
Алианц Банк България АД

Искане
за откриване и обслужване на платежна 
сметка и предоставяне на банкови услуги 
на юридическо лице/търговец

Клиентски номер БЦ/ФЦ  

BG BUIN

BG BUIN

BG BUIN

Открийте сметка/и в полза на

 ЕИК/Булстат 

Вид сметка

1.  

2.  

3.  

Вид валута

1.  BGN  EUR  USD  CHF  GBP  друга  

2.  BGN  EUR  USD  CHF  GBP  друга  

3.  BGN  EUR  USD  CHF  GBP  друга  

Отчет по сметка на хартиен носител

 Желая да получавам отчет по сметка на хартиен носител при поискване в обслужващия ме банков офис

Периодичност на извлечението   Ежедневно  Седмично  Месечно

Справка за движение по сметка по e- mail 

 Желая да получавам по e-mail   справка за движение по сметка/и с IBAN

BG BUIN

BG BUIN

BG BUIN

 за всяко постъпление по сметката над:   валутни единици

 за всяко теглене/плащане по сметката над  валутни единици

Периодичност на извлечението  Ежедневно  Седмично  Месечно

 Желая да получавам по e-mail   справка за движение по сметка/и с IBAN

BG BUIN

BG BUIN

 за всяко постъпление по сметката над:   валутни единици

 за всяко теглене/плащане по сметката над  валутни единици

Периодичност на извлечението  Ежедневно  Седмично  Месечно



Регистрация и ползване на услугите „SMS Известяване“

 Желая да получавам SMS за движение по сметка с IBAN на следните номера:            ,           

BG   BUIN               

BG   BUIN               

BG   BUIN               

 за всяко постъпление по сметката над:   валутни единици

 за всяко теглене/плащане по сметката над  валутни единици

Ще използвам вече предплатен пакет

 Желая да предплатя пакет SMS съобщения за ползване на услугата „SMS Известяване”:

 50 съобщения  150 съобщения   500 съобщения   *Пакет „Щит”

*Пакет ЩИТ – услуга, включваща „SMS Известяване“ при преференциални условия и интернет банкиране – Allianz E-Bank. 

За да бъдете регистриран за ползването на пакет ‘’Щит’’, задължително условие е да имате и сключен договор за интернет банкиране.

 Таксата да бъде събирана от сметка с номер BG   BUIN               

С приемане на настоящото искане, Банката се задължава да изпълнява поисканите справки и SMS Известяване в периодичността и условията, 
заявени от клиента по-горе и при спазване на общите условия за регистрация и ползване на услугите „SMS Известяване” и „Алианц електронни справки”.

Долуподписаният декларирам:

1. Запознат съм и приемам Общите условия за откриване, водене и закриване на платежните сметки на юридически лица/ търговци и 
Тарифата на Алианц Банк България.

2. Запознат съм и приемам Общите условия за регистрация и ползване на услугите „Алианц eлектронни справки” и „SMS Известяване”.

3. Известни са ми и имат задължителна сила за мен условията по Закона за платежните услуги и платежните системи и Наредбата за 
плащанията и другите приложими норми.

4. Известно ми е, че при откриване на сметка в полза на трето лице Искането се подписва от лицето, което открива сметката, съгласно 
чл. 22 от Закона за задълженията и договорите.

5. Данните и информацията, посочени в това Искане, са верни и точни. Задължавам се незабавно да уведомя писмено Банката при настъпване 
на обстоятелства, които са от значение за идентификацията ми като Титуляр или пълномощник при обслужването на сметката 
(промени в адрес, смяна на документ за самоличност и др.), както и в случаите на загубване, кражба или унищожаване на документ за 
самоличност, пълномощно или др.

6. Известно ми е, че за неверни данни подписите в това искане носят наказателна отговорност.

7. Известно ми е, че Банката допуска извършването на операции по сметката на Титуляря, единствено в съответствие с 
предоставените спесимени на подписите. Предоставените на Банката спесимени на подписите ще се считат за валидни докато не 
бъдат отменени писмено.

Подписи на заявителя/ите:

Попълва се от Банката
Приел   Подпис  
 (име на банковия служител)

Забележки
 

Представени документи

 Спесимен на подписите на лицата , които имат право да се разпореждат от името на титуляря име с парите по сметката.

 Извлечение от учредителния акт на лицето, което открива сметката, с което се установяват правомощията за разпореждане с 
неговото имущество, заверено с „Вярно с оригинала” от лицата, които представляват Титуляря.

  Актуално удостоверение за регистрация на титуляря на сметката.

 Пълномощно, с изричен текст за оправомощаване на лице/а да осъществява/т от името и за сметка на титуляря разпореждане с 
парите по сметката(нотариално заверено или подписано пред банков служител).

 Други документи, изискуеми съгласно специални нормативни актове относно Титуляря или действителните собственици 
на Титуляр – юридическо лице.
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