ДОГОВОР-ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДЕБИТНА КАРТА ЗА ЮЛ
ДАННИ ЗА КЛИЕНТ ( ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ – ЮЛ )

ФК 09.98.21./17

Клиентски № I__I__I__I__I__I__I

Наименование по регистрация......................……………………..……….....………...................................................................................................
Наименование на ЮЛ на латиница (до 24 символа, включително интервали) I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
ЕИК/БУЛСТАТ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Мобилен Телефон за контакт................................... Е-mail ………………………………………….
Седалище и адрес на управление: …………………........................................................................................................................................
(пощенски код, град/село, ж.к./бул./ул., №, вх., ет., ап.)

 Желая да открия разплащателна сметка, към която да ми бъде издадена безконтактна дебитна карта Debit Mastercard Business
 BGN

 EUR

 USD

 GBP

 Сметка, по която ще се издава картата: BG|__|__|__|__|__ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Клиент - подпис .....................................................

ПАКЕТНА ПРОГРАМА*
 Пакетна програма за Микро и Малки предприятия
(Ако желаете да ползвате пакетна програма, попълнете:
ФК 03.05.20 Искане за пакетна програма за микро и малки предприятия (с годишен оборот до 4 млн. лева) - “ИНИЦИАТИВА +” ИЛИ
ФК 03.05.25 Искане за пакетна програма за микро и малки предприятия (с годишен оборот до 4 млн. лева) - “Банкирай Дигитално“ ИЛИ
ФК 03.05.19 Искане за пакетна програма за микро и малки предприятия (с год. оборот до 4 млн. лева) - “Стартирай”
:

ИЗВЛЕЧЕНИЯ
Желая извлеченията по откритата сметка/сметки да бъдат предоставяни по следния начин:
 Електронни – чрез KBC Online Bulgaria (без разпечатка на хартиен носител)
 На хартиен носител
Извлечения при следната честота:
 Ежедневно, само при движение

 Ежеседмично

 На две седмици

 Ежемесечно

KBC Online Bulgaria*

* Ако желаете да ползвате KBC Online Bulgaria е необходимо да се попълни документ ФК 05.08.19. ”Искане за ползване на електронни услуги за
Юридически лица и ЕТ”
SMS ИЗВЕСТИЕ ЗА ВХОДЯЩИ ПРЕВОДИ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА С ДЕБИТНА КАРТА
+| 3_|_5_|_9_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

 A1   Telenor  Vivacom

(номер на мобилен телефон за получаване на известия)
ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ SMS ЗА ВХОДЯЩИ ПРЕВОДИ ПО СЛЕДНAТA СМЕТКA:
BG I__I__I RZBB 9155 I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
* SMS известия ще бъдат изпращани при кредитни движения за суми над 100 валутни единици
** Услугата се предлага само за разплащателни сметки/разплащателни сметки с дебитна карта
***Услугата SMS известие за кредитни движения за получен превод или вноска на каса не се предлага по специалните сметки съгласно Закона за
нотариусите и нотариалната дейност, Закона за адвокатурата, Закона за частните съдебни изпълнители и Кодекса на застраховането
ДАННИ ЗА КАРТОДЪРЖАТЕЛ 1
Име, презиме, фамилия……………..................……………………………………………………………….…..…ЕГН |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__I
Документ за самоличност I__I__I__I__I__I__I__I__I__I изд. на I__I__I__I__I__I__I__I__I

от ………...…………………………………………….……………...

Адрес по ЛК:. ……….…………………….……………………………………………………………….…………………………………...……………………………
гр./с., ПК, жк, ул. №, бл, вх, ет, ап

Адрес за кореспонденция:……………….……………………….……………………………………….…………………………………...……………………………
/ако се различава от адрес по ЛК/

Мобилен Телефон за контакт + I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

гр./с., ПК, жк, ул. №, бл, вх, ет, ап

E-mail ………………………………………..………………………..…

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Име и фамилия на латиница по документ за самоличност за отпечатване върху картата - до 24 символа, включително интервали
Желая Картодържател 1 да получи картата си в офис на Кей Би Си Банк България ЕАД I__I__I__I:
Код на офис се попълва от служител на Кей Би Си Банк България ЕАД
Kартодържател 1 задава ПИН за своята карта на ПОС терминал в офис на Кей Би Си Банк България ЕАД при получаване на
картата.
В случай, че желаете Kартодържател 1 да получи ПИН чрез текстово съобщение, моля, посочете мобилен телефонен номер на български мобилен
оператор: +359 I__I__I__I__I__I__I__I__I__I и го информирайте, че за да получи ПИН код чрез текстово съобщение, е необходимо да изпрати от
посочения номер и от територията на България SMS с код според инструкциите в писмото, към което е прикрепена новата му карта. Таксата на
мобилният оператор е 0.25 лв. (без ДДС) за потребители на A1 и Vivacom; 0.24 лв. (без ДДС) за потребители на Telenor.
ИЗВЕСТЯВАНЕ
Желая Картодържател 1 да получава информация за всяка извършена транзакция с картата чрез:
 Текстово съобщение на мобилен номер: + I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
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ФК 09.98.21./17
 E-mail …………………..……………………………………………….…………………………
Език за получаване на известия:

 Български

 Английски

СИГУРНИ ПЛАЩАНИЯ В ИНТЕРНЕТ (3-D Secure)
При плащане в интернет страници на търговци, участващи в 3-D Secure програми, и задълбочено установяване на идентичността чрез еднократна парола,
Картодържател 1 получава текстово съобщение с код за потвърждаване на плащането на посочения по-горе телефонен номер, в секция Данни за
Картодържател 1.
Ако желаете Картодържател 1 да получава съобщения с кодове за плащане в интернетна друг мобилен телефон, моля, посочете:
+ I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
 Не желая Картодържател 1 да получава текстови съобщения с кодове и в този случай съм съгласен/а да не ползва услугата Сигурни плащания в
интернет (3-D Secure), информиран/а съм, че с картата няма да могат да се извършват плащания в интернет страници на търговци, участващи в 3-D
Secure програми.

*При повече от един Картодържател се попълва Приложение 1, неразделна част към настоящото Искане
ДЕКЛАРАЦИИ
 Получих на хартиен носител Общи условия за предоставяне на платежни услуги, дебитни карти и KBC Online Bulgaria на юридически лица, Общи
условия за делова дейност, Тарифа за таксите и комисионите на Кей Би Си Банк България ЕАД за юридически лица и еднолични търговци и
Информационен Лихвен бюлетин за вложителите - юридически лица и еднолични търговци, запознах се със съдържанието им, приемам ги и се
съгласявам същите да се прилагат за услугите, които Кей Би Си Банк България ЕАД ми предоставя
 Запознах се със съдържанието на Общи условия за предоставяне на платежни услуги, дебитни карти и KBC Online Bulgaria на юридически лица,
Общи условия за делова дейност, Тарифа за таксите и комисионите на Кей Би Си Банк България ЕАД за юридически лица и еднолични търговци и
Информационен Лихвен бюлетин за вложителите - юридически лица и еднолични търговци, на траен носител на интернет страницата на Банката
www.kbcbank.bg, запознат/а съм със съдържанието им, приемам ги и се съгласявам същите да се прилагат за услугите, които Кей Би Си Банк България
ЕАД ми предоставя. Известно ми е, че в отношенията по повод предоставяните услуги не се прилагат изискванията на глава четвърта, както и
разпоредбите на чл. 68, ал.1, чл. 70, ал. 4 и 5, чл. 78, 80, чл. 82, ал. 3, чл. 91, 92 и чл. 93, ал. 1 на Закона за платежните услуги и платежните
системи.
1. Декларирам, че с подписването на настоящия Договор-искане, потвърждавам истинността на всички посочени от мен данни, разрешавам на Кей
Би Си Банк България ЕАД да ги проверява по всяко време и се задължавам, при настъпване на промяна по тях, да информирам незабавно
Банката.
2. Декларирам, че съм съгласен да предоставям на Кей Би Си Банк България ЕАД необходимата информация и документи, свързани с ЗМИП и
ППЗМИП и действащото българско законодателство при поискване от страна на Банката във връзка с извършването на конкретна операция.
3. С откритата сметка ще се оперира съгласно нормативните актове, регулиращи банковата дейност в България.
4. Към датата на подписване на настоящия Договор-искане не са налице решения за промяна на вписаните обстоятелства/обявените актове по
партидата на ЮЛ в ТРРЮЛНЦ и в ТРРЮЛНЦ не са депозирани документи за промяна на вписаните обстоятелства/обявените актове.
 Да
 Не (в случай, че отбележите „не“, моля да уточните и предоставите относими документи)………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата ……………………………………

Място ..............................................

Кей Би Си Банк България ЕАД: ..................................

Клиент - подпис и печат ………………………………

ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ

Банков консултант I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Приел Искането
Сканирал Искането

инициали MIDAS

дата

час

подпис
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