Искане за издаване на корпоративна кредитна карта
Diners Club Classic

MEMBER
SINCE

82 DC VB

VALID

11/11

THRU

Тип на картата:

11/14

Diners Club – Първа инвестиционна банка

MEMBER
SINCE

револвираща

82 DC VB

VALID

11/11

THRU

11/14

charge

Данни за Търговеца
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование на Търговеца

Регистриран в търговски регистър при _____________________________________________________ , ф. д. №__________________________/ ________________

ЕИК (БУЛСТАТ)

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Седалище и адрес на управление

Пощенски код

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес за кореспонденция (ако е различен от посочения по-горе)

Пощенски код
Наименование на Търговеца, написано на латиница по начин, по който да бъде
изписан върху картата(ите) – до 20 символа

Телефони: ______________________________________________________________ Е-mail адрес: __________________________________________________________

Лица, представляващи Търговеца
1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Имена и длъжност
№

издаден на _____________________ от _________________________________ ЕГН
Документ за самоличност (л.к.)

Телефони: ________________________________________________________________ Е-mail адрес: _________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Имена и длъжност
№

издаден на _____________________ от _________________________________ ЕГН
Документ за самоличност (л.к.)

Телефони: ________________________________________________________________ Е-mail адрес: _________________________________________________________

Посочете клон на ПИБ, в който желаете да получите картите ___________________________________________________________________________

Търговска дейност и финансово състояние
Търговецът има кредитни улеснения в ПИБ

Търговецът има открити сметки в ПИБ

Търговецът не е клиент на ПИБ

Описание на дейността: ________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Годишен оборот за последната финансова година:

до 250 000 лв.

от 250 001 лв. до 5 000 000 лв.

От колко време се осъществява дейност:

6 м.

2 г.

Брой служители:

до 10

1 г.

Имали ли сте прекъсване на дейността през последните 3 години

3 г.

4 г.

над 5 000 000 лв.
5 г.

над 5 г.

от 11 до 50

над 50

да

не

Ако „да”, моля обяснете причините за прекъсването: __________________________________________________________________________________________

Оправомощени ползватели
1. С настоящото Търговецът заявява своето искане, съгласувано с Оправомощения ползвател за издаване на кредитна карта на:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Имена по документа за самоличност и длъжност
№

издаден на _____________________ от _________________________________ ЕГН
Документ за самоличност (л.к.)

Имена на латиница по документа за самоличност, както ще бъдат изписани на картата (до 20 символа) Ключова дума (парола) за идентификация на Оправомощения ползвател
от разстояние

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Постоянен адрес

Пощенски код

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес за кореспонденция (ако е различен от посочения по-горе)

Пощенски код

Телефони: ______________________________________ Мобилен: _________________________________ Е-mail адрес: _______________________________________
Търговецът желае извлеченията по картата да се получават:

В ПИБ

На адреса за кореспонденция на Търговеца

Оправомощеният ползвател е заемащо или заемало (през последната 1 година) висша държавна длъжност в Р България
или в чужбина или свързано с него лице **
Нe
Да
** Съгласно Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП), лице заемащо или заемало висша
държавна длъжност в Република България или в чужда държава, е: държавен глава, ръководител на правителство, министър и
заместник-министър; член на парламента; съдия в Конституционен съд, във Върховен съд или на друг висш орган на съдебната власт,
чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства; член на Сметната палата; член на
управителни органи на централната банка; посланик или ръководител на дипломатически мисии; висш офицер от въоръжените сили;
член на административен, управителен или надзорен орган на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик
държавата; кмет или заместник кмет на община; кмет или заместник кмет на район; председател на общински съвет или е свързано
с него лице, а именно: съпруг/а или лице, живеещо във фактическо съпружеско съжителство; низходящите от първа степен (деца)
и техните съпрузи или лица, с които живеят във фактическо съпружеско съжителство; възходящи от първа степен (родители);
лице, което е действителен собственик на юридическо лице съвместно с лицето, попадащо по-горе или се намира в близки търговски,
професионални или други делови отношения с това лице; лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на
юридическо лице, основано в полза на с лицето, попадащо по-горе.
2. С настоящото Търговецът заявява своето искане, съгласувано с Оправомощения ползвател за издаване на кредитна карта на:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Имена по документа за самоличност и длъжност
№

издаден на _____________________ от _________________________________ ЕГН
Документ за самоличност (л.к.)

Имена на латиница по документа за самоличност, както ще бъдат изписани на картата (до 20 символа) Ключова дума (парола) за идентификация на Оправомощения ползвател
от разстояние

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Постоянен адрес

Пощенски код

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес за кореспонденция (ако е различен от посочения по-горе)

Пощенски код

Телефони: ______________________________________ Мобилен: _________________________________ Е-mail адрес: _______________________________________
Търговецът желае извлеченията по картата да се получават:

В ПИБ

На адреса за кореспонденция на Търговеца

Оправомощеният ползвател е заемащо или заемало (през последната 1 година) висша държавна длъжност в Р България
или в чужбина или свързано с него лице **
Нe
Да
** Съгласно Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП), лице заемащо или заемало висша
държавна длъжност в Република България или в чужда държава, е: държавен глава, ръководител на правителство, министър и
заместник-министър; член на парламента; съдия в Конституционен съд, във Върховен съд или на друг висш орган на съдебната власт,
чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства; член на Сметната палата; член на
управителни органи на централната банка; посланик или ръководител на дипломатически мисии; висш офицер от въоръжените сили;
член на административен, управителен или надзорен орган на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик

държавата; кмет или заместник кмет на община; кмет или заместник кмет на район; председател на общински съвет или е свързано
с него лице, а именно: съпруг/а или лице, живеещо във фактическо съпружеско съжителство; низходящите от първа степен (деца)
и техните съпрузи или лица, с които живеят във фактическо съпружеско съжителство; възходящи от първа степен (родители);
лице, което е действителен собственик на юридическо лице съвместно с лицето, попадащо по-горе или се намира в близки търговски,
професионални или други делови отношения с това лице; лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на
юридическо лице, основано в полза на с лицето, попадащо по-горе.
3. С настоящото Търговецът заявява своето искане, съгласувано с Оправомощения ползвател за издаване на кредитна карта на:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Имена по документа за самоличност и длъжност
№

издаден на _____________________ от _________________________________ ЕГН
Документ за самоличност (л.к.)

Имена на латиница по документа за самоличност, както ще бъдат изписани на картата (до 20 символа) Ключова дума (парола) за идентификация на Оправомощения ползвател
от разстояние

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Постоянен адрес

Пощенски код

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес за кореспонденция (ако е различен от посочения по-горе)

Пощенски код

Телефони: ______________________________________ Мобилен: _________________________________ Е-mail адрес: _______________________________________
Търговецът желае извлеченията по картата да се получават:

В ПИБ

На адреса за кореспонденция на Търговеца

Оправомощеният ползвател е заемащо или заемало (през последната 1 година) висша държавна длъжност в Р България
Нe
Да
или в чужбина или свързано с него лице **
** Съгласно Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП), лице заемащо или заемало висша
държавна длъжност в Република България или в чужда държава, е: държавен глава, ръководител на правителство, министър и
заместник-министър; член на парламента; съдия в Конституционен съд, във Върховен съд или на друг висш орган на съдебната власт,
чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства; член на Сметната палата; член на
управителни органи на централната банка; посланик или ръководител на дипломатически мисии; висш офицер от въоръжените сили;
член на административен, управителен или надзорен орган на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик
държавата; кмет или заместник кмет на община; кмет или заместник кмет на район; председател на общински съвет или е свързано
с него лице, а именно: съпруг/а или лице, живеещо във фактическо съпружеско съжителство; низходящите от първа степен (деца)
и техните съпрузи или лица, с които живеят във фактическо съпружеско съжителство; възходящи от първа степен (родители);
лице, което е действителен собственик на юридическо лице съвместно с лицето, попадащо по-горе или се намира в близки търговски,
професионални или други делови отношения с това лице; лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на
юридическо лице, основано в полза на с лицето, попадащо по-горе.

Декларация от Оправомощения ползвател
С подписване на настоящото искане декларирам, че:
1. Желая да ми бъде издадена посочената в това искане от Търговеца Карта към партидата му.
2. Съм се запознал/а предварително с Общите условия на Дайнърс клуб България АД (Дайнърс клуб) за издаване и ползване на кредитни карти
DINERS CLUB, с Тарифата на Дайнърс клуб и приемам прилагането им при уреждане на правата и задълженията между мен и Дайнърс клуб.
3. Давам изричното си съгласие да отговарям солидарно с Търговеца за всички суми, дължими на Дайнърс клуб, произтичащи от плащания с
издадената ми Карта.
4. Давам съгласие Дайнърс клуб и упълномощени от него лица да обработват и предоставят получените от мен лични данни на трети лица,
включително на обслужващите плащанията системни картови оператори и обработващи данни в страната и чужбина, за нуждите на
картовите разплащания и контрола върху дейността, както и във връзка с предоставянето на други продавани чрез Първа инвестиционна
банка АД/Дайнърс клуб услуги.
5. Всички данни и информация, посочени от мен в това искане, са верни, точни и изчерпателни. При промяна в данните се задължавам веднага
да уведомя Дайнърс клуб.
1. Подпис

Дата:

2. Подпис

3. Подпис

Оправомощени ползватели
на кредитна карта:

Декларации на Търговеца
Към датата на депозиране на това искане Търговецът има:
Кредитни карти (VISA, MasterCard, AmericanExpress, Diners Club, JCB и други)
Издател

Вид на картата

Срок на валидност

Кредитни задължения и гаранции към други финансови институции
Банка/Финансова институция

Размер на дълга, валута

Срок за погасяванe

Долуподписаният/те, в качеството си на представители на Търговеца, декларирам/е, че:
1. Съм/сме се запознал/а/и предварително с Общите условия на Дайнърс клуб България АД (Дайнърс клуб) за издаване и ползване на кредитни карти DINERS CLUB, с реда за предоставяне на кредити, както и с Тарифата на Дайнърс клуб и приемам/е прилагането им при уреждане на правата и задълженията между Търговеца и Дайнърс клуб, във връзка с кредита, който ще бъде предоставен на дружеството,
което представлявам/е въз основа на това искане и издаването и ползването на исканите от мен/нас кредитна/и карта/и.
2. Давам/е съгласието си Дайнърс клуб и упълномощени от него лица да извършват всякакви проверки във връзка с това искане, които по
преценка на дружеството са необходими за установяване на кредитоспособността (платежоспособността) на дружеството, което
представлявам/ме и потвърждаване на дадените от мен/нас данни и информация, както и да извършват проверки и получават всякаква данъчна и осигурителна информация по смисъла на ДОПК от органите по приходите, НОИ, съответно от публичните изпълнители,
включително и по отношение на свързаните с Търговеца лица, без значение на формата, вида, качеството и представителната власт
на регистрация като данъчен субект/и.
3. Давам/е съгласието си Дайнърс клуб и упълномощени от него лица да обработват и предоставят получените лични данни на трети
лица, включително на обслужващите плащанията системни картови оператори и обработващи данни в страната и чужбина, за нуждите на картовите разплащания и контрола върху дейността, както и във връзка с предоставянето на други продавани чрез Първа
инвестиционна банка АД/Дайнърс клуб услуги.
4. Всички данни и информация, посочени в това искане са верни, точни и изчерпателни. При промяна в данните се задължавам/е незабавно
да уведомя/им Дайнърс клуб.
Известно ми/ни е, че предоставянето на неточни и неверни данни и сведения е основание за предсрочна изискуемост на кредита, както
и че за посочване на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно Наказателния кодекс на Р България. Известно ми/ни е, че приемането на това искане от страна на Дайнърс клуб не задължава дружеството да го изпълни, нито да мотивира своя отказ. Искането
и приложените документи не подлежат на връщане.

Към настоящото искане прилагам(е) оригинал и заверено копие, което остава в Дайнърс клуб България АД,
от следните документи:
актуална съдебна регистрация

регистрация по БУЛСТАТ

учредителен акт (дружествен договор или устав)

актуална търговска регистрация от Агенцията по вписванията
декларация за икономическа свързаност с други лица (по образец)

финансови отчети
Към дата:

Баланс

ОПР

ОПП

Данъчна декларация

________________
________________

Дата: _________________________

ТЪРГОВЕЦ: ______________________________________________________________________________________________
Подписи на лицата, представляващи Търговеца, и печат

ПОПЪЛВА СЕ СЛУЖЕБНО
служебна справка за актуално състояние от Търговския регистър
Приел искането
имена на служителя

Дата:

офис / клон

Служител:
Подпис

