
=================================================================================== 

С подписване на настоящото, аз ………………………………………………………………………………………….. 
 Имена  по  докумeнт за самоличност  

ЕГН/ЛН/ЛНЧ………………………….., гражданство…………………… дата на раждане…………………………; 
място на раждане ……………………; документ за самоличност № ………………………………; изд.на 
…………………………… г.             от ……………………………; постоянен адрес 
..........................................................................……………………….................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………, на основание 
Закона за защита на личните данни, упълномощавам Първа инвестиционна банка (наричана по-долу за краткост 
“Банката”): 
1. Да получава от мое име от Националния осигурителен институт, данъчните органи и всеки друг 

администратор на лични данни по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД информация относно лични данни, 
декларирани от мен пред Банката като лице, което е или желае да стане страна по правоотношение с Банката, 
при или по повод получаване на кредит от Банката, до пълното изпълнение на всички мои задължения към 
Банката. 

2. Да използва личните ми данни за извършване на справки в Централния регистър на длъжниците към 
Камарата на частните съдебни изпълнители във връзка с исканите и ползваните от мен банкови услуги и 
продукти. 

 
Упълномощител:   ………………………… 

подпис 
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