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ИСКАНЕ ЗА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ     ДО 
(до 10 000лв. или равностойността в чуждестранна валута)  ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 

      _______________________________________________ 
(Централа, клон) 
 

КЛИЕНТ 

 

фирма 

Регистриран в търговския регистър при_____________________________________________съд, ф.д. №  __________/ _________ г. 

БУЛСТАТ           Данъчен номер           
Седалище и адрес на управление 
 
 
Адрес за кореспонденция  
(ако е различен  от горепосочения) 

Представляван (законен представител, пълномощник, съгл. нот. заверено пълномощно №  _______________ /___________ г.) от: 

 

имена,  длъжност 

документ за самоличност (л.к.)       
№          изд. на от ЕГН           

сл.тел.  факс  Моб.тел  

 
 
С настоящото искане желая да бъде   

                                   ▢ издадена         ▢ продължен срока на 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 
 

Размер           валута    

словом  

Бенефициент 
 

 

                                                                     Пред кого трябва да послужи 

Предназначение      

 

 

                                                           Кратко описание на предмета на гаранцията 

Срок на 
валидност        до   _________ / __________ / __________  

Обезпечения:  Учредявам залог в полза на ПИБ до размера на банковата гаранция посочен по-горе върху 
наличността по следните мои сметки в ПИБ:    
 
 

 Моля, банковата гаранция да бъде потвърдена на телекс № 
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ДЕКЛАРАЦИИ 
Декларирам че: 

□ Съзнавам, че издаването на банкова гаранция от ПИБ при посочените от мен условия има действието на договор между 
мене и банката; 

□ Известно ми е, че за издаването на исканата от мен банкова гаранция дължа на ПИБ такси и комисиони съгласно  
действащата Тарифа за такси и комисиони на ПИБ ; 

□ Известно ми е, че сумата на учредения от мене залог в полза на ПИБ се блокира по посочената сметка и аз нямам право 
да се разпореждам с нея до изпълнението на всички мои задължения по издадената от ПИБ банкова гаранция; 

□ Исканата от мене банкова гаранция се издава след заплащане на дължимите такси и комисиони; 

□ Банковата гаранция, издадена от ПИБ въз основа на това искане, се изпълнява при посочените в нея условия; 

□ В случай че ПИБ извърши плащане по издадената банкова гаранция в полза на бенефициента, същата има право да се 
удовлетвори по предпочитание от предоставеното от мен обезпечение/я, като събере служебно, без съдебна намеса 
дължимите й суми от посочената банкова сметка/и, както и от всички други мои сметки, открити в ПИБ. 

Iii 
  
Прилагам следните документи (заверени фотокопия): 
1. ……………………………………………………………….  6. …………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………….  7. …………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………….  8. …………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………….  9. …………………………………………………………………….. 
5. ……………………………………………………………….  10. …………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………                                 ………………………………………………………………… 
място и дата       Име 
 
                 ………………………………………………………………………….. 
        подпис, печат 
 
 
 
 
Попълва се от Банката 
 
 
Приемаме ПИБ АД да издаде банкова гаранция № …………………………………../ …………………………г. 
при посочените по-горе условия. 
 
 
 
 
……………………………………………………………                                     ……………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………                                     ……………………………………………………………… 
Изпълнителен Директор                                                                        Изпълнителен Директор 
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