ДО
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Клон/офис:_________________________________
(място за получаване на новоиздадената карта)

Клиентски номер:__________________________
ИСКАНЕ
за включване в пакетна услуга
„Персонално банкиране“ към Частно банкиране
(попълва се от Банката)

(за физически лица)
ПРЕМИУМ

ПРЕМИУМ +

Моля
да откриете
да ползвате
моя разплащателна сметка като
основна пакетна сметка

B G			 F I N V 9 1 5 0
Моля попълнете с печатни букви и отбележете с Х, където е необходимо

I. ДАННИ ЗА КЛИЕНТА
Имена

Дата на раждане

ЕГН/ЛН/ЛНЧ

Гражданство

Място на раждане

българско

Държава на раждане

друго_____________________

друго_____________________

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

Дата на издаване

Не

Да

Издаден от

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.

Друг

Ел. поща

Работодател

Професия

II. ДЕБИТНА КАРТА
Моля да включите в пакета моя карта: вид ______________________________________, с последни 4 цифри:

или

Моля да ми бъде издадена:

5169

front

Debit Mastercard PayPass

Visa Debit

Валута на сметката, към която се издава картата:

1

BGN

EUR

Желая ниво на лимит на картата:
AUTHORISED SIGNATURE / NOT VALID UNLESS SIGNED

5304751234567890 321

Разплащателна (картова) сметка на клиента,
към която се издава/е издадена дебитната карта:
This card is the property of FIRST INVESTMENT BANK, 81G Bulgaria Blvd., 1404 Sofia, Bulgaria
Tel.: (00359 2) 817 1143, 1144, (00359 88) 868 10 10, www.fibank.bg

back

B G			 F I N V 9 1 5 0 1 0

Имена на клиента по документ за самоличност,
написани на латиница по начин, по който желаете
да се отпечатат върху картата (до 20 символа)
1

Ключова дума (парола) за идентификация на клиента от разстояние: _______________________________________________________

1

 елая да получавам SMS e-mail известия при авторизация с банковата ми карта на посочените по-горе мобилен
Ж
номер и/или e-mail адрес.
1

Полетата се попълват само при издаване на нова карта.

III.ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ „МОЯТА FIBANK”
Моля да бъда регистриран за електронното банкиране „Моята Fibank“ с:
активен
пасивен достъп, където ще се
идентифицирам и използвам: потребителско име: _________________________________________________________________________________
Моля да бъде променена регистрацията ми и да получа правото да извършвам активни банкови операции
през eлектронното банкиране „Моята Fibank”, където ще се идентифицирам и използвам: потребителско име:
_________________________________________________________________________________
*: Моля, за улеснение ползвайте терминологичните пояснения, дадени в приложение към настоящото Искане.

IV. SMS STATUS & E-MAIL ИЗВЕСТЯВАНЕ
Желая да ползвам услугата/ите:
SMStatus
Е-mail известяване на посочения от мен в Раздел I. мобилен телефон
и/или електронeн адрес, да регистрирам следните свои сметки и да получавам информация за тях, както следва:
Информация за разполагаемост по
сметките
(Моля отбележете с „х“ желаната
от Вас периодичност)

Разход

Приход

Разход

Приход

Разход

Приход

Разход

Приход

Разход

в
в
12.30 ч. 17.00 ч.

Приход

в
9.30 ч.

Между- ВътрешВсички
Касови
Картови
Лимит*
банкови нобанкови
движения операции
операции
операции операции
Ежеседмично
Разход

Всеки ден

Приход

IBAN

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

* Моля посочете желаната от Вас сума с цифри.

Допълнителна периодична информация, за която желая да се регистрирам:
Напомнителна информация при ползване на кредит
 азмер на дължимата вноска и дата, на която трябва да се внесе – 5 дни преди датата на плащане на месечната
Р
вноска
Предстоящо изтичане на кредит-овърдрафт (30 дни преди края на договора)
Намаляващ лимит по овърдрафт
Давам съгласието си Банката да ми изпраща БЕЗПЛАТНИ SMS и E-mail известия при:
Неизпълнени нареждания за плащания
Желая да платя аванс* за ползване на услугата SMStatus след изчерпване на безплатните SMS известия, включени
в пакета:
5 лв.
10 лв.
20 лв.
50 лв.
Размер на аванса:
С изчерпване на аванса, моля да бъде автоматично дебитирана с размера на аванса посочената по-горе пакетна сметка.
*П
 опълва се, ако клиентът желае да ползва услугата SMStatus след изчерпване на безплатните SMS известия, включени в пакета.
ДОГОВОР ПРИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВКЛЮЧЕНИТЕ В ПАКЕТА УСЛУГИ
1. По искане на Клиента Първа инвестиционна банка АД (ПИБ АД, Банката) приема да му осигури заявените от него
по-горе услуги при обхват и условия съгласно Общите условия на Първа инвестиционна банка АД за откриване и
водене на банкови сметки и предоставяне на платежни услуги; Общите условия за електронно банкиране „Моята
Fibank”; Тарифата за такси и комисиони на ПИБ (Тарифата); сключения между Банката и Клиента Договор за ползване
на услуга „Персонално банкиране”, към „Частно Банкиране” (Договор за пакет) и Общите условия за обслужване на
клиенти при условията на „Частно банкиране“.
2. С подписване на настоящия Договор Клиентът декларира, че:
2.1. е получил подписан от Банката екземпляр от приложимите Общи условия, предварително е запознат с тях, както
и с Тарифата, които Банката освен на хартиен носител в офисите си, осигурява и на интернет страницата си
на адрес www.fibank.bg, приема прилагането им във връзка със сключване и изпълнение на настоящия Договор, и
се задължава да ги спазва;
2.2. се е запознал предварително със средствата за достъп и идентификация в електронното банкиране „Моята
Fibank”, със степента на сигурност на всяко от тях, като всички нареждания от името на Клиента, потвърдени
чрез използваното средство за достъп и идентификация ще се считат за подписани от Клиента с правно валиден
подпис по смисъла на чл. 13 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
2.3. 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.
2.4. данните и информацията, посочени по-горе, са верни и пълни, като при настъпване на промяна, в т.ч. на мобилния
оператор и запазване на мобилния номер, се задължава да уведоми незабавно ПИБ, както и да представи
необходимите документи. Дава съгласие Банката да извършва проверки във връзка с това Искане, ако е
необходимо и при трети страни.

3. За ползване на услугите Клиентът заплаща на Банката такси и комисиони съгласно действащата Тарифа към датата
на операцията и в съответствие с Договора за ползване на услуга „Персонално банкиране”. В случай че Договорът за
ползване на услуга „Персонално банкиране”, бъде прекратен, Клиентът има право да продължи да ползва всяка една от
заявените услуги съобразно Общите условия, при такси и комисиони съгласно действащата Тарифа и уговореното
между страните в настоящия Договор.
Дата: ________________________
Подпис

За Първа инвестиционна банка АД:

Подпис

Клиент:

ТЕРМИНОЛОГИЧНИ ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ИСКАНЕТО
* Съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), видни политически личности (ВПЛ) в Република
България, в друга държава членка или в трета държава, или в международни организации са: държавни глави, ръководители
на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри; членове на парламенти или на други
законодателни органи; членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на
съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства; членове
на сметна палата; членове на управителни органи на централни банки; посланици и управляващи дипломатически
мисии; висши офицери от въоръжени сили; членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни
предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата; кметове и заместник-кметове на общини,
кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети; членове на управителните органи на
политически партии; ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни
или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации;
за лица, които са свързани с такива видни политически личности се считат: съпрузите или лицата, които живеят
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 в категория ВПЛ или се намира в други близки търговски, професионални или други делови
взаимоотношения с това лице; лице, което е едноличен собственик или действителен собственик а юридическо лице или
друго правно образувание, създадено в полза на лицето, попадащо в категория ВПЛ.

