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До Инвестбанк АД 
 

 
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪРЗА ДЕБИТНА КАРТА НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 

№  дата:   
 

 

Параметри на исканата дебитна карта  
 
 

С настоящото желая да ми бъде издадена бърза дебитна карта при следните условия   
 

 

Вид на дебитната карта: 
 

  Debit Mastercard pay pass    Debit Mastercard Bulgaria insurance Ко-брандирана 

Валута на картата:  □ BGN   □ EUR    

Декларирам, че съм получил и приел Декларация за издаване на бърза дебитна карта на физическо лице във връзка с обработване на 
лични данни в съответствие с изискванията на Регламент 679/2016 и Закон за защита на лични данни. 
 

 
 

Информация за титуляря 
 
 

 

Tри имена 

 
ЕГН 
 

Дата на раждане Държава на 
раждане                         
 
 

Населено място на раждане 
 
 

Документ 
за самоличност   

 

Издаден на                                                               Валиден до Издаден от 
 

Държава на постоянно пребиваване 
 

Наличие на друго 
гражданство 

□ ДА       □ НЕ 

Друго гражданство (при 
наличие) 
 

Номер на док. за 
самоличност 
 

Дата на валидност 

 

Данъчно задължено лице и на друга 
държава 

□ ДА       □ НЕ   

ДИН/TIN/SSN номер 

 

Постоянен адрес (по лична карта) 

 
Друг адрес за кореспонденция (от заявка) 

Населено място 

 
Квартал Улица Улица Номер: 

 

Блок/име на 
сграда: 
 

Вход Етаж ап. Пощенски код 
 

Имейл адрес 
(от заявка) 
 

Телефонен номер 
(от заявка) 
 

Имейл адрес 
(от 
идентификация) 
 

Телефонен номер 
(от идентификация) 
 
 

Към какъв тип услуги/ продукти на „Инвестбанк“ АД бихте проявили интерес? 
 
 
 

Удобен за Вас офис на банката 
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Допълнителна информация 
 

Име и фамилия на латиница основния картодържател, по лична карта (само главни букви, до 21 символа)                                                 
 

                        

 Адрес за кореспонденция: 

 □ Адрес по лична карта       □ Друг адрес, посочен в заявката 

 Начин на получаване на картата: 

 □ В офис на банката       □ По куриер на посочен адрес за кореспонденция 

 Желая да получавам извлеченията от движението по картовата си сметка: 

 □ На гише във финансовия център на Банката , издател на картата при поискване; (Таксува се по тарифа на банката) 

 □ Е-mail на адрес: имейла от началото на формата 

(Получаването е безплатно) 

 Желая да получавам извлечение по сметка: 

□ Месечно       □ Дневно 

 Желая да получавам известия на мобилен телефон: 

 □ ДА       □ НЕ 

 (SMS известяването за извършени трансакции с карта се таксува съгласно тарифата на банката) 
 

Кодова дума и тайни въпроси 
 

 

Информацията е нужна за допълнителна верификация на идентичността Ви в случай при обслужване по телефон. 
Задължително е да попълните поле „Кодова дума“ и поне още две от възможните полета. 

Кодова дума 

Град на раждане? 
 

Име на домашен любимец? Любима книга? 
 
 

Моминското име на майка 
Ви? 

 

Любим отбор? Презиме на детето Ви? 

 

Декларации 
 

 □ Не желая да бъда информиран за продукти, услуги и промоционални оферти на банката 

 Предоставено ми е уведомление относно обработване на личните ми данни от Инвестбанк АД съгласно чл. 13 и чл.14 от 
Регламент 679/2016 (Декларация за поверителност на клиенти) и съм запознат със съдържанието му. Информиран съм, че 
във всеки момент Уведомлението е налично на интернет страницата на банката на www.ibank.bg , както и на хартиен 
носител във всеки офис на банката. Уведомен съм за правото си на отказ от настоящото съгласие чрез официалните 
канали на банката. 

Заемам или съм заемал през последната 
една година висша държавна или партийна длъжност в 
България и/или в чужда държава: 
 

□ ДА       □ НЕ 
 

 

При маркиран отговор ДА, се попълва длъжността и 
периода от дата до дата 
 
 
 

от дата                     до дата 
 

Имате ли връзка с лица заемащи към момента висша държавна 
длъжност /свързано лице по чл.36 от ЗМИП/? 

□ ДА       □ НЕ 
 

 

При маркиран отговор ДА, се попълва длъжността 

Имате ли връзка с лица заемали висша държавна длъжност 
една година назад от настоящия момент /свързано лице по 
чл.36 от ЗМИП/? 

□ ДА       □ НЕ 
 

 

При маркиран отговор ДА, се попълва длъжността 

https://ibank.bg/
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Декларирам, че съм уведомен относно възможността информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща мои лични 
данни, наличност или стойност по сметката, както и реализираните по сметката доходи, да бъде обект на автоматичен 
обмен на финансова информация съгласно глава шестнадесета, раздел IIIа на ДОПК и да бъде предоставена на 
юрисдикцията/ите, на която/ито съм местно лице за данъчни цели, в изпълнение на международните ангажименти на 
Република България. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на 
неверни обстоятелства. 

□ ДА       □ НЕ 
 

 

Запознах се и приемам съдържанието на: 
 

 

Искане за откриване на платежна сметка, обслужвана и с 

банкова дебитна карта на физическо лице 

□ ДА       □ НЕ 
 

Договор за откриване и водене на платежна сметка, 

обслужвана и с банкова дебитна карта 

□ ДА       □ НЕ 

Общи условия на Инвестбанк АД за издаване и ползване на 
дебитни карти 

□ ДА       □ НЕ 
 

Брошура за сключената здравна застраховка Health care 

plus 

□ ДА       □ НЕ 

( при Debit Mastercard Bulgaria insurance Ко-брандирана ) 

Специални условия на застраховка Health care plus 

□ ДА       □ НЕ 
( при Debit Mastercard Bulgaria insurance Ко-брандирана ) 

Общи условия на застраховка Health care plus 

□ ДА       □ НЕ 

( при Debit Mastercard Bulgaria insurance Ко-брандирана ) 

 

Въпросник по чл.142б от ДОПК: 
 

Социално положение, професия 

 
 

 

Професия, длъжност, месторабота 

 

Образование 

 
 

Месечен доход в лева 

 

Очакван начин на захранване на сметка  

 
 
 

 


