Договор за издаване на международна
дебитна карта V PAY
“Сосиете Женерал Експресбанк” АД със седалище град Варна и адрес на
управление град Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 92, вписано
в Търговския регистър с ЕИК 813071350

Клиентски номер
Офис

Предварителна информация
Преди подписването на настоящия договор Основният картодържател (и Допълнителният картодържател) следва внимателно да прочетат и да се запознаят с посочените в него
условия, както и с приложимите към договора Тарифа и Общи условия на “Сосиете Женерал Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти.
Общите условия са достъпни на Интернет сайта на банката,на адрес www.sgeb.bg/Общи условия/, както и във всеки един от офисите на „ Сосиете Женерал Екпресбанк” АД.

ПЕРСОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Основен картодържател
ЕГН/ЛНЧ*
Име Презиме Фамилия

личен документ номер

e-mail

домашен тел.

мобилен тел.

държава

град

ПК

адрес
* Идентифициран и чрез данните във формуляр „Лични данни”

Допълнителен картодържател
ЕГН/ЛНЧ*
Име Презиме Фамилия

личен документ номер

e-mail

домашен тел.

мобилен тел.

държава

град

ПК

адрес

вътрешен номер

* Идентифициран и чрез данните във формуляр „Лични данни”

Родител

Попечител

Пълномощник
ЕГН/ЛНЧ*

Име Презиме Фамилия

личен документ номер

e-mail

домашен тел.

мобилен тел.

държава

град

ПК

адрес

вътрешен номер

* Идентифициран и чрез данните във формуляр „Лични данни”

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
IBAN на свързана сметка

валута

име върху картата

ключова дума

дизайн на картата
карта:

основна карта

допълнителна карта

издаване:

стандартно издаване

експресно издаване

получаване на извлечение:

в офис на банката

такса за обслужване:

по пощата

месечнa такса

годишнa такса

по e-mail

V PAY е банкова карта с вграден чип, която може да се използва само на терминални устройства (АТМ и ПОС), които са с активиран чип (EMV) четец. В Интернет картата може да се
използва само при търговци, сертифицирани за програмата Verified by Visa, след като картодържателят е активирал функционалността "3D Секретен код" за съответната карта.

Лимити
Картодържателят може да извършва платежни операции с банковата карта до размера на покритието по разплащателната сметка, но само в рамките на стандартните операционни лимити,
определени за отделните видове устройства (АТМ и ПОС). При желание от страна на Основния картодържател, той може да договори с Банката и индивидуални операционни лимити по
банковата карта (основна и/или допълнителна). Информация за стандартните лимити е достъпна на Интернет сайта на Банката в секция Общи условия, както и е част от Общите условия за
платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти.
Тези лимити са актуални към момента на сключване на договора, като те подлежат на промяна по реда на част „Промяна на условията на договора” в общите условия.
Предоставяне на данни
Основният картодържател дава съгласието си Банката да предоставя информация относно движението и наличностите по разплащателната сметка на картовия оператор БОРИКА,
на международната картова организация или на други организации, ангарижани в процеса на изпълнение на платежните или справочни операции, наредени с банковите карти,
издадени към разплащателната сметка.

Договор за издаване на международна
дебитна карта V PAY

Застраховка
Банката е сключила със застрахователя ЗПАД “Комерчни пойищовна” групова застраховка “Защита на покупките” за притежателите на банкови карти V PAY, издадени от Банката.
С издаването на банковата карта Основният картодържател и Допълнителният/те картодържател/и (ако има такива) получават правата на застраховани по груповата полица.
Застраховката е безплатна за притежателите на банкова карта V PAY, издадена от “Сосиете Женерал Експресбанк”АД.
Всеки притежател на банкова карта, който отговаря на изискванията на застрахователя, ще получи застрахователно удостоверение и екземпляр от общите условия на застрахователя
или друг документ, доказващ застраховката и нейните условия.
Застрахователното правоотношение е между притежателя на картата и застрахователя.
Банката не носи каквато и да е отговорност за действията на застрахователя.
Ако за нуждите на доказването в съдебен спор е необходимо представянето на застрахователната полица, Банката ще предостави на Застрахования нотариално заверен препис от
нея. Разноските за заверката са за сметка на Застрахования. При поискване от притежател на карта във връзка с ликвидация на щети Банката ще предоставя информация относно
закупуването на съответните стоки, които дават право на застрахования да се ползва от застраховката.
Банката поема отговорност единствено да предоставя своевременно на Застрахователя информацията, че е издала съответната карта и да заплаща застрахователните премии.
Основният картодържател (и Допълнителният картодържател) се съгласяват Банката да предоставя на застрахователното дружество информация относно техните имена, ЕГН, вид и
дата на изтичане на картите.
Приемане на Общите условия
Основният картодържател (и Допълнителният картодържател) декларират, че преди сключването на този договор са се запознали с Общите условия на “Сосиете Женерал
Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти и с Тарифата за такси и комисиони на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за индивидуални клиенти
и приемат прилагането им при уреждането на отношенията им с Банката. Преди сключването на този договор,Основният картодържател (и Допълнителният картодържател) са
получили проекта на договора за издаване на междунарoдна дебитна карта V PAY. Основният картодържател приема да отговаря за всички задължения, произтичащи от ползването
на банковата карта (основна и допълнителна), издадени по негово искане към разплащателна сметка.

подпис на основен картодържател

подпис на служител

подпис на родител/попечител/пълномощник

Име Презиме Фамилия на служител

подпис на допълнителен картодържател

дата

