Искане за издаване на местна карта CCB – Office 1
Моля, попълнете с печатни букви и √ , където е необходимо

ПОРЪЧКА НА КАРТА CCB-Office 1
/Моля, изберете по една позиция във всяка колона/

Кредитна карта

Персонална карта

Дебитна карта

Фирмена карта

Сума на желан кредитен лимит: /попълва се само при искане за кредитна карта/.............................лева

ЖЕЛАЯ КАРТАТА ДА БЪДЕ РЕГИСТРИРАНА ЗА УСЛУГА „КРЕДИТЕН ЛИМИТ ПЛЮС” /само за кредитна карта/
/наличността по сметката се добавя към разполагаемия кредитен лимит/
ЛИЧНИ ДАННИ

Име:

Презиме:

Фамилия:

ЕГН:

Семейно положение:

Лична карта №...........................................

несемеен

семеен

разведен

друго

Издадена от: МВР град....................на.............................
Кодова дума:

Брой деца под 18 години:

(за идентификация от разстояние)

АДРЕС ПО РЕГИСТРАЦИЯ: Населено място .............................................. П.код.......... ж.к...............................................
ул/бул................................................... №...... Блок........ Вход........ Етаж........ Ап......... Домашен телефон:.......................
Мобилен телефон:................................. Служебен телефон:.................................... E-mail: ..............................................
АДРЕС ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ: Населено място ........................................... П.код........... ж.к..............................................
ул/бул............................................... №..... Блок...... Вход...... Етаж...... Ап....... На сегашния си адрес живея от:..........год.
Живея в:

Собствено жилище

Под наем

С родители/роднини

Друго........................

Ползвани други кредитни карти /попълва се само при искане за кредитна карта/
Банка издател:............................. Вид карта:............................ Срок на валидност:........................Кредитен лимит....................
Банка издател:............................. Вид карта:........................... Срок на валидност:........................Кредитен лимит.....................
Ползвани банкови кредити /попълва се само при искане за кредитна карта/
Банка....................................... Вид............................Месечна вноска..................Краен срок на кредита....................................
Банка....................................... Вид............................Месечна вноска..................Краен срок на кредита....................................
Имуществено състояние /попълва се само при искане за кредитна карта/
Недвижима собственост:

Апартамент

Къща

Вила

Земя

% собственост.................

Адрес: град......................................ул./квартал:..................................................бл./вх./ап.....................................................
Собственик ли сте на автомобил?

Не

Да Марка:................. Модел:............Регистр. номер:.................Год. на произв.:............

МЕСТОРАБОТА
Професия:.......................... Длъжност:....................... Вид договор:

безсрочен трудов

срочен трудов

друг...............

Работодател/ Вид бизнес (ако сте на свободна професия):.................................................................................
Адрес на работодателя: гр...........................................П.код................ул...................................................... №..........................
Трудов стаж към настоящата месторабота:........................ ЕИК:......................................... Служ. тел (вкл. код)............................
Предишна месторабота:

Предишен работодател:..................................................................................................................

Трудов стаж на предишната месторабота:........................................................Общ трудов стаж:................................................
Нетен месечен доход на картодържателя в лева:......................................................................
Нетен месечен доход на домакинството в лева: ....................................................................
Доходи от други източници годишно в лева:
граждански договори ..........................

наеми ..........................

лихви..........................

други..........................

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИРМАТА /Попълва се само при издаване на фирмена карта/
Фирмата:............................................................................................................................ЕИК/БУЛСТАТ:.................................
Предмет на дейност:..................................Упълномощен представител:.........................................Длъжност:............................
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЯТА ПО КАРТАТА ЩЕ ПОЛУЧАВАМ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН
В Централна Кооперативна Банка АД при поискване
На адреса по регистрация веднъж месечно /такса 1 лв. на извлечение/
На друг адрес месечно:

Населено място:........................... Код:........... ул/бул.........................................№......

/такса 1 лв. на извлечение/

ж.к............................................. Блок.............. Вход.............. Етаж............. Ап...........

Чрез SMS веднъж месечно /безплатно/
Чрез “SMS детектив” за всяка транзакция /след предварителна регистрация в банката/
Чрез зелен телефон и кодова дума
СУМА ЗА КАРТОВИ ОПЕРАЦИИ /само за дебитни карти/
Желаната сума от разплащателната картова сметка, определена за ползване само чрез банковата карта
400 лв.
800 лв.
друга стойност...................лв.
реалната наличност по сметката
ИМЕ ВЪРХУ КАРТАТА
Името Ви на латиница /21 символа, включително с празните полета/:

Името на фирмата Ви на латиница /25 символа, включително с празните полета, при издаване на фирмена карта/:

Съгласен съм да получавам информация за нови продукти на ЦКБ

да

не

Декларация от картодържателя:
Декларирам, че съм запознат/а с “Общи условия на ЦКБ по Договор
за издаване и използване на местни дебитни и кредитни карти CCBOffice1” и Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на ЦКБ АД.
Получил съм същите и съм съгласен да уреждат правата и
задълженията между мен и банката. Задължавам се да отговарям за
всички плащания от моята сметка, инициирани чрез картата.
Декларирам, че данните, съдържащи се в искането за издаване на
банкова карта, са точни и верни. С подписването на настоящото
декларирам, че:
 “ЦКБ” АД, гр. София, ме е уведомила за правата ми по Закона за
защита на личните данни /ЗЗЛД/ и ми е предоставила
информацията по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД;
 Се съгласявам “ЦКБ” АД, гр. София, да обработва личните ми
данни, предоставени, в съответствие със закона, от мен и трети
лица;
 Се съгласявам “ЦКБ” АД, гр. София, да предоставя личните ми
данни на трети лица – цесионери, кредитни бюра, лица на които е
възложено събирането на дълга и др.;
 Се съгласявам на “ЦКБ” АД, гр. София, да бъдат предоставяни
всички, касаещи мен лични данни, обработвани от всички трети
лица, включително Национална агенция за приходите и Национален
осигурителен институт.
 Се съгласявам личните ми данни, свързани с гражданската ми
регистрация и гражданското ми състояние, да бъдат изисквани и
получавани (по смисъла на §1, т.5 от Допълнителните разпоредби
на ЗЗЛД) от ЦКБ АД.
 Давам изричното си съгласие ЦКБ АД да изисква и да получава от
Национална база данни „Население“ наличните в базата данни,
свързани с гражданската ми регистрация и да ги обработва при
осъществяване на проверки за кредитоспособността ми, както и
след това.
Дата: .............................. Подпис: .............................................

Декларация от упълномощения представител на
фирмата /попълва се само при издаване на фирмена карта/:

Име и фамилия:............................................................................
/собственоръчно/
/подписът се полага пред служител на банката/

Име и фамилия:..............................................................................
/собственоръчно/

Декларирам, че сме запознати с “Общи условия на ЦКБ по Договор за
издаване и използване на местни дебитни и кредитни карти CCB-Office1” и
Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на ЦКБ АД. Получили сме
същите и сме съгласни да уреждат правата и задълженията между нас и
банката. Задължаваме се да бъдем отговорни за всички плащания от
фирмената сметка, инициирани чрез всички карти, издадени по нея, сега
или в бъдеще. Декларирам, че данните, съдържащи се в искането за
издаване на банкова карта, са точни и верни. С подписването на
настоящото декларирам, че:
 Срещу фирмата няма заведени изпълнителни дела и не е в производство
на несъстоятелност и ликвидация;
 “ЦКБ” АД, гр. София, ме е уведомила за правата ми по Закона за защита
на личните данни /ЗЗЛД/ и ми е предоставила информацията по чл. 19, ал.
1 от ЗЗЛД;
 Се съгласявам “ЦКБ” АД, гр. София, да обработва личните ми данни,
предоставени, в съответствие със закона, от мен и трети лица;
 Се съгласявам “ЦКБ” АД, гр. София, да предоставя личните ми данни на
трети лица – цесионери, кредитни бюра, лица на които е възложено
събирането на дълга и др.;
 Се съгласявам на “ЦКБ” АД, гр. София, да бъдат предоставяни всички,
касаещи мен лични данни, обработвани от всички трети лица, включително
Национална агенция за приходите и Национален осигурителен институт.

 Се съгласявам личните ми данни, свързани с гражданската ми
регистрация и гражданското ми състояние, да бъдат изисквани и
получавани (по смисъла на §1, т.5 от Допълнителните разпоредби на
ЗЗЛД) от ЦКБ АД.
 Давам изричното си съгласие ЦКБ АД да изисква и да получава от
Национална база данни „Население“ наличните в базата данни,
свързани с гражданската ми регистрация и да ги обработва при
осъществяване на проверки за кредитоспособността ми, както и след
това.
Дата: ..............................

Подпис: ..............................................

/подписът се полага пред служител на банката/

Попълва се от картодържателя при получаването на картата:
Получих моята карта CCB-Office 1 с номер:.............................................................................. и ПИН код в запечатан плик.
Дата:...........................

Подпис:..............................................

Попълва се от Банката при предаване на карта/ ПИН код:
Предал картата:........................................................................................

Дата:.....................

Подпис:.......................

Дата:.....................

Подпис:.......................

/име и фамилия на БСОК/
Предал ПИН код:.......................................................................................
/име и фамилия на банков служител–касиер/

Попълва се от Банката:
Продал продукта /привлякъл клиента/:.................................................................... Подпис:....................

Дата:...............

Приел искането:.................................................................................................... Подпис:....................

Дата:...............

Обработил документите:.......................................................................................... Подпис:....................

Дата:...............

IBAN:..........................................................................................

Одобрен размер на кредитен лимит: .................................

Одобрил кредитния лимит:....................................................................................... Подпис:.........................

Дата:...............

Водещ кредита:....................................................................................................... Подпис:.........................

Дата:...............

