ФК 05.08.13./23

Искане за ползване на KBC Online Bulgaria за физически лица
❑ Регистрация/Промяна

Банков консултант I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Клиентски № I__I__I__I__I__I__I

❑ Преиздаване на ПИН плик

I. БАНКОВ КЛИЕНТ
Име ..................……………………..…………………………............................................. ЕГН/ЕНЧ/ДИН I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
❑ Упълномощавам Потребителя в секция II съгласно описаните права в настоящия документ.
( Отбелязва се в случай на упълномощаване при задаване на права за потребител, различен от банковия клиент. При упълномощаване за разпоредителни действия с депозит, подписът на клиента трябва да бъде
нотариално заверен.)

II. ПОТРЕБИТЕЛ

❑ титуляр / ❑ пълномощник

Име на потребителя ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..…
Адрес на потребителя ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..…
ЕГН/ЕНЧ I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

❑ Чужденец без ЕНЧ, с дата на раждане ___/___/______г.

Документ за самоличност I__I__I__I__I__I__I__I__I__I изд. на ___/___/______г. от ………………………… Дата на валидност: ___/___/______г.
E-mail ……………..……………………………………………………….…… Мобилен телефон за връзка +359I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
III. ПРАВА И СРЕДСТВО ЗА АВТОРИЗАЦИЯ
Потребителят в секция II получава активни права по всички настоящи и бъдещи сметки и продукти за банкиране през интернет сайта на
услугата и специализирано приложение за мобилни устройства. Потвърждаването на активните операции ще се извършва чрез SMS
авторизация на посочения мобилен телефон за връзка с Потребителя.
Получих потребителско име и парола в запечатан плик със сериен №.............................
Дата на получаване: ___/___/20____г.

Подпис на Потребителя: ..............................

Потребителят в секция II ще използва различно средство за авторизация:
❑ Потребителят ще получава SMS код за авторизация на мобилен номер: + I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
❑ Потребителят ще използва средство за авторизация Токен:
❑ Потребителят ще получава SMS код за активация на токен на мобилен номер I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I , както и първо
активационно изображение (Cronto) на имейл адрес вписан в секция II Потребител.
❑ Получих активационен код за токен в запечатан плик със сериен №.............................
Дата на получаване: ___/___/20____г. Подпис на Потребителя: ................................
Ограничаване достъпа за банкиране до справки за баланси и движения:
❑ Пасивни права по всички настоящи и бъдещи сметки и продукти
Мобилно приложение:
❑ Блокиране на достъпа чрез специализирано приложение за мобилни устройства
IV. ПРЕИЗДАВАНЕ НА ПИН ПЛИК
На лицето, посочено в секция II Потребител е преиздаден нов ПИН плик
Цената в размер на …………… ще бъде заплатена на ❑ каса / ❑ от сметка BG I__I__I RZBB9155 I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Получих потребителско име и парола в запечатан плик със сериен №.............................
Дата на получаване: ___/___/20____г.

Подпис на Потребителя: .................................

V. ДЕКЛАРАЦИИ
 Получих Общи условия за платежни сметки и услуги, дебитни карти и KBC Online Bulgaria за физически лица на Кей Би Си Банк България ЕАД
(наричана по-нататък Банката) и Инструкциите за сигурност при използване на KBC Online Bulgaria на хартиен носител, запознат/а съм със
съдържанието им и се съгласявам същите да се прилагат за услугите, които Банката ми предоставя.
 Не желая да получа хартиено копие от Общи условия за платежни сметки и услуги, дебитни карти и KBC Online Bulgaria за физически лица на
Кей Би Си Банк България ЕАД и Инструкциите за сигурност при използване на KBC Online Bulgaria, тъй като имам достъп и съм запознат със
съдържанието им на траен носител на интернет страницата на Банката www.kbcbank.bg, и се съгласявам същите да се прилагат за услугите,
които Банката ми предоставя.
•Декларирам, че с подписването на настоящето Искане потвърждавам истинността на всички посочени от мен данни, разрешавам на Банката
да ги проверява по всяко време и се задължавам при настъпване на промяна по тях да информирам незабавно Банката.
• Декларирам, че съм съгласен да предоставям на Банката необходимата информация и документи, свързана със ЗМИП и ППЗМИП и
действащото българско законодателство при поискване от страна на Банката във връзка с извършването на конкретна операция.
• Декларирам, че съм отговорен за всички действия извършени от мое име или упълномощени от мен лица след получаване на достъп до
услугата KBC Online Bulgaria.
•Давам изричното си съгласие Банката да изпраща SMS на посочените в секция II и III мобилни телефони, с информация за детайли на извършена
транзакция и код за авторизация. В случай, че избраното средство за авторизация е токен, декларирам, че съм получил, запознат съм и приемам
безусловно Инструкция за ползване на токен.
•Декларирам, че ми е известно, че Банката ще изпрати на предоставения от мен e-mail адрес в секция II от настоящия документ съобщение,
съдържанието на което ще бъде част от процеса по активация на токен, ако това е избраното от мен средство за авторизация.

Дата:___/___/20____г

 Подпис на Титуляря* ....................... Подпис на Потребителя: .........................
*В случай на упълномощаване за Титуляр се подписва оторизираното лице клиент, а за Потребител – упълномощеното лице
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(Информацията се попълва от служител на КЕЙ БИ СИ БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД)

Инициали на сл. в Майдас

Дата

Час

Подпис

Приел искането/Предоставил ПИН плик/Предал средство за сигурност - токен

Банкирай лесно и удобно с KBC Online Bulgaria! Какво следва?

1

Ще получиш SMS, че
услугата е активирана

2

Сканирай QR кода и свали
мобилното приложение

3

Въведи първоначалните
данни за достъп от ПИН
плика

4

Задай удобни за теб
потребителско име и парола
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