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14+
ТВОЯТА БАНКА,
ТВОЯТА ИНФОРМАЦИЯ!
🙂

Здравей и добре дошъл в голямото семейство на ОББ!
ОББ желае да предостави на теб, нашия най-млад клиент, продукти,
които отговарят на твоите очаквания и нужди.
За да можем да дадем най-доброто от нас, имаме нужда
от твоята информация.
Нека ти разкажем малко повече …

КОИ СМЕ НИЕ?

ОББ е една от най-големите банки в България –
при нас можеш спокойно да ползваш банкови
продукти, които подхождат на твоя стил и нужди.

ОТ КАКВА ТВОЯ ИНФОРМАЦИЯ
СЕ НУЖДАЕМ?

ОББ има нужда от твоите основни данни
(информация) като име, ЕГН, дата на раждане,
информация от лична карта или друг документ за
самоличност, телефонен номер, имейл, адрес.

ЗА КАКВО ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ТВОЯТА
ИНФОРМАЦИЯ?

Информацията, която ще ни дадеш, ще използваме,
за да ти осигурим услугата, която желаеш и от която
имаш нужда, напр. за да можем да ти издадем дебитна
карта. Понякога тази информация ще ни трябва, за да
изпълним наши задължения по закон, без обаче това да ти
влияе по някакъв начин – ти ще продължиш да си ползваш
услугите ни без проблем.

КОЛКО ДЪЛГО ЩЕ ПАЗИМ ТВОЯТА
ИНФОРМАЦИЯ?

Информацията ти ще пазим, докато ползваш нашите услуги.
Понякога може да се наложи да ползваме тази информация и
за по-дълго време, ако имаме такова задължение по закон.

КАКВИ СА ТВОИТЕ ПРАВА?

Понеже ни поверяваш твоята лична информация
и ни се доверяваш, можеш по всяко време да поискаш
от нас да ти кажем какво и как правим с нея, да поискаш
копие от тази информация или да я коригираме, ако е
допусната някаква грешка. Може да поискаш и да изтрием
твоите данни или да ограничим тяхното използване, както
и да възразиш срещу някои наши действия – ако има добра
причина за това, ние ще уважим желанието ти, а ако не –
ще ти обясним защо не можем да го направим.

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИШ, АКО ИМАШ
ВЪПРОСИ?

Можеш да ни намериш на адрес: гр. София, бул. Витоша 89Б,
ОББ Милениум център или в наш офис в твоя град.
Ако имаш някакви въпроси относно информацията, която
събираме, винаги можеш да разчиташ на нас и да ни пишеш и
на имейл dpo@ubb.bg.

КАКВО ДА НАПРАВИШ,
АКО НЕ СИ СЪГЛАСЕН С НАС?

Ние винаги сме на разположение да ти помогнем да
намериш отговорите на въпросите, които те вълнуват.
Разбира се, може да се обърнеш и към Комисия за защита
на личните данни, www.cpdp.bg.

Твоята лична информация е наша грижа!
Плащай безгрижно, живей активно – остави на нас да се грижим за твоята информация!

🙂

ОББ предлага дебитна карта Mastercard за тийнейджъри
от 14 до 18 години с възможност за издаване като:
• Основна дебитна карта Debit Mastercard на непълнолетни лица от
14 г. до 18 годишна възраст издадена по сметка на тинейджъра
• Възможност за избор на дизайна на дебитната карта, издавана по
сметката и преференциални условия за нейното ползване

Full Access 14+ e подходящ за:
• Бързо и лесно безконтактно плащане на ежедневните покупки
• Теглене на пари в брой от банкомат
• Проверка на салдо по сметка на банкомат
• Преференциална такса за теглене от банкомат на други банки в
България в размер на 0.30 лв.; (само за основни дебитни карти Debit
Mastercard издадена по сметка на името на детето)
• Атрактивен аксесоар за безконтактно плащане с избор
от два цвята.

Допълнителни възможности:
 опълнителна карта на непълнолетни лица от 14 до 18 годишна
·Д
възраст, към сметка на родител / попечител
• Възможност за контрол върху разходите от страна на родителя

0700 117 17
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От 2018 г. ОББ е част от белгийската банково-застрахователна група KBC.
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*Не се събира такса за откриване и обслужване - месечно, на разплащателна
сметка за откриване на основна безконтактна дебитна карта Debit Mastercard
за деца/юноши (от 14 до 18 годишна възраст). Общ дневен лимит за теглене
на пари в брой BGN 40.00 лв. Дневен лимит за плащане при търговци
BGN 40.00 лв. При навършване на 18 годишна възраст сметката се
трансформира при стандартни условия в годината, следваща навършването на
пълнолетие. Повече информация за условията по продуктите е налична
в Тарифата на банката.

