ИСКАНЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ НА ОБЩИНСКА БАНКА АД НА ФИЗИЧЕСКО
ЛИЦЕ /INTERNET BANKING REGISTRATION FORM OF AN IDIVIDUAL

До Общинска банка АД / To Municipal Bank PLC – _____________________________
Финансов център / Financial Centre

1. Данни за клиента - титуляр / Customer data - beneficiary
...................................................................................................................................................................................................................
(имена по документ за самоличност на физическото лице/the three names and surnames as per the identity document of an individual)
ЕГН/ЛНЧ/Л Н /
Personal No./
foreigner’s number
Издаден на / Issued on:
Код по БУЛСТАТ/ BULSTAT No. ......................................................
Постоянен адрес / Permanent address
Област / Region
Община / Municipality
ул./ж.к./ Street / neighbourhood
тел./phone:
факс / fax:

Вид на докум. за самол.
............................... № /
Type of identity document
………………............... No.
Издаден от / Issued by:

ПК / Postal Code
№
вх. / Entr.
ел. поща / e-mail:

гр./с./ City/ village
ет. / Floor
ап. / Apt.

или /or
2. Данни за клиента - титуляр / Customer Data - beneficiary
...................................................................................................................................................................................................................
( наименование на група граждани без регистрация в БУЛСТАТ, правен статус / identification of a group of individuals without BULSTAT,
legal status)
представляван (а) / represented............................................................................................................................................................
( имена по документ за самоличност на физическото лице /the three names and surnames as per the identity document of an individual)
ЕГН/ЛНЧ/Л Н /
Personal No./
foreigner’s number
Издаден на / Issued on:
Постоянен адрес / Permanent address
Област / Region
Община / Municipality
ул./ж.к./ Street / neighbourhood
тел./phone:
факс / fax:

Вид на докум. за самол.
............................... № /
Type of identity document
………….................... No.
Издаден от / Issued by:

№

ПК / Postal Code
гр./с./ City/ village
вх. / Entr.
ет. / Floor
ап. / Apt.
ел. поща / e-mail:

Желая да ползвам услугата „Интернет банкиране” чрез
ползване на информационни и др. услуги по чл.4, ал.1, т.1 и т.3, букви „ж” и „з”
и / I would like to use the Internet banking service via use of information and other services under Art.4,
para.1, p.1 and p.3, zh) and z) and
ползване на платежни и др. услуги по чл.4, ал.1, т.2 и т.3, букви „а–е” от Общи условия на
Общинска банка АД по рамков договор за интернет банкиране на физически лица,
по следните сметки с права по тях за / use of payment and other services under Art.4, para.1, p.2
and p.3, a)-e) of General Terms and Conditions applied by Municipal Bank according to Framework
Internet Banking Contract of Individuals, to the following accounts with rights to operate as follows:

Моля, отбележете с «да» вида на достъп, който желаете до Системата
Please, mark with«Yes» the type of access you would like to the system

Моля да бъдат / Please
добавени сметки с
права за / add
accounts with
rights for.:

променени права по
сметки / amend
rights to accounts:

блокирани права по
сметки / freeze rights
to accounts:

възстановени
права по сметки /
restore rights to
accounts:

прекратени права по
сметки / terminate
rights to accounts:
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(попълва се при подаване на ново искане за промени в броя и вида на сметките и/или дадените права по сметките, като вярното се
отбелязва със знак „Х” / completed upon submitting a new application for changes in the number and type of the accounts and /or the rights
granted for the accounts, whereas the correct is marked with “X”)

(дадените права по сметките се отбелязват с «да» / the granted rights to the accounts are marked with «Yes»)
Пореден
номер
Sequence
number

Преглед
IBAN /номер на кредитна сделка / number of the credit transaction

Регистрация

Подпис Анули-ване
ране

Registrat
Viewing ion
Signing

Cancelling

Изпращане
за
обработка
Sending for
Processing

Мобилен телефонен номер за получаване на авторизационен код чрез SMS известие:
Mobile phone number for receiving one-time password through SMS notification:

Таксите за ползване на услугата „Интернет банкиране” да
се събират от сметка IBAN /The fees for using the Internet banking service
are collected from account IBAN:

Клиент / Customer
_____________________________________
подпис / signature

Дефиниране на заявки за подписване / Definition of requests for signing

(дадените права за ползване на банкови услуги по сметките се отбелязват с «да», а правата за лимитите се определят с посочване на
конкретна сума в съответната валута, до която могат да се извършват посочените по-долу операции, независимо от техния брой и вид/
the granted rights for using bank services on the accounts are marked with «Yes», and the rights for the limits are determined with
specification of a specific amount in the respective currency, up to which the below mentioned operations may be performed, regardless of their
number and type)
Пореден
номер
на
сметка

Дневен лимит
(до сума
във валутата
на сметката)

Лимит на
Кредитен
една
превод в
операция
левове
(до сума
във валутата
на сметката)

Sequence
number
of an
account

Daily limit (up
to amount in
the currency
of the
account)

Limit of one
operation
(Up to
amount in
the currency
of the
account)

Плащане
от/към
бюджета

Credit
Budget
Transfer in Transfer
BGN

Валутна
сделка

Кредитен
превод в
чуждестр.
валута

Иницииране
на
нареждане
за директен
дебит в
левове

Заявка за
теглене
на каса

FX Deal

Credit
Initiation of a Cashing
Transfer in direct debit
Request
Foreign
in BGN
Currency

Заявка за
усвояване
на кредит

Application
for loan
utilisation

Общ дневен лимит /common daily limit
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Пореден номер на сметка
/ sequence number of an account

Сума / amount

Групови плащания / Standing Orders
Право / Right
Работа с файл / File Operation

Активно

/ Active

Декларация на титуляра на сметката / Declaration of the Account Holder
1.

С подписване на настоящото Искане за регистрация за Интернет банкиране на Общинска банка АД на физическо лице,
декларирам, че съм запознат и приемам безусловно Общите условия на Общинска банка АД по рамков договор за Интернет
банкиране на физически лица, Ръководството за ползване на системата за интернет банкиране на Общинска банка АД,
минималните технически изисквания, препоръките за сигурност и Тарифата за условията, лихвите, таксите и комисионите, които
Общинска банка АД прилага по операциите си.
By signing this Internet Banking Registration Form of Municipal Bank PLC of an individual I DECLARE I am familiar with and
unconditionally accept the General Terms, Internet Banking Manual, Minimum Technical Requirements, Instructions for Using a Digital
Certificate, and Tariff of Terms, Interests, Fees, and Commissions applied by Municipal Bank PLC for its operations.

2.

Потвърждавам верността на всички посочени от мен данни и декларирам, че съм информиран по смисъла на чл.19 от ЗЗЛД.
I hereby certify the accuracy of the data specified by me and declare that I have been informed in the sense of Art.19 of the Personal
Data Protection Act.

3.

С настоящото се задължавам, при настъпване на промяна в посочените от мен данни, да информирам Банката незабавно и да
представя съответните документи.
I hereby undertake to promptly inform the Bank upon any change in the data presented by me and to supply the respective documents.

Mясто и дата на подаване / Place and Date of Filing:

Клиент / Customer

________________________________________

___________________________
име и подпис / name and signature

Служител, приел искането / Bank Clerk, who accepted the application

____________________________________________

Служител, одобрил искането/ Bank Clerk, who approved the application

___________________________________________

име и подпис / name and signature

име и подпис / name and signature

Декларирам, че съм получил запечатан плик с потребителско име и парола за достъп до Системата за Интернет банкиране на
Общинска банка АД.
I declare I have received a sealed envelope with a user name and a password for Municipal Bank PLC’s Internet Banking.
За всички забелязани нередности по време на експлоатация се задължавам да съобщавам на оторизираните за това лица в Банката.
I undertake to inform the authorized clerks at the Bank of all irregularities detected.
Дата / Date _____________ Час / Hour ___________

Клиент / Customer _________________________
подпис / signature

Потребителското име и паролата са предадени от оторизиран служител на Банката./ User Name and Password provided by an authorized
bank clerk.

_____________________________________________
име и подпис / name and signature
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