Приложение № 2

До
Подуправителя на БНБ,
ръководещ управление„Емисионно“
пл. „Княз Александър I“ № 1
1000 София

Заявление
за предоставяне на мостри на нови емисии български
банкноти/разменни монети
1. Заявител (банка):

ЕИК ………………………………..

………………………………………………………… ……………………………......................................
Седалище и адрес на управление ……………………………………….…………………….…................
Адрес за кореспонденция…………………………………………………………………….…………..…
Ел. поща: ………………………………..……………………..…, тел.…..……………………….…
Представлявана от ………………………………………………..………………………………………....
в качеството им на ……………………………………………………………………………….………….
Лице, оторизирано да представлява банката при получаване и връщане на заявените мостри:
…………………………………………………………………………………………………………………...
(трите имена и длъжност на служител на банката, упълномощен да получи/върне мострите)

Ел. поща: …………………………………………….………………, тел..….……………….………
2. Желаем да ни бъдат предоставени за срок от ……..….. дни мостри на:
□ банкноти от ………………. лева, емисия ……........ г.
□ разменни монети от …………..… лева/стотинки, емисия …………... г.
3. Заявяваме, че за целите на настройка на машини за сортиране/машини за самообслужване ще
предоставяме заявените мостри на следните Сервизни оператори/Оператори на машини:
……………………………………………………………...................... ЕИК ……………………………..
……………………………………………………………...................... ЕИК ……………………………..

Декларации
С подписване на Заявлението за предоставяне на мостри на нови емисии български банкноти/
разменни монети („заявлението“) потвърждаваме, че:
1. сме запознати с Общите условия на БНБ за предоставяне на тестови комплекти и мостри на
банкноти и разменни монети и за провеждане на тестове на машини за сортиране и машини за
самообслужване („Общите условия“) и приемаме да ги спазваме в отношенията на банката с БНБ по
повод ползване на предоставените от БНБ мостри на банкноти/разменни монети;
2. приемаме да осигурим получаване на мострите в Касов център на БНБ на адрес: ул. „Михаил
Тенев“ № 10, 1784 София, на датата, която ще бъде определена от БНБ в писменото потвърждение за
предоставяне на мострите;
3. приемаме да носим отговорността по чл. 21 от Общите условия и даваме съгласието си при
неплащане на дължимата съгласно чл. 21 и Тарифата неустойка в посочения в Общите условия срок
БНБ да събере сумата на неустойката от всички сметки на банката при БНБ.
Дата: _______________

Заявител:________________

