
Забележка: Подписът на картодържателя върху това Заявление и върху Приемо-предавателния протокол за получаване на картата трябва да съвпадат с подписа върху 
личната му карта. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДОГОВОР ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФИРМЕНА ДЕБИТНА КАРТА 
 

     (Посочете само 1 вид карта) 

Вид на издаваната карта:  

  Debit MasterCard Business  

  VISA Business   VISA Business - Златна 

Фирмен картов номер: .............................................................................................. 

По подразбиране картата се издава с ПИН код по SMS 

         Отказ от ПИН по SMS* 
*ПИН кодът ще бъде издаден на хартиен носител 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО: 

.................................................................................................... 

БУЛСТАТ:................................................................................. 

КЛИЕНТСКИ НОМЕР:............................................................ 

Сметка (IBAN) No: .................................................................. 

Промяна на стандартен лимит за 

транзакции с картата в лв. 

 
Плащане на ПОС терминал (24ч.):............... 

 
Теглене в брой на ATM (24ч.):............................................... 

 

 
ИМЕ 

 
ПРЕЗИМЕ 

 
ФАМИЛИЯ 

   

ЕГН ЛИЧНА КАРТА 
(Номер, Дата, Място на издаване) 

АДРЕС 

   

ТЕЛЕФОН  МОБИЛЕН  E-MAIL  

КЛОН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КАРТАТА  МОМИНСКА ФАМИЛИЯ НА 
МАЙКАТА 

 

ИМЕ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ ВЪРХУ КАРТАТА (На латиница, до 21 символа) 

                          

ИМЕ НА ФИРМАТА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ ВЪРХУ КАРТАТА (На латиница, до 26 символа , включително празните полета) 

                          

 

 

1. Договорът за банкова карта влиза в сила от подписването на настоящето Заявление-Договор и приемането му от Банката. Договорът е в сила до изтичане на 
срока на валидност на картата. Валидността на картата изтича в последния ден на съответния месец отпечатан върху нея. Срокът на Договора се подновява 
автоматично със срока на преиздадената карта, освен при уведомление от Картодържателя по реда, посочен в Общи условия на ОББ АД за платежни 
услуги за бизнес клиенти, с което последният заявява, че не желае картата да бъде подновена. 

2. Договорът за банкова карта се прекратява на основанията, посочени в Общи условия на ОББ АД за платежни услуги за бизнес клиенти, при оттегляне 
съгласието на Титуляра на сметката посочена в това Заявление-Договор, както и към момента на подаване на предизвестие от страна на Титуляра за 
прекратяване на Договора за издаване на международни фирмени дебитни карти към сметка на бизнес клиент. 

3. Неразделна част от настоящето Заявление-Договор са: 
3.1. Общи условия на ОББ АД за платежни услуги за бизнес клиенти, като с полагане на подпис под този Договор, Картодържателят потвърждава, че Общите 

условия са му предадени и ги приема; 
3.2. Общи условия за платежни услуги за физически лица - относно личните задължения на Картодържателя и видовете транзакции, възможни за извършване с 

платежния инструмент. 
3.3. Тарифа за таксите и комисионите за бизнес клиенти на ОББ АД, като със сключване на настоящия договор Картодържателя потвърждава, че приема 

действащата към момента Тарифа в частта й относно условията за банкови карти; 
4. С подписване на настоящото Заявление-Договор, Картодържателят потвърждава, че е запознат със стандартните лимити на ОББ за транзакции с карти, 

публикувани в Тарифа за таксите и комисионите за бизнес клиенти на ОББ АД и ги приема; 
5. Банката си запазва правото да променя Общите условия към настоящия договор, Тарифата за таксите и комисионите и лимитите, за което уведомява 

Картодържателя по реда, посочен в Общите условия. 
6. Банкови карти VISA Business и VISA Business - Златна се предоставят със стандартни застрахователни пакети. Описание на застраховката се предоставят на 

клиента допълнително. Застрахователните услуги се предоставят от трети лица. Банката не носи отговорност за достъпността, качеството и последиците от 
тези услуги. Клиентът следва да отправи всички претенции във връзка с тези услуги директно към доставчика на услугата. 

Уважаеми клиенти, с подписването на настоящето Заявление-Договор Вие приемате условията за обработване на личните Ви данни, посочени в Общи условия на 
ОББ АД за платежни услуги за бизнес клиенти. Личните Ви данни могат да бъдат обработвани от служители на Банката или чрез възлагане на обработващ 
данните с цел: изпълнение на договорно или нормативно установено задължение на банката, каквото е проверяване верността на предоставената информация и 
оценяване на рисковете, които Банката е поела или би могла да поеме; обработване и анализиране за целите на директния маркетинг, както и за повишаване на 
качеството на предоставяните от банката услуги и разработването на нови продукти; защита или реализация на Ваши или на банката права или законни интереси. В 
случай, че ползвате застрахователен пакет, посочен в т.6 Вие се съгласявате застрахователя да събира (включително от трети страни) и обработва Ваши лични 
данни с цел администриране на застрахователно покритие по картата;Личните Ви данни ще бъдат съхранявани на носител по преценка на Банката. При условията и 
по реда предвиден в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), Вие имате право на достъп, както и да искате от ОББ АД да заличи, коригира или блокира Вашите 
лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона.  
Предоставянето на Ваши лични данни в настоящият документ е доброволно, като при отказ да ги предоставите, Банката няма да предостави 
поисканата от Вас услуга. 

 

Декларирам, че предоставените от мен на ОББ АД лични данни са пълни, точни и верни. Уведомен съм, че Банката има право да откаже предоставянето на карта 
без да обосновава причините за отказа. 
 

ПОДПИС НА КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ: .............................................................  ДАТА: ..................................................................................... 

 

Упълномощен представител на фирмата: Клиентски номер в ОББ: ................................................. (Попълва се от Банката) 

Подпис и печат: ........................................................ 

Име: ........................................................................... 

Дата: .......... / .................................... / ................... г. 

ОББ клон: ............................................................................. ДАО: ............................................ 

Входящ номер: .................................................................... Дата: ............................................. 

Приел молбата (User ID)......................................................За Банката: ................................... 

 

ДАННИ ЗА КАРТАТА 

УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА 
 

ДАННИ ЗА КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

 


