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ЗА ИЗДАВАНЕ НА БИЗНЕС ДЕБИТНА КАРТА 

REQUEST FOR ISSUING A BUSINESS BANK CARD 

ВИД НА КАРТАТА                                                                                                                                            CARD TYPE 
☐  Visa Business                            ☐  Visa Business Leader           Вид издаване: 

     Issuing type:           
☐  Стандартнo 
         Standard            

☐  Експресно* 
       Express 

  Visa Business Deposit            ☐ Mastercard Business                                                        Валута:                       ☐  BGN     ☐ EUR      ☐  USD 
          

                                                                                                                                                                                                          Currency        
   Получаване на картата: 
      Receiving the card: 
          

 На адрес (с Е-ПИН*):  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                    (гр./с., ул./бул., бл., вх., ет., ап., ПК) 

 

At the address (with E-PIN) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                         (city/village, str./blvd., bl.,entr., ap,post.code) 

 Във филиал на банката (с хартиен ПИН за първоначално активиране на картата):…………………………………………………………………… 
In the branch of the Bank (with paper PIN for initial card activation 

*експресно издаване на карта е възможно само за получаване във филиал на банката 
* Express card issuance is possible only for receipt at a bank branch 
 
**За да се използва възможността за доставка на адрес, е необходимо активиране/ ползване на Булбанк Мобайл                                                                                                                                                                                                                                                        

** In order to use the possibility for delivery to an address, it is necessary to activate / use Bulbank Mobile 
                                                                                                                                                                                             

ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ                                                        INFORMATION ABOUT THE LEGAL ENTITY 
  Наименование на юридическото лице/едноличен търговец/ведомство: 
  Name of the legal entitiy/sole trader/institution 

................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ЕИК по Булстат/ЕИК по Търговския регистър:  
UIC under Bulstat/UIC under Commercial Register: 

  

Лица, представляващи официално юридическото лице/едноличен търговец/ведомство: 
Persons, representing officially the legal entity/sole trader/institution 

1. ........................................................................................................................................................................................................................ 

/Име, презиме, фамилия/            /First name, second name, family name/    

Гражданство: .......................................................... 
Citizenship 

ЕГН / ЛНЧ 
PIN / PIF 

          
 

Л.К. № ......….............................................................. издадена от  ......................................................................... на дата .............................. 
ID Card / Passport No                                                   Issued by                                                                                On (date) 

2. ........................................................................................................................................................................................................................ 

/Име, презиме, фамилия/            /First name, second name, family name/    

Гражданство: .......................................................... 
Citizenship 

ЕГН / ЛНЧ 
PIN / PIF 

          
 

Л.К. № ......….............................................................. издадена от  ......................................................................... на дата .............................. 
ID Card / Passport No                                                   Issued by                                                                                On (date) 

Адрес за кореспонденция: пощенски код: ................гр./ с. ................................. ул./ бул. ............................................................................. 

Mailing address:                    post code:                        city/village                              str./blvd.  
бл. ........ вх. ....... ап. ......... телефон: .................................. факс: ........................................... е-mail: ............................................................ 

bl.           entr.       ap.           phone                                         fax                                        
Пощенска касета в УниКредит Булбанк АД №  ................................................................................................................................................. 

Safe deposit box in UniCredit Bulbank AD 
 

ЛИЧНИ ДАННИ НА КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ                                                    PERSONAL DATA OF THE CARDHOLDER 
 

................................................................................................................................................................................................................................................................. 

/Име, презиме, фамилия/               /First name, second name, family name/    

Име и фамилия на латиница по документ за самоличност 
(максимум 22 знака, вкл. интервалите): 

                      
 

Name and family name written in the Roman alphabet, pursuant  to the ID card. (maximum 22 signs, incl. the intervals): 

Име на фирмата, което ще бъде отпечатано върху картата  
(максимум 22 знака, вкл. интервалите): 

                      
 

Name of the company to be printed on the card(max 22 chacaters,   incl. space): 

Гражданство:  
Citizenship 

ЛНЧ/ ЕГН: 
PIN/ PIF 

          
 

Клиентски  № .................................. 

Client №. 

Картова/Погасителна сметка №: ……………………………….. 

/Попълва се от служител на банката/ 

Card account № /Shall be filled-in by a bank employee / 

ИСКАНЕ 
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Л.К. №...................................................       издадена от...................................................        на дата ...................................................     

ID Card / Passport No                                 Issued by                                                               On (date) 
 
Постоянен адрес:   ....................................................................................................................................................................................................................  

Permanent address: 

дом. телефон: ...................................................    сл.телефон: ...................................................  e-mail: ………………………………………………… 

home phone                                            office phone 

моб.телефон  ...................................................   

mobile phone                                        
Адрес за кореспонденция: пощенски код: ........... гр./ с. ........................................... ул./ бул. ....................................................................... 

Mailing address:                   post code:                        city/village                              str./blvd.  
 
бл. ...... вх. .... ап. ..... телефон: ............................. моб.телефон .................................... e-mail: .................................................................... 

bl.         entr.    ap.       phone                                          
 
 

 

SMS ИЗВЕСТИЕ                                                                                                                                 SMS NOTIFICATION 
Получаване на информация по SMS в реално време за авторизации/транзакции, разполагаеми салда по банкови карти. 

Receiving information via sms notification in real time for authorizations/ transactions available balances on bank cards.  

 

GSM за SMS услуги  .............................................................................................................               към мобилен оператор 
.......................................................................................... 

Mobile phone for SMS services                                                                     Mobile network operator 

Определям размера на абонаментния депозит на   ............................................................................................................................   5 BGN      10 BGN   20 BGN    50 
BGN 

I specify the amount of the subscription deposit to                          /словом/   /in words/    

Абонаментният депозит се подновява след изчерпването му без изрично нареждане на клиента в установения по-горе размер за сметка на авоарите по 
долупосочената сметка. Клиентът дава изричното си съгласие изискуемите вземания, в т.ч. такси, комисиони и абонаментен депозит, произтичащи от 
ползването на SMS услугите да се събират едностранно от Банката, по реда на чл.21 от Наредба № 3 от 18.04.2018 г. на БНБ за условията и реда за откриване на 
платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти. 

The subscription deposit shall be renewed after its complete utilization without need of an explicit order provided by the Client, within the amount specified above at the 
expense of its funds available on the indicated account. The Customer gives his/her explicit consent that the payable receivables, incl. fees, commissions and a 
subscription deposit that arise from the use of the SMS services, shall be collected unilaterally by the Bank, pursuant to Art. 21 of Ordinance No. 3 of 18.04.2018 of the 
BNB on the Terms and Procedure for opening payment accounts, execution of payment transactions and use of payment instrument 

                                                                                                                                                                                     Не желая да използвам 

                                                                                                                                                                                                                                       I do not wish to use this service   

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ                                                                                    ADDITIONAL INFORMATION 
 

Банков филиал за получаване на картата: ....................................................................................................................................................... 
Bank branch for receiving the card 
 
Предпочитан начин за контакт при предложения на Банката за нови продукти и услуги: 
Preferred way of contact upon proposals submitted by the Bank for new products and services: 
 
 по e-mail 

     via e-mail 
 

 от служител 

     by an employee 

 по телефона 

     via the phone 

 чрез SMS 

     via SMS 

 по пощата 

     by postal mail 

 Не желая да получавам предложения 

     I do not wish to receive such 
 
 
 

 

ИЗДАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА КАРТА                                                             ISSUING OF AN ADDITIONAL CARD  

Име, презиме, фамилия на допълнителния картодържател                     /First name, second name, family name of the additional card holder/ 

 

Име, презиме, фамилия на допълнителния картодържател   

(максимум 22 знака, вкл. интервалите):        

                      
 

Name and family name written in the Roman alphabet, pursuant to the ID card. (maximum 22 signs, incl. the intervals): 

Гражданство: ..................................... 
ЛНЧ/ ЕГН 

PIN/ PIF 
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Л.К. № ......….............................................................. издадена от  ....................................................................... на дата .............................. 

ID Card / Passport No                                                   Issued by                                                                              On (date) 

Постоянен адрес:   пощенски код: ................ гр./ с. .................................................. ул./ бул. ....................................................................... 

Permanent address: post code:                         city/village                                              str./blvd.  

бл. ...... вх. .... ап. ..... месторабота: ........................................................................... длъжност ...................................................................... 

bl.         entr.    ap.       place of work:                                                                             posirion                                        

Адрес: ...................................................................................................................................  e-mail………………………………………………… 

Address 

дом. телефон: .............................................. моб.телефон ....................................................... сл.телефон ..................................................… 

home phone                                                    mobile phone                                                          office phone: 

Размер на кредитния лимит по допълнителната карта: ..................................................................................................................................... 

Credit limit for an additional card                                   

Лимити за ползване на допълнителната карта: АТМ дневен  ……................…............. ПОС седмичен …....................……......………........... 

Limits for use of an additional card: ATM daily                                                                      POS weekly 

Място: ....................................................... 

Place:                                                    

Подпис на кандидата за допълнителна карта: ................................................... 

Signature of the applicant for an additional card 

Дата:  

Date:                                                    

За юридическото лице: 

For the legal entity: 

1. ........................................................................ 

2. ........................................................................ 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ                                                                                                                                       DECLARATION 

 
Информация за личните данни, обработвани от „УниКредит Булбанк“ АД, съгласно Регламент ЕС 2016/679  

(Общ регламент относно защитата на данните) 
 

„УниКредит Булбанк“ АД, с ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. Света Неделя № 7, с Лиценз за извършване на банкова дейност, 
издаден от БНБ със Заповед № РД22-2249/16.11.2009г., е администратор на лични данни.  
Банката обработва вашите лични данни за целите на извършване на банкова дейност и при управление на взаимоотношенията с клиенти, преди и/или по време 
на сключени банкови договори. Ако кандидатствате за кредитен продукт Банката ще трябва да обработи Вашите лични данни за целите на оценката на 
кредитоспособността. Също така, ако сте дали Вашето съгласие, личните данни Ви данни ще се обработват за целите на директния маркетинг като се анализира 
информация за Вашите предпочитания и потребителски навици и се популяризират предлаганите от Банката продукти и услуги. Възможно е Вашите лични данни 
да бъдат обработени за да се проучи Вашата удовлетвореност и да се подобри клиентското обслужване, освен ако не възразите срещу това. За да се контролират 
дейностите на доставчиците на външни услуги, за охрана и опазване на сигурността, както и за предотвратяване на измами, също се извършва обработване на 
информация, която представлява лични данни. „УниКредит Булбанк“ АД е задължена по закон да обработва личните Ви данни за целите на предотвратяването 
изпирането на пари и финансирането на тероризма. Банката е задължена по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) да идентифицира лицето 
извършващо операцията, т.е. да обработва лични данни от документа за самоличност, включително когато лицето не е неин клиент. Това обработване включва 
и изпълнение на законовото задължение за проверка и снемане на копие от документа за самоличност, като въпросните операции могат да бъдат извършени с 
помощта на разрешени от закона технически средства. Данните се обработват и съхраняват за срока и целта установени в ЗМИП. Също така Банката е задължена 
да обработва личните Ви данни когато се явявате представител на юридическо лице – клиент на банката. Личните Ви данни ще бъдат обработвани единствено 
за целите, за които са  събрани.  
Банката обработва личните данни при наличие на поне едно от основанията за обработване, а именно: предоставено съгласие от Ваша страна; когато желаете 
да сключите или вече сте сключили договор с Банката;  за спазване на законово задължение; за целите на легитимните интереси на „УниКредит Булбанк“ АД. 
Ако не предоставите Вашите лични данни банката няма да може да ви осигури услугата, която искате да получите. 
 
Когато е предвидено в закон или е уговорено в договора Ви, „УниКредит Булбанк“ АД може да разкрива лични данни на различни категории получатели:  

 публични органи, институции и учреждения, одитори, които осъществяват надзор върху дейността на банката или върху спазването на закон 
приложим за банката или субектите на данни. Такива могат да бъдат например БНБ, КФН, КЗЛД, НАП, ДАНС, МВР, съд, прокуратура и др.;  

 на обработващи лични данни, действащи под ръководството банката (включително лица, оказващи съдействие във връзка с обслужването и 
събирането на вземания на администратора);  

 на свързани с Банката лица, включително дружества от УниКредит Груп, когато има обосновани легитимни интереси на „УниКредит Булбанк“ АД. По 
различни процеси свързани с директния маркетинг, оценката на свързаността, поддръжката и управлението на информационни системи, 
регулаторната отчетност, продажбата на продукти и услуги и др., „УниКредит Булбанк“ АД и дъщерните дружества на банката в България (УниКредит 
Кънсюмър Файненсинг, УниКредит Лизинг, УниКредит Застрахователен Брокер, УниКредит Флийт Мениджмънт и УниКредит Факторинг) могат да 
действат като съвместни администратори и съвместно да определят целите и средствата за обработване на лични данни; 

 за извършване на справки и получаване на информация, свързани с оценка на кредитоспособността Ви, когато сте изявили желание да сключите 
договор с Банката; 

 на трети страни, когато има валидно правно основание за разкриването;  
 при прехвърляне /цедиране/ на вземанията на трети лица, при спазване на изискванията на действащото в страната законодателство. 

 
Обичайно „УниКредит Булбанк“ АД не предава лични данни в трети държави или международни организации. Ако все пак това е наложимо ще бъдат спазени 
разпоредбите на Общия регламент за защита на данните. Такова прехвърляне се осъществява например когато то е необходимо за сключването и изпълнението 
на договор между Вас и Банката. Такива са случаите когато желаете да направите паричен превод в чужбина. Можете да използвате телефонните номера или 
формата за контакт на Банката (налични на нашия сайт) за да получите информация относно приложимите гаранции за защита на личните Ви данни и условията 
за прехвърлянето.  
„УниКредит Булбанк“ АД обработва Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната законодателство и от регулаторните надзорни 
органи. Лични данни, за които липсва изрично законово/надзорно задължение за съхранение, се изтриват след постигане на целите, за които личните данни са 
събрани и се обработват.  
При определени категории кредитни продукти (например такива с предварително одобрен лимит) Вие можете да бъдете обект на автоматизирано взимане на 
решение, включващо профилиране, когато се прави преценка на Вашата кредитоспособност. Този тип взимане на решение е необходимо за сключване на 
договора. За целта се извършват различни проверки в бази данни на Банката и в официални за страната регистри, които водят до решението на базата на 
предварително зададени критерии. Възможно е да получите оферта за такъв тип продукт ако преди това сте дали Вашето съгласие за обработване на личните 
Ви данни за целите на директния маркетинг. Преценката дали да приемете офертата е изцяло Ваша.     
 
Информираме Ви, че според Общия регламент за защита на данните Вие имате право да поискате достъп до, коригиране, изтриване или ограничаване на 
обработването на Вашите лични данни, както и правото на преносимост на данните. Можете да възразите срещу обработване, основано на легитимен интерес. 
При дадено съгласие за конкретна цел, вие можете да го оттеглите по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди неговото 
оттегляне.  
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Повече информация относно личните данни, които „УниКредит Булбанк“ АД обработва, може да получите на интернет страницата на Банката, 
www.unicreditbulbank.bg, секция „Защита на личните данни“, както и на място в удобен за Вас банков филиал/център. 
  
С Длъжностното лице по защита на личните данни на УниКредит Булбанк можете да се свържете чрез следните данни за контакт: DPO@UniCreditGroup.BG, пл. 
Света Неделя №7, 1000 София, България. 
Ако смятате, че правата Ви по отношение на обработването на лични данни са нарушени, можете да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни.    

 

 

Information about the personal data processed by UniCredit Bulbank AD pursuant to Regulation EU 2016/679 
(General Data Protection Regulation) 

 
UniCredit Bulbank AD, UIC: 831919536, registered seat and management address: City of Sofia, 7, Sveta Nedelya Sq., holding a banking license issued by the Bulgarian 
National Bank by virtue of Order No. RD22-2249/16.11.2009, is a data controller.  
The Bank processes your personal data for the purposes of carrying out a banking activity and in managing the relationships with clients and customers before and/or 
during the term of effect of concluded bank agreements.  If you apply for a credit product, the Bank will have to process your personal data in order to evaluate your 
creditworthiness. Also, if you have provided your consent, your personal data will be processed for direct marketing purposes by analyzing the information about your 
preferences and consumer habits and promoting the products and services offered by the Bank. It is possible that your personal data may be processed to survey your 
customer satisfaction and improve the customer service, unless you object. Information that constitutes personal data is also processed in order to control the activities of 
outsourced service providers, for security and security maintenance as well as to prevent fraud. UniCredit Bulbank AD is obliged by law to process your personal data for 
the purposes of anti-money laundering and combating terrorist financing. The Bank has the obligation under the Measures Against Money Laundering Act (MAMLA) to 
identify the person carrying out the transaction, i.e. to process personal data from the identity document, including when the person is not its client. This processing includes 
also fulfillment of the legal obligation to check and make a copy of the identity document and these operations can be executed with the help of technical means permitted 
by the law. The data shall be processed and stored for the period and purpose established in the MAMLA. In addition, the bank is required to process your personal data 
when you act as a representative or beneficial owner of a legal entity that is a client of the Bank. Your personal data will be processed exclusively for the purposes, for which 
they have been collected.  
The Bank shall process the personal data when at least one of the grounds for processing is present, namely: When you give your consent; when you want to enter into or 
have already entered into an agreement with the Bank; for compliance with a legal obligation; for the purposes of the legitimate interests of UniCredit Bulbank AD. If you fail 
to provide your personal data, the Bank will not be able to provide the requested service. 
 
When it is stipulated by law or in your agreement, UniCredit Bulbank AD can disclose personal data to different categories of recipients as follows:  

 public bodies, institutions and establishments, auditors that exercise supervisory control over the activity of the Bank or over the compliance with a law 
applicable to the bank or the data subjects. Those can be, for instance, the BNB, FSC, CPDP, NRA, SANS, MoI, the court, the prosecutor’s office, etc.;  

 Data processors acting on behalf of and under instruction from the Bank (including parties that provide assistance in servicing and collecting receivables of the 
controller);  

 parties related to the Bank, including companies of UniCredit Group, whenever there are justified legitimate interests of UniCredit Bulbank AD. For various 
processes related to direct marketing, the connectedness assessment, maintenance and management of information systems, regulatory reporting, the sale of 
products and services, etc., UniCredit Bulbank AD and the subsidiaries of the bank in Bulgaria (UniCredit Consumer Financing, UniCredit Leasing, UniCredit 
Insurance Broker, UniCredit Fleet Management and UniCredit Factoring) may act as joint controllers and jointly determine the purposes and means for personal 
data processing; 

 in order to carry out checks and receive information related to the assessment of your creditworthiness when you have expressed your willingness to enter into 
an agreement with the Bank; 

 Third parties when there is a valid legal reason for disclosure;  
 when transferring (ceding) receivables to third parties in accordance with the requirements of the applicable national legislation. 

 
Usually, UniCredit Bulbank AD does not transfer personal data to third countries or international organizations. If, however, this is necessary, the provisions under the 
General Data Protection Regulation shall be observed. Such transfer shall be done, for instance when it is required for the conclusion and execution of an agreement 
between you and the Bank. One such instance is when you need to do a money transfer abroad.  You can use the phone numbers or the contact form of the Bank (those are 
available on our website) to obtain information about the applicable safeguards for personal data protection and the conditions of the transfer.  
UniCredit Bulbank AD processes personal data in accordance with the retention periods set in the applicable legislation and by the supervisory authorities. Personal data 
with no explicit legally defined retention period shall be erased after the purpose for which it was collected and processed has been achieved.  
For certain categories of credit products (for instance, those with a pre-approved limit), you may be subject to an automated decision making process, which includes 
profiling while assessing your creditworthiness. This type of decision making is necessary in order to conclude the agreement. Various checks are carried out in databases 
of the Bank and the country’s official registers, which lead to decision based on pre-set criteria. You may receive an offer for such type of product if you have given your 
consent for processing of your data for the purposes of direct marketing. It is entirely up to you to decide whether to accept the offer or not.     
 
We hereby inform you that you have the right to request access to, rectification, erasure or restriction of the processing of your personal data as well as the right to data 
portability under the General Data Protection Regulation. You can object to processing on the basis of a legitimate interest. You can withdraw your consent for a specific 
purpose at any time without this affecting the lawfulness of the processing before the consent was withdrawn.  
 
Further information about the personal data processed by UniCredit Bulbank AD can be found on the Bank’s website www.unicreditbulbank.bg, Personal Data Protection 
section as well as at your convenient bank branch/center. 
  
You can contact UniCredit Bulbank’s Data Protection Officer at the following address: DPO@UniCreditGroup.BG, 7, Sveta Nedelya Sq., 1000 Sofia, Bulgaria. 
If you believe that your rights regarding the processing of personal data have been violated, you can file a complaint with the Commission for Personal Data Protection. 

Място: .......................................................                                                    
Place of issuing: 

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

Signature of the Card Holder: 

Дата:      
Date:                                               

За юридическото лице: 
For the legal person: 1. ........................................................................ 

2. ........................................................................ 
 

  

http://www.unicreditbulbank.bg/
mailto:DPO@UniCreditGroup.BG
http://www.unicreditbulbank.bg/
mailto:DPO@UniCreditGroup.BG
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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА ВЛОЖИТЕЛИ                            INFORMATION BULLETIN FOR 
DEPOSITORS 

 
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА ВЛОЖИТЕЛИТЕ  

INFORMATION BULLETIN FOR DEPOSITORS  
 
 

Основна информация относно защитата на влоговете 

Main information regarding deposit guarantee 

 

по чл. 57, ал. 3 от Закона за кредитните институции 

as per Art. 57, para. 3 of the Credit Institutions Act 

 

Потвърждение за получаване от страна на вложителя: 

Confirmation of receipt on the part of the depositor: 

 

_______________________________________________ 

 

1 Ако даден влог е неналичен, тъй като банка не е в състояние да посрещне финансовите си задължения, ФГВБ изплаща влоговете на вложителите. 
Макси¬малният размер, който може да бъде изплатен, е 196 000 лв. на банка. Това означава, че всички влогове в една банка се сумират, за да се 
определи раз¬мерът на гаранцията. Например, ако един вложител има спестовна сметка, по която има 180 000 лв., и разплащателна сметка, по която има 
40 000 лв., на този вложител ще бъдат изплатени само 196 000 лв. 

Влоговете в  
УниКредит Булбанк са защитени от: 

Deposits in UniCredit Bulbank  are guaranteed by: 

Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) 

The Bank Deposit Insurance Fund (BDIF) 

Гарантиран размер: 

Guaranteed amount: 

196 000 лв. на един вложител в една банка 

BGN 196,000 of one depositor in one bank 

Ако притежавате повече влогове в една банка: 

If you have more deposits in one bank: 

Всички Ваши влогове в същата банка се "сумират" и за общата сума се 
прилага гарантираният размер – 196 000 лв.1 

The guaranteed amount of BGN 196,000 shall apply to each depositor 
individually 2 

Ако притежавате съвместен влог заедно с друго лице (лица): 

If you hold a joint deposit together with another person(s): 

Гарантираният размер – 196 000 лв., се прилага за всеки отделен 
вложител2 

The guaranteed amount of BGN 196,000 shall apply to each depositor 
individually 2 

Срок за изплащане на гарантирани суми в случай на 
неплатежоспособност на банката: 

Term for payment of guaranteed amounts in case of  
insolvency of the bank: 

7 работни дни3 

7 business days3 

Парична единица, използвана при изплащане на гарантирани суми: 
Currency used in the payment of guaranteed amounts: 

Гарантираните суми по влоговете се изплащат в български левове. 
The guaranteed amounts on deposits shall be paid in BGN. 

За контакт: 
For contact: 

Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) 
Адрес: 1606 София, ул. Владайска № 27 
тел: +359 2 953 1217, факс: +359 2 952 1100  
e-mail:contact@dif.bg  
URL: http://dif.bg 
 
Bank Deposit Insurance Fund (BDIF) 
Address: Sofia 1606, 27 Vladayska Str. 
telephone: +359 2 953 1217, fax: +359 2 952 1100  
e-mail:contact@dif.bg  
URL: http://dif.bg 

За повече информация: 
For further information: 
 

www.dif.bg 

mailto:contact@dif.bg
http://dif.bg/
http://www.dif.bg/
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1 If a certain deposit is not available because a certain bank is not able to meet its financial obligations, BDIF pays out the deposits of depositors. The maximum 
amount which can be paid out is BGN 196,000 per bank. This means that all deposits in one bank will be considered as a sum total for the determining of the amount 
of the guarantee. For example if one depositor has a savings account on which there is BGN 180,000 and a current account on which there is BGN 40,000, this 
depositor will be paid out only BGN 196,000. 

2 При съвместни влогове ограничението – 196 000 лв., важи за всеки вложител поотделно. Повече инфор¬мация можете да получите на уебсайта на 
ФГВБ: www.dif.bg. 

2 With joint deposits the limitation of BGN 196,000 applies to each depositor separately. Further information is available on the website of BDIF: www.dif.bg. 

3 Изплащане на гарантирани суми 

3 Payment of guaranteed amounts 

ФГВБ ще започне изплащане на влоговете Ви в размер до 196 000 лв. в срок най-късно до 7 работни дни от датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от 
Закона за гарантиране на влоговете в банките. 

BDIF will start payment of your deposits of up to BGN 196,000 no later than 7 business days from the date of issuing of a deed as per Art. 20, para. 1 of the Bank 
Deposit Insurance Act. 

Друга важна информация 

Other important information 

По принцип всички вложители, независимо дали са физически, или юридически лица, са защитени чрез схемите за гарантиране на влоговете. 
Изключенията за определени влогове са посочени на уебсайта на задължената схема за гарантиране на влоговете. При искане Вашата банка ще Ви 
информира дали определени продукти са гарантирани, или не. Ако влоговете са гарантирани, банката потвърждава това и на извлеченията от 
съответната сметка.“ 

In principle, all depositors regardless of whether they are natural persons or legal entities are protected through the schemes for deposit insurance. The exceptions 
for certain deposits are specified on the website of the respective deposit insurance scheme in charge. Upon request, your bank will inform you whether certain 
products are insured or not. If deposits are insured, the bank will confirm this also on the statements of the respective account“. 
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