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□ Първоначална регистрация  или  □ Промяна на регистрация                                                         
Моля отбележете каква промяна изисквате: 

□ Добавяне на нов потребител // □ Премахване на потребител // □ Промяна на профил за достъп 

□ Промяна на парола // □ Промяна на потребителско име // □ Блокиране на потребител // □ Отблокиране на потребител 

Данни за Титуляря:                         Клиентски No.: ………………… 

Име: ……………………………………………………………………………………..……………. ЕГН/ЕИК: …………………………… 

Данни за Потребителя:               □ Титуляр                  □ Упълномощен Потребител 
Име: …………………………………………………….…………………………………..…………. ЕГН/ЕНЧ: …………………………….. 
Л.К.№: ……………………………….…   Валидна до:…………………….  Издадена от:  ……………………..……….………….............. 
Мобилен телефон*: …………………………….…   Е-mail:  ……………………………………………….. 

* Номерът на мобилния телефон следва да е с код на съответната страна. За абонати на български телекомуникационни оператори 
следва да е „+359“. 

Профил на достъп: 
1. Сметки*:  □ Активен достъп с пълни права по всички съществуващи/бъдещи сметки 

□ Активен достъп с права само за създаване на документи по всички съществуващи/бъдещи сметки 

□ Активен достъп с права само за подписване и изпращане на документи по всички съществуващи/бъдещи сметки 

□ Пасивен достъп по всички съществуващи/бъдещи сметки (разглеждане на баланс и движения по сметки) 

□ Друг достъп (ограничителен на ниво сметка, операции до определен лимит, подписване в комбинация):  

А. Групово подписване (подписване в комбинация с друг потребител): □НЕ □ДА      

Ако ДА, опишете комбинацията от подписите:…………………………………………………………………………. 

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

Б. Лимити и права на достъп:             

Стандартен лимит  
Лимит на Банковия клиент 
транзакционен портал BACB Plus 

Физически Лица 
Дневен лимит              20 000 BGN 
Седмичен лимит       140 000 BGN 
Лимит на документ    20 000 BGN 

Юридически лица  
Дневен лимит             500 000 BGN  
Седмичен лимит     3 500 000 BGN 
Лимит на документ   500 000 BGN 

Лимит за IBAN на сметката 

ЛИМИТИ** НА НИВО: ПРАВА НА ДОСТЪП 

Д
о

ку
м

е
н

т 

Д
н

е
ве

н
 

С
е

д
м

и
че

н
 

Б
ал

ан
с 

п
о

 

см
е

тк
а 

Д
ви

ж
ен

и
е

 
п

о
 с

м
е

тк
а 

С
ъ

зд
ав

ан
е

  
д

о
ку

м
е

н
т 

П
о

п
и

св
ан

е
  

д
о

ку
м

е
н

т 

И
зт

р
и

ва
н

е
 

д
о

ку
м

е
н

т 

Всички съществуващи сметки    □ □ □ □ □ 

BG…BGUS9160…………………..    □ □ □ □ □ 

BG…BGUS9160…………………..    □ □ □ □ □ 

BG…BGUS9160…………………..    □ □ □ □ □ 
* „Сметка“ – разплащателна, специална, набирателна сметка 
** Лимитите се въвеждат във валутни единици (във валутата на сметката) 

2. Продукти (депозити, кредити, карти, спестовни сметки):  
Достъп до продукти във Виртуалната Банка “BACB Plus”:    
□ Всички продукти □ Друг ограничен достъп до продукти: ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Права за работа с продукти (създаване, подписване, изпращане, изтриване на документ, свързан с продукт):     

Продукти: ДА НЕ 

Всички по-долу изброени права □ □ 
Инструкции до Банката  □ □ 
Откриване/закриване на сметка □ □ 
Откриване/закриване, операции с депозити и спестовни сметки □ □ 
Карти (искане за издаване, промяна на лимити и параметри)  □ □ 
Виртуален кредит (искане, подаване на документи, подписване на договор) □ □ 

С настоящето ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат, приемам и ще спазвам условията на Рамковия договор за дистанционно банкиране на БАКБ АД, Общите условия на 
БАКБ АД за предоставяне на платежни услуги и свързаните с тях платежни инструменти и Указанията за дистанционно банкиране. 

Подпис на Потребителя: ……………………………….                                       Подпис на Титуляря:……..……………… 
 

 

ИСКАНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОНЕН КАНАЛ ЗА БАНКИРАНЕ -ВИРТУАЛНА БАНКА 
“BACB Plus” 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ТИТУЛЯРЯ / ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ ТИТУЛЯРЯ:  

С подписване на настоящето Искане долуподписаният:  

………………………………………………….…............................................................................................., ЕГН ……………………….., Клиент-физическо лице или  

Представляващ юридическото лице ………………………………………….………………………………………..……………….., ЕИК ………………….……Клиент-юридическо лице/ЕТ. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
1. съм информиран, че «Българо-американска кредитна банка» АД /Банката или БАКБ/ е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 
на Европейския парламент и Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“) и като такъв обработва и съхранява личните ми данни в съответствие с 
Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни; 
2. съм информиран, че в Политиката за защита на личните данни в БАКБ АД и в Уведомление до клиентите на „Българо-американска кредитна банка“ АД относно 
защита на личните данни (Privacy notice), които са налични и оповестени на www.bacb.bg и в офисите на Банката, се съдържа подробна информация за данните, 
които идентифицират Банката като администратор на лични данни и координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, целите и правното 
основание за обработването на личните данни, включително и когато обработването е необходимо с цел защита на легитимния интерес на Банката; категориите 
получатели на лични данни; срокът, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на личните данни от 
страна на БАКБ АД, както и информация за начина, по който същите могат да бъдат упражнени и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на 
личните данни изисква да бъде предоставена на клиентите.   
3. съм уведомен относно защитата на личните данни в БАКБ и относно реда за упражняване на правата ми за защита на личните ми данни, включително и чрез 
предоставения ми достъп до Уведомлението до клиентите на „Българо-американска кредитна банка“ АД относно защита на личните данни (Privacy notice) на 
www.bacb.bg и в офисите на БАКБ АД;   
4. предоставям доброволно личните си данни във връзка с качеството ми на Клиент на БАКБ и потребител- ползвател на платежни услуги, предоставяни от БАКБ 
и във връзка с изпълнението на задълженията ми като страна по възникналите правоотношения, както и с оглед пълното събиране на всички вземания на БАКБ 
по всички договори с предмет, някои или всички услуги, изброени в чл. 4 от Закона за платежните услуги и платежните системи, сключен между мен като Клиент 
и ползвател на платежни услуги и Банката, по предоставяне на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи давам своето 
изрично доброволно съгласие и упълномощавам Банката, във връзка със сключването на договор, да извършва необходимите запитвания и проверки, вкл.и в 
база данни, да изисква и получава от трети лица/база данни, в т.ч. и по електронен път, справки и информация, относно мои/наши лични данни, обработвани от 
тези трети лица в качеството им на администратор на лични данни, включително, но не само от Централен кредитен регистър, кредитни регистри и бюра, 
Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Национална здравно осигурителна каса, Национална база данни „Население” към МРРБ 
и др., в т.ч., но не само:- данни за изплатени доходи и извършени осигурителни плащания;-данни относно гражданска регистрация и гражданско състояние;-
данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72 от ДОПК, като настоящето съгласие за разкриването й се дава на основание чл. 74, ал.2, т.1 от ДОПК. 
5. съм информиран, че във връзка със сключване на договор, личните данни, събирани и обработвани от БАКБ в качеството й на администратор на лични данни, 
могат да бъдат предоставяни на следните категории трети лица: 
- лица, оказващи съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземания на администратора, както и цесионери; 
- застрахователи, с цел сключване и поддържане на лична и/или имуществена застраховка; 
- лица, които работят в областта на директния маркетинг (при дадено и неоттеглено съгласие за обработване на лични данни за  целите на директния маркетинг); 
- лица, на които администраторът е възложил обработването на лични данни по организационни причини; 
- търговци, които по силата на договор с администратора предоставят стоки на кредит или извършват друг вид услуги, свързани с банковите, сключвани между 
администратора и гражданите, чиито лични данни се обработват; 
- органи, институции и лица, на които администраторът е длъжен да предоставя лични данни по силата на действащото в РБ законодателство (Българска народна 
банка; Национална агенция за приходите; Национален осигурителен институт; Комисия за финансов надзор; Национален статистически институт; Агенция за 
финансово разузнаване; съд; прокуратура; следствие; Министерство на вътрешните работи; външни одитори; Централен депозитар; Българска фондова борса,). 
- трети лица-оператори, предоставящи електронни съобщителни услуги, с които БАКБ има сключени договори за предоставяне на услугата SMS - известяване 
6. съм информиран, че при отказ от страна на БАКБ да ми предостави някоя или всички платежни услуги по смисъла на чл. 4 от Закона за платежните услуги и 
платежните системи и да сключи договор с мен в качеството ми на потребител- ползвател на платежни услуги, по мое писмено искане, депозирано при Банката 
ще бъда уведомен на посочения в искането телефонен номер за резултата по извършените проверки в съответните бази данни, използвани в България, както и, 
че имам право при мое писмено поискване в офиса на БАКБ, където съм депозирал настоящето Искане да получа на хартиен носител резултата от проверките.  
7. Съгласен съм да получавам безплатни “SMS известия” от БАКБ на посочения по-горе от мен мобилен телефон с информация за ползваните платежни услуги 
като давам изричното си съгласие, на основание чл.62, ал.5 от Закона за кредитните институции, БАКБ да предоставя информация за ползвани платежни услуги 
на трети лица-мобилни оператори, с които БАКБ има сключени договори за предоставяне на услугата SMS – известяване, както и да получавам безплатни “SMS 
известия” или друг вид съобщения от БАКБ на посочения по-горе от мен мобилен телефон, съдържащи уникален еднократно използваем идентификационен 
цифров код, който се използва в дистанционните канали за банкиране на Банката /Е-ТАН/.  Уведомен съм за това, че БАКБ не носи отговорност за неправомерни 
действия от страна на трети лица, във връзка с извършване на услугата за SMS – известяване. Уведомен съм за това, че БАКБ не носи отговорност в случай, че 
мобилният оператор или доставчикът на услугата не предаде в срок или въобще не осигури предаването на SMS- известието, включително и SMS- известие или 
друг вид съобщение, съдържащо Е-ТАН, както и в случаите, когато поради обстоятелства, независещи от БАКБ, SMS- известието/друг вид съобщение не бъде 
изпратено, съответно получено или не бъдат получено в срок. Уведомен съм, че при наличие на несъответствие между посочените дължими от мен суми по 
договори за предоставяни от БАКБ услуги в SMS- известието и тези, посочени в издадени от Банката документи, се прилага уговореното в издадените от Банката 
документи. 
Уведомен съм, че имам право по всяко време да се откажа от получаването на SMS- известия, като уведомя писмено за това БАКБ. 
8. съм съгласен упълномощеният от мен Потребител да се идентифицира и да подписва от мое име и за моя сметка документи във Виртуалната банка „BACB 
Plus“, като използва функцията за генериране на Е-ТАН. 

- съм съгласен, всеки един от упълномощените от мен Потребители да ползва индивидуално средство за идентификация и подписване на документи 
(Е-ТАН). 

- съм съгласен упълномощеният от мен Потребител да е Потребители и на други Клиенти на БАКБ. 
9. съм съгласен пълномощно за извършване посредством Интернет банкирането на БАКБ на разпоредителни действия със средствата по сметките ми и със самите 
сметки, дадено на посочения от мен в това Искане Потребител, да е валидно в рамките на дадената от мен представителна власт на Потребителя и за  извършване 
на разпоредителни действия със средствата по сметките ми и със самите сметки и чрез другите дистанционни канали за банкиране на БАКБ. 
10.информацията, която давам във връзка с настоящата декларация е вярна, точна и пълна, като при настъпване на промяна в някое от декларираните 
обстоятелства ще уведомя писмено Банката.  
11.Потвърждавам верността на всички данни и изявления, посочени в настоящето Искане. В случаите на изпращане на документи по факс, декларирам, че те 
винаги са верни с оригиналите и при поискване от страна на Банката оригиналите ще бъдат на нейно разположение за преглед по всяко време. 
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК и че за деклариране на неверни данни нося отговорност за причинените на Банката вреди съгласно 
действащото законодателство. 
 
 

http://www.bacb.bg/
http://www.bacb.bg/
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 СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ  
 
Моля, отбележете по Ваш избор с „X“  едно от: 
 
  Желая да получавам безплатни съобщения с рекламна и информационна цел за продукти и услуги на Банката на електронния ми адрес 
/e-mail/  или чрез SMS, или всякакви други средства за комуникация. 
 
 Не желая да получавам безплатни съобщения с рекламна и информационна цел за продукти и услуги на Банката на електронния ми адрес 
/e-mail/  или чрез SMS, или всякакви други средства за комуникация.  
 
Вие имате право по всяко време да оттеглите даденото по-горе съгласие по реда и чрез формата за оттегляне на съгласие,  описани в 
Политиката за защита на личните данни в БАКБ АД и налични на www.bacb.bg и в офисите на БАКБ АД. В Уведомление до клиентите на БАКБ 
АД относно защита на личните данни (Privacy notice) са описани предлаганите от Банката продукти и услуги и категориите лица, на които 
Банката може да предостави Вашите данни, за да получите рекламно и/или информационно съобщение от Банката. 
 

 

………………………....…                      ………..………………..…                      ………………..………..…                      ……………..…………..…    
Място и дата                               Подпис на Титуляря,                  Служител, регистрирал            Служител, потвърдил 
                                                        Представляващия Титуляря       Искането                                     Искането  

http://www.bacb.bg/
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