
ИСКАНЕ за издаване на кредитна карта Фаворит 

VISA Gold EXTRA / Mastercard Gold EXTRA / VISA/Mastercard Допълнителна  
 

    До ЦКБ АД клон ........................................................ 
 

  
  

     Моля, изберете по една позиция във всяка колона 

 Mastercard Gold EXTRA 
 

 VISA Gold EXTRA 
 

 Mastercard Standard  

 VISA Classic  
 

 Mastercard Gold  

 VISA Gold  
 

 по сметка в лева 
 

 по сметка в EUR 
 

 по сметка в USD 

 
 
 

  стандартно издаване 
 

  експресно издаване 

 

  

 Желая карта VISA CCB-BULGARIA AIR 
 Притежавам  FFP номер  
 

 

                

 /Ако не посочите FFP номер, ще Ви бъде присвоен нов такъв/ 

 ЖЕЛАЯ КАРТАТА ДА БЪДЕ ТИП „ЕМОЦИЯ” С КОД НА ДИЗАЙНА  ................. и декларирам, че съм запознат/а и приемам размера на 
такса „Дизайн” за карта „ЕМОЦИЯ” съгласно Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на ЦКБ АД.  
/само при карти Standard / Classic може да се избере дизайн/ 

 СУМА НА ЖЕЛАН КРЕДИТЕН ЛИМИТ:  

 ЖЕЛАЯ КАРТАТА ДА БЪДЕ РЕГИСТРИРАНА ЗА УСЛУГАТА „КРЕДИТЕН ЛИМИТ ПЛЮС” /наличността по сметката се 
добавя към разполагаемия кредитен лимит/ 

Данни на ТИТУЛЯРА 
 

 
 

ЕГН:                                                Семейно положение:                                                           Брой деца под 18 г.: 

Лична карта №:              Издадена от:                    на:                       Гражданство: 
 

 

  Ползвани други кредитни карти: 

Банка издател:.................................. Срок на валидност:........................Вид карта:...........................Кредитен лимит..................... 

Банка издател: ................................. Срок на валидност:........................Вид карта:...........................Кредитен лимит..................... 

Банка издател: ................................. Срок на валидност:........................Вид карта:...........................Кредитен лимит..................... 

  Ползвани кредити към финансови институции: 

Вид……………………………………Кредитор……………………………………………… Месечна вноска………………………Краен срок на кредита……………………………….  

Вид……………………………………Кредитор……………………………………………… Месечна вноска………………………Краен срок на кредита………………………………. 

Вид……………………………………Кредитор……………………………………………… Месечна вноска………………………Краен срок на кредита………………………………. 

 

Имуществено състояние: 

  Недвижима собственост:    Апартамент  % собственост …………          Къща % собственост …………          Вила % собственост …………  

 Адрес:   ...................................................................................................................................................................................... 

 Адрес:  ....................................................................................................................................................................................... 
 

Собствен автомобил:   не  да Марка:.................... Модел:.................... Регистр. номер:....................Год. на произв.:................. 
 

МЕСТОРАБОТА 
 

Професия:.................................. Образование:…………………….……….. Длъжност:...............................................................  

Вид договор:   Безсрочен трудов        Срочен трудов        Друг................... 

Име:    Презиме:     Фамилия: 

АДРЕС ПО РЕГИСТРАЦИЯ: Населено място ................................................. п.код............ ж.к.................................................. 

ул/бул................................................... №........ Блок......... Вход.......... Етаж.......... Ап......... Домашен телефон:.......................  

Мобилен телефон:................................. Служебен телефон:.................................. E-mail: ........................................................ 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:  Същия като адреса по регистрация            На сегашния си адрес живея от:.............год. 

Населено място ................................................. п.код................... ж.к................................................................................. 

ул/бул.................................................................... №............... Блок.............. Вход................ Етаж.............. Ап..................  
Живея в:  Собствено жилище  Под наем  С родители/роднини     Друго...................            



Работодател ..........................................................................  Вид бизнес (ако сте на свободна професия):............................... 

Отрасъл: .......................................................  ЕИК/БУЛСТАТ:............................Адрес на работодателя: гр................................  

ул/жк. .................................................................. №............ Служ. тел (вкл. код)...................................................................  
 

Трудов стаж към настоящата месторабота:............................................... Общ трудов стаж: ...................................................... 
 

  
   Нетен месечен доход на в лева: ..........................  

   Доходи от други източници месечно в лева:  граждански договор .............  наеми ...........  лихви ........   други............. 

МЕСЕЧНОТО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО СМЕТКАТА ЩЕ ПОЛУЧАВАМ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН  
 

   В Централна кооперативна банка АД при поискване  На адреса по регистрация / срещу такса съгласно Тарифата / 

   Чрез Интернет банкиране на ЦКБ АД  На адреса за кореспонденция /срещу такса съгласно Тарифата/ 
 

Данни на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Желая да получавам допълнително безплатна информация чрез SMS веднъж месечно          

ЕГН:                            Лична карта №:                           Издадена от:                              на:                  Гражданство: 

 
 

ИМЕ ВЪРХУ КАРТАТА Името Ви на латиница по международен паспорт /21 символа, включително с празните полета/:  
 

 

                                          
 

Съгласен/a съм да получавам e-mail и SMS съобщения от Банката с информационна и рекламна цел. 
 Моля, отбележете ако не желаете да получавате такава информация чрез SMS съобщения 
 Моля, отбележете ако не желаете да получавате такава информация чрез e-mail съобщения 

 

 

 
 
 
 

Декларация от Картодържателя: 
Декларирам, че съм запознат/а с “Общи условия на ЦКБ към рамков договор за откриване и 
обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции” 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: .......................................  
  

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

Декларация от Титуляра: 
Декларирам, че сме запознати с “Общи условия на ЦКБ към рамков договор за откриване и 
обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции” 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 сметката, инициирани чрез всички карти, издадени по нея, сега или в бъдеше. 
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: .......................................  
  

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

 

Желая да ползвам следните продукти на ЦКБ: 

 Mobb  /Услуга за плащане с банкови карти чрез мобилен телефон/ 

 SMS Детектив / Възможност да бъдете уведомяван за всички успешни и неуспешни транзакции с картата в реално време – в   рамките на няколко секунди 
след извършването на плащането или тегленето в брой./ Декларирам, че съм запознат/а и приемам размера на таксите за услуга SMS детектив съгласно 
Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на ЦКБ АД. 

Име:    Презиме:     Фамилия: 

АДРЕС ПО РЕГИСТРАЦИЯ: Населено място ................................................. п.код............ ж.к.................................................. 

ул/бул................................................... №........ Блок......... Вход.......... Етаж.......... Ап......... Домашен телефон:.......................  

Мобилен телефон:................................. Служебен телефон:.................................. E-mail: ........................................................ 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:  Същия като адреса по регистрация            На сегашния си адрес живея от:.............год. 

Населено място ................................................. п.код................... ж.к................................................................................. 

ул/бул.................................................................... №............... Блок.............. Вход................ Етаж.............. Ап..................  



 

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:.................... 

 

 

 

Попълва се от картодържателя при получаването на картата: 
Получих моята VISA/Mastercard карта тип: ................................................................номер:......................................................... и 
ПИН код в запечатан плик. 
 

Дата: ...........................                               Подпис: ........................... 
 

 

 

 
 
 

 

 

ИСКАНЕ за откриване на банкова разплащателна сметка 
  
Моля, попълнете с печатни букви и √, където е необходимо 

   Персонална разплащателна сметка 
  /Валутата на сметката съответства на избраната валута на картата./ 
   

 

ОТКРИЙТЕ НА: .............................................................................................................................................. 
/име на физическото, в полза на което се открива сметката/: 

 

  

ПАРИТЕ ПО ТАЗИ СМЕТКА МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
Сметката се открива във връзка с издаване на банкова карта. Разпоредителните действия с авоарите по сметката се извършват съобразно 
условията на Банката. 

 

  

Декларация: 
Известни са ми и имат задължителна сила за мен условията по Наредба № 3/18.04.2018г. на БНБ за условията и реда за изпълнение на 
платежни операции и за използване на платежни инструменти, другите приложими норми и Вашите “Общи условия към рамков договор за 
откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции”, съответно правилата за водене на сметката. 
Известно ми е, че за неверни данни подписалият това искане носи отговорност. 
Задължавам се при промяна на условията за плащане по тази сметка и на лицата, упълномощени да се разпореждат с парите по нея, 
своевременно да Ви уведомя и Ви представя нужните документи. 

 

  

Място и дата на откриване на сметката: ................................................................................... 
  
Подписи на титуляра и на лицата, представляващи титуляра:................................................................. 

 

 

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

Предал картата:............................................................................. Дата:........................ Подпис:........................... 

/име и фамилия на БСОК/ 

Предал ПИН код:............................................................................. Дата:........................ Подпис:........................... 

    /име и фамилия на банков служител–касиер/ 


