ДО
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД (ПИБ АД)
ДИРЕКЦИЯ „ДИГИТАЛНО БАНКИРАНЕ”

ИСКАНЕ за регистрация/промяна/прекратяване на регистрация в електронното банкиране „Моята
Fibank” („Моята Fibank”)
I. Данни за Титуляря:
_____________________________________________________________________________________________________________________
(име/наименование)
ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/БУЛСТАТ_____________________ , док. за самоличност №_______________

, изд. на _________________от ___________

Валиден електронен адрес (e-mail): _____________________________________________________________________________________

представляван/о от (законен/ни представител/и, пълномощник, съгласно нотариално заверено пълномощно № ___________/______г.):
1. ______________________________________________________________________________________________, ЕГН ________________________________
(имена)
2. ______________________________________________________________________________________________, ЕГН ________________________________
(имена)

С настоящото Титулярят заявява получаване на отчет по сметка на хартиен носител:

□ □
да;

не.

II. Извършване на операции със следните сметки, водени на името на Титуляря в ПИБ АД, чрез „Моята Fibank” в
т.ч. и Мобилно приложение:
Лимити
№

1

2

Сметка с IBAN

Валута

Вид
банкиране

Промяна

на
операция

дневен

седмичен

Допълнителни
условия

□ Активно □ добавяне

□ Да

□ Пасивно □ премахване

□ Не

□ Активно □ добавяне

□ Да

□ Пасивно □ премахване

□ Не
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III. Оправомощен ползвател
В качеството ми на Титуляр/представляващ Титуляря съгласно посоченото по-горе, заявявам искането си да бъде извършено
отбелязаното действие в „Моята Fibank” по отношение на Оправомощения ползвател, с данни посочени в това искане:

□- регистрация на оправомощен ползвател □-промяна на достъп

□-прекратяване на достъп

1.__________________________________________________________________________________,
(имена на Оправомощения ползвател)

ЕГН ____________________

док. за самоличност №_______________________________, издаден на____________________ от _____________________________
постоянен адрес: ____________________________________________________________________________ п.код _______________

□ упълномощен съгласно нотариално заверено пълномощно № ______________/_______г.)
тел. _______________________, мобилен тел. ______________________,

потребителско име: ____________________________

e-mail: ________________________________________________________,

ниво на достъп: ________________________________

за всички сметки на името на Титуляря в ПИБ АД, посочени в раздел II по-горе.

IV. Мобилно приложение Моята Fibank
За ползване на Мобилното приложение Оправомощеният ползвател следва да регистрира в Банката Мобилното си устройство (ID номер
на мобилно устройство), с което ще осъществява достъп до Мобилното приложение.
Като Титуляр/представляващ Титуляря съгласно посоченото по-горе, определям следното ниво на лимити, до които Оправомощеният от
мен ползвател посочен с данни по- горе има право да извършва операции през Мобилното приложение, без задължително въвеждане на
ТАН и ПИНт, като средство за подпис и идентификация. В случай че в раздел II по-горе от това искане, съм посочил лимити, които са по –
ограничителни, да се прилагат по- ниските лимити.

Вид лимит по сметка:

□ Ниво A

□ Ниво B

□ Ниво C

Седмичен:

10000 валутни единици

20000 валутни единици

30000 валутни единици

Дневен:

3000 валутни единици

5000 валутни единици

10000 валутни единици

На операция:

1000 валутни единици

2000 валутни единици

4000 валутни единици

V. Договор при общи условия
Въз основа на данните и заявеното от Титуляря в това искане Титулярят и Първа инвестиционна банка АД (ПИБ или Банката), с
подписването му се договарят за следното:
1. Банката да извърши регистрация на Титуляря в електронно банкиране „Моята Fibank“ и да осигури на посочените от него в това
искане Оправомощени ползватели право на достъп до заявените от Титуляря платежни услуги и нива на лимити, при обхват и условия
съгласно действащите Общи условия за ползване на електронно банкиране „Моята Fibank (Общи условия за „Моята Fibank“)
2.С подписване на настоящото Титулярят приема и се съгласява извършването на операции, вкл. изпълнение на платежни нареждания
чрез „Моята Fibank“ от и по регистрираните от него сметки, както и откриването и воденето на банкови сметки (разплащателни,
депозитни и др.), чрез „Моята Fibank“ да се извършват при конкретните срокове и условия за съответния продукт или услуга,
предварително осигурени му на разположение за вземане на информирано решение, на интернет страницата на Банката www.fibank.bg
или на страницата на „Моята Fibank“ https://my.fibank.bg, съгласно Общите условия за „Моята Fibank”, Общите условия за откриване и
водене на банкови сметки и за предоставяне на платежни услуги (ОУПУ), Общите условия, приложими към конкретната платежна
услуга и/или инструмент, ползвани от него, Тарифата за таксите и комисионите на ПИБ, с които предварително се е запознал и се
задължава да спазва.
3.С подписване на настоящото Титулярят декларира, че е запознат със средствата за достъп и идентификация до „Моята Fibank“ и
услугите предлагани чрез нея.
4. 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 Оправомощените ползватели, действащи от негово име и за негова сметка във връзка с това
искане и ползването на предлаганите чрез „Моята Fibank“ продукти и услуги.
Настоящият договор се сключва при общи условия съгласно чл.298 от Търговския закон и влиза в сила с активиране на регистрацията
на Титуляря до „Моята Fibank“. Правата и задълженията на страните по Договора се уреждат от Общите условия за „Моята Fibank и от
ОУПУ, неразделна част от него, екземпляр от които Титулярят декларира, че e получил и се задължава да спазва.
__________________________
(място, дата)

За Банката: ________________________
________________________
(име, подпис/печат)

За Титуляря: 1. ______________________________
2. ______________________________
(подпис/и/печат)

