Приложение №2
(в сила от 01.05.2022г.)

Вх. №. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Попълва се от служител в БНБ)

ИСКАНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WEB УСЛУГА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЯ ПО СМЕТКИ В СИСТЕМАТА ЗА
ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Запознайте се с инструкцията за попълване на формуляра. Попълвайте четливо, за което предварително Ви благодарим.

Искане от
(Наименование на клиента )

БУЛСТАТ
Адрес на клиента
Телефон на клиента
Представляван от
(Име, презиме, фамилия на лицето, представляващо клиента)

Желаем да предприемете следните действия в системата ИББО:
Включване

Промяна

Изключване

както и следните действия по сметки:
– включване
– IBAN
– изключване
– включване
– IBAN

– изключване
– включване

– IBAN

– изключване
– включване

– IBAN

Оторизирани лица и контакти за кореспонденция при инциденти:
Име: ...........................................................................................................................
Електронен адрес:.....................................................................................................

Телфон:.........................................................
Име: ...........................................................................................................................
Електронен адрес:.....................................................................................................

Телфон:.........................................................
Име: ...........................................................................................................................
Електронен адрес:.....................................................................................................

Телфон:.........................................................

– изключване

Приложение №2
(в сила от 01.05.2022г.)

С подписване на настоящото Искане за ползване на уеб услуга за автоматизирани извлечения
за плащания в системата ИББО ДЕКЛАРИРАМЕ, че сме запознати и приемаме безусловно
Общите условия за ползване на ИББО в БНБ.
От името на КЛИЕНТА:
.............................
(Име, презиме, фамилия)

(Подпис)

Инструкция за попълване на формуляра
Предвидено е Искането за ползване на Уеб услуга в системата ИББО да се попълва, както за първоначална регистрация за Уеб
услугата, така и за поддръжка на промените.
Моля попълнете четливо информацията в първата част на искането, която идентифицира Вашата организация. Маркирайте:
– „Включване“ при включване на уеб услугата в системата ИББО, като се очаква да попълните и данни за поне една сметка;
– „Промяна“ при включване или изключване на сметки, като се очаква да маркирате полета за действие по отношение на тях;
– „Изключване“ при изключване на уеб услугата в системата ИББО.
За да заявите сметка за обслужване, маркирайте „IBAN“ и попълнете съответстващия ѝ код.

Попълва се в БНБ
Оторизирани лица и контакти:
Име: ...........................................................................................................................
Електронен адрес:.....................................................................................................

Телфон:.........................................................
Име: ...........................................................................................................................
Електронен адрес:.....................................................................................................

Телфон:.........................................................
Контакти при възникнали въпроси от страна на КЛИЕНТА:
Електронен адрес: servicedesk@bnbank.org; аccounting@bnbank.org; bonline@bnbank.org.
Телфон: 02 9145 9; 02 9145 1234.

Проверено/получено от:

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

Въведено/отразено в
регистъра за ИББО:

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

(Име, презиме, фамилия)
(Име, презиме, фамилия)

Клиентски номер в регистъра за ИББО:
Предадено за администриране в ИББО на:

......................
(Подпис)

......................
(Подпис)

..........................
..........................
(Дата на предаване)

Предал:

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

Приел:

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

(Име, презиме, фамилия)
(Име, презиме, фамилия на администратор в БНБ)

......................
(Подпис)

......................
(Подпис)

