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                                                                                                                                           ДО 
    ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 

 

                                                                                                  _________________________________________ 
                  

                                        (Централно управление, Клон) 

 

 

ИСКАНЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ВИРТУАЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ 
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЛИЕНТ 

наименование на фирмата по съдебна регистрация 

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

БУЛСТАТ/ЕИК            

Седалище и адрес на управление:        град/село                                                     ПК                     жк/квартал                                                  

 
Бул./ ул.                                                                                                                  бл.            вх.                     ет.                    ап.                   

наименование на фирмата на латиница   

Адрес за кореспонденция (ако е различен  от горепосочения) 

 град/село                                                                                                               ПК                                     жк/квартал                                                  
 
 Бул./ ул.                                                                                                                 бл.                                     вх.                      ет.                    ап.                   

сл.тел.  факс  моб.тел.  e-mail  

Представляван от:         (законен/ни представител/и, пълномощник, съгласно нотариално заверено пълномощно № ______________ / ________ г.)  

 

1.                        име                                             презиме                                         фамилия ,                                                          длъжност 

документ за самоличност (л.к.) 

ЕГН 

 

№          изд. на от           

постоянен адрес                                         град/село                                            ПК                                     жк/квартал                                                  

Бул./ ул.                                                                                                                   бл.                                      вх.                      ет.                    ап.                   

сл.тел.  факс  моб.тел.  e-mail  

 

2.                        име                                             презиме                                         фамилия ,                                                          длъжност 

документ за самоличност (л.к.)   

№          изд. на от ЕГН           

постоянен адрес                                         град/село                                            ПК                                     жк/квартал                                                  

Бул./ ул.                                                                                                                   бл.                                      вх.                      ет.                    ап.                   

сл.тел.  факс  моб.тел.  e-mail  
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БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ 

Член ли сте на Браншова организация ?     Да □   Не □          

 

Имате ли Франчайз-договор ?                    Да □     Не □     

 

От колко време фирмата осъществява дейност:                                                      

Ако “Да”, моля посочете:                                                                                                             

 
 
3 м.     6 м.    1 г.      3 г.     5 г.      7г.    над 7 г. 

 □       □       □       □      □       □      □ 

ЛИЦЕНЗИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ 

Необходими лицензи ( разрешителни ) за осъществяване 

на конкретната търговската дейност: 

Да □     Не □     

 
 
 
 
Необходимост от вписване в специфични регистри при 
разрешение за онлайн продажби на специфични 
продукти (лекарствени продукти, без лекарско 
предписание и др.) 

Да □     Не □     

 

Ако “Да”, моля посочете:                                                                                                             

 

Номер на издаденият лиценз ( разрешително): 

 

Дата на издаване:  

                                                                                                      

Ако “Да”, моля посочете:                                                                                                             

 
 
Име на регистър: 
 
Номер на разрешително:  

ОТНОШЕНИЯ С БАНКИ  

Клиент ли сте на Първа инвестиционна банка АД?                                                                                                  Да □   Не □ 

Имате ли регистриран реален ПОС терминал на Първа инвестиционна банка АД?                                          Да □   Не □ 

 

Клиент ли сте на други банки?        Моля избройте                                                                                                     

 

Други действащи или прекратени споразумения за приемане на плащания с дебитни и/или кредитни карти     Да □   Не □ 

Банка Вид на приеманите карти Причина за прекратяването 
(ако е прекратено) 

Дата на прекратяване на 
споразумението 

    

Други действащи или прекратени споразумения за приемане на плащания с банкови карти чрез платежни системи ( еPay, 
PayPal и др. ) 

Да □   Не □ 

Ако „Да”, моля посочете: 

Име на платежна система                                                                               Приемани карти 

 

 

Търговецът извършва ли онлайн-продажби на стоки (услуги ) от сегмент – различен от сегментът стоки и услуги, продавани 
чрез настоящият уеб-сайт? 

Да □   Не □ 

Ако „Да”, моля посочете вида стоки ( услуги ), които се продават и уеб-сайтът, чрез който се осъществяват продажбите: 

Тип стоки (услуги ): 

 

Адрес на уеб-сайтът/сайтовете: 

 

Ползвали ли сте кредит от Първа  инвестиционна банка  АД ?                                                                               Да □   Не □ 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВСКИЯТ УЕБ-САЙТ                                                            

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН (МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ):        максимум 20 знака                   

на кирилица:                     

на латиница:                     

Регистрация на домейн 

Име на домейн: 

Дата на регистрация: 

Използвате ли платформа с отворен код (OpenCart, Magento, 

PrestaShop, WordPress/Woocommerce и др.):  Да □   Не □ 

Ако “Да”, моля посочете:                                                                                                             

Име на платформа: 

Модул за връзка с платежната система на Банката: Да □   Не □ 

Име на компанията, доставчик на модула:  

Адрес на електронният магазин:  

IP address на електронният магазин:: 

Сървър на търговеца:     Собствен □   Споделен □ 

Местоположение на сървъра 

Държава:                                              Град: 

Компания – хостинг и интернет доставчик 

Име: 

Мобилна версия на уеб-сайтът:   Да □   Не □ 

 

АЛТЕРНАТИВНИ КАНАЛИ ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ: 

Продавате ли онлайн чрез приложение за мобилни телефони и смартфони:       Да □   Не □   Ако „Да”, моля посочете името на 

приложението/приложенията и видът телефони/смартфони, за които то е предназначено! 

 

Ползвате ли партньорски сайтове за пренасочване на клиенти към вас (Affiliate marketing):  Да □   Не □ 

Ако „Да”, моля посочете партньорските уеб-сайтове: 

 

 

Лице за контакт от страна на търговеца (Отговорник/Управител): 
 

Име: 

Тел.: 

Мобилен тел.:                                                                            e-mail: 

 

Лице за контакт за процеса на интеграция между търговският уеб-сайт и банковата система: 
 

Име: 

Тел.: 

Мобилен тел.:                                                                            e-mail: 

* Лицето ще получи сертификатите за връзка с платежната система на банката. Сертификатите се изпращат чрез мейл ( 
паролата за сертификатът се изпраща отделно – чрез смс). 

Моля, опишете категориите продукти (услуги), които ще продавате онлайн в търговският уеб-сайт: 

 

 

Имате ли подписани договори с куриерски служби, които ще организират доставката на стоката/ите до крайните Ви клиенти?                                                                                                                                                          

Да □   Не □ 

Ako отговорът е “Да”, моля посочете името на куриерската фирма и приложете копие от сключеният договор! 

Име на куриерската фирма:  

Диапазон на цените на предлаганите стоки и услуги 
От  BGN До BGN 

 
Разплащателна сметка на клиента (в BGN)  за  виртуалния ПОС терминал: 
 

IBAN     І__ І__ І__ І__ І        І __ І__ І__ І__ І        І __ І__ І__ І__ І        І __ І__ І__ І__ І        І __ І__ І__ І__ І        І __ І__ І 

 
при ПИБ АД, клон ……………...……………………………,  
 
адрес на банката …………………………………...................................................................................................................... 
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ДЕКЛАРАЦИИ И ПОТВЪРЖДЕНИЯ 

С подписване на настоящото искане  клиентът ДЕКЛАРИРА, ЧЕ: 

 

▪ (е / не е) __________ в процедура по несъстоятелност, ликвидация. 

▪ Срещу него (има/няма) ___________ заведени изпълнителни дела. 

▪ За упражняване на дейността (са / не са) __________ необходими разрешения, лицензи от държавни или общински органи, съгласно 
действащото законодателство, включително по опазване на околната среда и осигуряването на специфични условия на труд, които 
клиентът притежава и спазва. 

▪ Спрямо него (са / не са) _____________ предприети действия за принудително събиране на данъчни задължения и/или на задължителните 
осигурителни вноски, (има/няма) ___________ постановени мерки за предварително обезпечаване на данъчни вземания, (има/няма) 
_______________ издаден по реда на ДПК данъчен ревизионен акт при особени случаи. 

▪ Е запознат с условията и изискванията на Първа инвестиционна банка АД за виртуален ПОС терминал, както и Тарифата за такси и 

комисиони на банката; 

▪ Потвърждава, че данните и информацията, които предоставяме във връзка с това искане, включително и приложенията към него, са верни  
и пълни. Известно ни е, че за неверни данни носим отговорност съгласно действащото законодателство в РБългария.                                                                                              
  

Към настоящото искане прилагам(е)  копия от следните документи: 

 

▢ копие от Л.К. на управителя (пълномощника)                                                             

▢ актуално състояние на фирмата от Търговския регистър 

▢ учредителен акт (устав / дружествен договор)  

▢ копия от документ, доказващ собственост (права за ползване) 

на домейнът на търговският уеб-сайт 

▢ копие  от договор с куриерска фирма (в случай, че е сключен 

такъв) 
                    

  

                      
            

 

Дата _______________     КЛИЕНТ: 
______________________________________ 

                                  Трите имена и подписи на лицата,  представляващи Клиента   

                                   печат 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ БАНКАТА: 

 

         

 

Искането е прието от ПИБ АД на _____/______/ 20.... г.   

 

_______________________________________________________________________, 

на длъжност ________________________________________________________________________, ПИБ АД 

 

                                                                                                                                                              подпис:            

 

 

 


