкл., но
не ограничена само до използването на средството за достъп.

6.

Титулярят носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, произтичащи от предоставянето на неверни или неточни
данни и информация на Банката от него и/или от Оправомощен ползвател, действащи от негово име и за негова
сметка при ползването на предлаганите чрез Мобилното приложение продукти и услуги.

7.

Настоящият Договор се сключва при общи условия съгласно чл. 298 от Търговския закон и влиза в сила с активиране
достъпа на Титуляря/Оправомощения ползвател до Мобилното приложение. Правата и задълженията на страните по
Договора се уреждат от Общите условия за ползване на Мобилно приложение Fibank и от Общите условия за
откриване и водене на банкови сметки и за предоставяне на платежни услуги, неразделна част от него.

8.

С подписване на настоящия Договор Титулярят декларира, че е запознат с Общите условия за ползване на Мобилно
приложение Fibank, Общите условия за откриване и водене на банкови сметки и за предоставяне на платежни услуги
и с всички други изисквания, процедури и препоръки на Банката, както и с Общите условия, приложими към
конкретната платежна услуга и/или инструмент, ползвани от него чрез Мобилното приложение, с Тарифата за
таксите и комисионите на ПИБ, приема прилагането им във връзка със сключване и изпълнение на настоящия
Договор, и се задължава да ги спазва.

__________________________
(място, дата)

За Банката: ________________________

За Титуляря: 1. _____________________________

__________________________

2. ______________________________

(име, подпис/печат)

(подпис/и/печат)

