
                                АНКЕТЕН ЛИСТ за юридически лица/ QUESTIONNAIRE for legal entities                        
Уважаема г-жо/г-не,
Благодарим ви, че избрахте Първа Инвестиционна Банка АД за Ваша обслужваща банка! 
За нас е важно да научим малко повече за Вас като нов клиент и Ви молим да отделите време и да попълните този кратък въпросник.
Информацията от този въпросник няма да бъде предоставяна на трети страни.
Благодарим Ви предварително!
Dear Madam/Sir,
Thank you for selecting First Investment Bank for your servicing bank! 
It is important for us to know more about you as a new client and would like to ask you to spare some of your time and fill in this short questionnaire. The
information in this questionnaire  will not be provided to third parties. Thank you in advance!
Наименование на фирма/ Company name ЕИК / БУЛСТАТ/ UIC/BULSTAT

За какви цели ще бъде използвана сметката/ What are the purposes of opening the account?

а) дългосрочни депозити /long-term  deposits б) разплащания с български контрагенти / local payments with third parties
в) разплащания с чуждестранни контрагенти/ 
payments with foreign partners г) други/others…………………………….

(моля опишете/please describe)
От кои държави са Вашите основни търговски партьори (попълва се в случай, 
че в отговора на предишния въпрос е посочен отговор (в)
From which countries are your main commercial partners: (fill in case the answer of the above
 question is ("в")
а) ЕС/EU…………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………

в) Страни извън ЕС/ouside EU ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
(моля опишете/please describe)

Какви месечни обеми очаквате да преминават през откритите от Вас сметки в лева/ 
What is the expected monthly turnover passing through your account/s in BGN?
а) (50 000;100 000) б)  (100 001; 500 000) в) (500 001; 1 500 000) 
г) (1500 001; 3 000 000) д) (3000 000; 10 000 000) е) над/over 10 000 000
Какви са основните сфери на дейност на Вашата фирма/ What are the main activities of your 
company?..............................................................................................
Благодарим Ви за отзивчивостта! Thank you for your cooperation!
Име и фамилия на попълващия анкетния лист/ Name and surname of the person completing the questionnaire:
 ………………..……...….…………....…...…………………………………………………………….…….……………..
в качеството си на/ acting in the capacity of: ..………………….…...…………………...на горепосочената фирма/ of the above-mentioned company

Дата/ Date: ............................ Подпис/ Signature:........................................... 
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