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ДОГОВОР ЗА ИЗДАВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА  

 МЕЖДУНАРОДНА СТУДЕНТСКА И ДЕБИТНА  

   DSK-ISIC-UNI/DSK ISIC КАРТА 

 

I. ДАННИ ЗА БАНКАТА 

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

ЕИК 121830616. 

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

 

II. ЛИЧНИ ДАННИ 

Имена по лична карта……………………………………………………….………………….……………… 
/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН/ЛНЧ:       , л.к..№/изд. на………………………………………от………………… 

Дата на раждане............................................. 

Адрес (по лична карта): Град/село, област ……………………………………………..……….П.К………... 

ж.к./ул.№…….………………………………бл…….………вх…………ет……………ап…….………………. 

Адрес (настоящ): Град/село, област ………………………..………………….…………П.К……………….. 

ж.к./ул.№…….……………….……………………бл…….………вх…………ет……………ап…….………… 
 

Телефон за контакт:  домашен..............................служебен..............................GSM…………....………… 

e-mail……………………........... 

III. ДАННИ ЗА КАРТАТА 

  

 

Университетски данни за целите на картата: 

Университет ………………………………………………………………………. Курс …………………………. 

Факултет …………………………………………………………………………... Фак. № ………………………. 

Сметка за целите на картата: 

                      

  

Име върху картата – на латиница, по документ за самоличност: 

                    

 

Начин на издаване: 

 

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

 да, на мобилен номер 
 не 

 

 DSK ISIC UNI                                     

 DSK ISIC 

 

 

 

 

 

 

в  BGN 

          

 ( до 20 символа) 

 

 EUR  USD 

( до 20 символа) 

 стандартен  експресен 

 

Желая да получа картата си в поделение:…………. 

+ 3 5 9 8         
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Чл.1. Чл. 1. Настоящият договор има за предмет уреждане на взаимоотношенията между Банката и 

Клиента във връзка с издаването и ползването на карта DSK-ISIC-UNI/DSK-ISIC с № 

……..….ХХХХХХ……….при спазване на Общите условия и Условията за този вид карта, които 

представляват неразделна част от договора. 

Чл. 2. Клиентът заявява, че е запознат с посочените в чл. 1 документи, които е получил, и се задължава да 

ги спазва. 

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. С подписването на настоящия договор Клиентът предоставя съгласие за събиране на суми от свои 

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

неизпълнение на договорните задължения. 

Чл. 5. Договорът се сключва със срок на действие, съвпадащ със срока на валидност на картата, 

включително и случаите на преиздаване на картата в срока на валидност, предвидени в Общите условия. 

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. 
 

ДЕКЛАРАЦИИ  

Чл. 7. С подписване на Договора, Клиентът заявява, че няма да използва картата си 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. 8. С подписване на Договора, Клиентът заявява, че: 

а) му 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. 

б) е информиран, че за целите на издаването и обслужването на съвместна карта, обединяваща 

функционалностите на дебитна банкова карта на Банката, Международна студентска карта (International 

Student Identity Card — ISIC), и университетска идентификационна карта и/или университетска 

електронна студентска книжка, личните му данни ще бъдат предоставени от Банката на „Асоциация за 

подпомагане на академичната общност“ (АПАО) – подлицензиант на ISIC Association и на Университета, 

посочен в секция „Университетски данни“ (за клиенти, на които ще бъде издадена карта DSK ISIC UNI). 

в) е информиран, че за целите на издаването и обслужването на съвместна карта, обединяваща 

функционалностите на дебитна банкова карта на Банката и  Международна студентска карта (International 

Student Identity Card — ISIC), личните му данни ще бъдат предоставени от Банката на „Асоциация за 

подпомагане на академичната общност“ (АПАО) – подлицензиант на ISIC Association (за клиенти, на 

които ще бъде издадена карта DSK ISIC). 

г) е запознат, че с издаването на картата придобива статут на асоцииран член на АПАО, запознат е с 

Устава на АПАО и го приема.  

д) е съгласен да получава  информация за актуални намаления и преференции, свързани с ISIC картата и 

има право да възрази срещу това на info@isic.bg. 

 
 

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

 

     Клиент:.......................................    За Банка ДСК:...................................... 

         Три имена:…………………….…………….… 

         Длъжност:………………………………….………… 

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

 

                                                                                                       Дата:………………. 

 

http://www.dskbank.bg/
mailto:info@isic.bg

