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ДОГОВОР ЗА ИЗДАВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕБИТНИ И ПРЕДПЛАТЕНИ 

 КАРТИ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ 

I. Данни за Банката 

„Банка ДСК” ЕАД (наричана по-нататък „Банката”) 

ЕИК 121830616. 

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска” №19 

II. Данни за титуляра на сметката /клиента/: 

Наименование на бизнес клиента: .................................................................................................................. 

ЕИК: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I, представлявана от: 

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

Презиме: ...................................................................................................... 

Фамилия: ...................................................................................................... 

ЕГН/ЛНЧ I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Лична карта № I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Издадена на: I__I__I__I__I__I__I от ......................................................... 

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

Презиме: ...................................................................................................... 

Фамилия: ...................................................................................................... 

ЕГН/ЛНЧ I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Лична карта № I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Издадена на: I__I__I__I__I__I__I от ......................................................... 

Седалище на бизнес клиента: гр./с........................................................................................................................................... 

.................................................................................................……............................................................................................. 

                                                  /ж.к.; улица; №; блок; вход; етаж; апартамент/ 

ПК I__I__I__I__I  

Адрес на управление: гр./с.......................................... жк....................................................................................................... 

ул................................................................................................. №…….бл............ вх............ ет............ ап........................... 

ПК I__I__I__I__I  

E-mail: ............................................................................................................ 

Телефони за контакт: ................................................................................... 

III.Данни за картодържателя: 

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

Презиме: ...................................................................................................... 

Фамилия: ...................................................................................................... 

ЕГН/ЛНЧ I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Лична карта № /изд.на…………………………. от ........................................ 

Домашен адрес: гр./с................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................…….............................................................................................. 

                                             /ж.к.; улица; №; блок; вход; етаж; апартамент/ 

ПК I__I__I__I__I  E–mail: ........................................................................................................................................................ 

Телефони за контакт: Домашен: ........................................Служебен: .....................................Мобилен: ............................ 
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III. Данни за картата: 

    Business Debit MasterCard Visa Business Debit 

  Business Virtual MasterCard   Virtual Visa Business           

  Сметка за обслужване на картата:  

    

 сметка с дебитна карта          Сметка за електронни пари с предплатена карта 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  в:    BGN        EUR   USD 

 Име върху картата – на латиница, по документ за самоличност 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  (до 20 символа) 

 Име на бизнес клиента върху картата - на латиница: 

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__   (до 20 символа) 

 Начин на издаване: 

    стандартен     експресен Желая да получа картата си в поделение: ........................ 

 Желая да получавам SMS съобщение при извършване на финансови операции с картата си: 

 да, на мобилен номер  

 не 
 

Чл.1.Настоящият договор има за предмет уреждане на взаимоотношенията между Банката, от една страна, и Клиента и 

Картодържателя, от друга страна, във връзка с издаването и ползването на карта ..................................................... /вид 

карта/ с № ……………XXXXXX……….. на името на Картодържателя за достъп до наличността по 

разплащателната или сметката за електронни пари на Клиента при спазване на Общите условия и Условията за този 

вид карта, които представляват неразделна част от договора.  

Чл.2.Клиентът и Картодържателят заявяват, че са запознати с посочените в чл.1 документи, които са получили и се 

задължават да ги спазват. 

Чл.3.Клиентът се съгласява Банката да съобщава на Международната картова организация информация за състоянието 

на сметката му, включително за салдото по нея и за определените лимити за транзакции. 

Чл.4.Клиентът и Картодържателят декларират, че няма да използват картата за закупуване на стоки и услуги, чието 

притежаване или употреба е забранено от законодателството на Република България, в нарушение на валутния режим 

на Република България, както и че ще спазва законодателството на страната, в която ползва картата, регламентиращо 

мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм. 

Чл.5. С подписването на настоящия договор Клиентът предоставя съгласие за събиране на суми от негови сметки в 

лева и чуждестранна валута в Банка ДСК, от които Банката може да се удовлетворява при неизпълнение на 

договорните задължения. 

Чл.6. За издаване и ползване на картата Клиентът заплаща такси, съгласно действащата към датата на събиране на 

съответното плащане Тарифа за лихвите, таксите и комисионите, които Банката прилага по извършвани услуги на 

клиенти. 

С подписване на настоящия Договор представляващият Клиента и/или Картодържателят заявяват, че им е 

предоставена информацията относно обработването на личните данни на физическите лица от „Банка ДСК” ЕАД. 

Актуалната информация относно обработването на лични данни на физически лица от „Банка ДСК“ ЕАД може да бъде 

намерена на интернет страницата www.dskbank.bg, както и във всяко едно поделение на Банката. При поискване, 

информацията може да бъде предоставена и на хартиен носител. 

 

Настоящият договор е изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 
 

За Клиента: ............................................                                                    За Банка ДСК:……………………………………… 

                                                                                                                                         Три имена:…………………….…………….… 

 Длъжност……………….…………….…………….. 

                Поделение:............................................................. 

Подпис на картодържателя:.......................................................                                           

 Дата:…………….     

+ 3 5 9 8         

 

http://www.dskbank.bg/

