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Приложение № 5 

 

До  

Уникредит Булбанк АД 

 

ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПИСЪК НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ НАРЕЖДАНИЯ ЗА 

ПЕРИОДИЧНИ ПРЕВОДИ И НАЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЯТА ЗА ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ 

И ИСКАНЕ- РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НАЛИЧНОТО САЛДО ЧЛ.73р ЗПУПС 

 

 От Клиент 

Име: 

ЕГН: 

Постоянен адрес 

Адрес за кореспонденция:  
Тел., мобилен телефон, факс, е-mail: 

Вид и номер на документ                                                                                                                                                                  

за самоличност: 

Издаден на:    

Валиден до: 

Издаден от: 

да получа информация за ВСИЧКИ съгласия за директни дебити и ВСИЧКИ нареждания за 

периодични кредитни преводи 

информация за входящите периодични кредитни преводи и директни дебити, извършени 

по платежната ми сметка с IBAN за предходните 13 месеца 

 салдото по сметка с IBAN………………………………………………………. на 

дата………………….., да бъде прехвърлено, в случай че не са налице законови основания това да не бъде 

направено, по сметката ми с: 

 

IBAN………......................................................................................  

Титуляр ………............................................................................... 

Адрес на титуляря ..................................................................... 

 

Налични съгласия по сметката, подлежаща на прехвърляне, за плащане по реда на директен дебит срещу 

сметката на титуляря, подлежаща на прехвърляне: 

 

получател /име, наименование/ …………......................, IBAN на получателя .... ..…BIC…..........., 

до размер на…………., срок на валидност ……………. , условия 

…………..............................................…………................... 

 

получател /име, наименование/ …………......................IBAN на получателя .... 

..…BIC….................., до размер на…………., срок на валидност ……………. , условия 

…………..............................................…………................... 

 

Директни дебити за плащане:  

 

/наименование на дружеството, предлагащо комунални услуги, като например, мобилен 

оператор, електроразпределително дружество и т.н. /………… до размер на…………., срок на 

валидност ……………. , условия ………….…........, абонатен номер или друг 

идентификатор……………………………… 

 

/наименование на дружеството, предлагащо комунални услуги, като например, мобилен 

оператор, електроразпределително дружество и т.н. /………… до размер на…………., срок на 

валидност ……………. , условия ………….….............., абонатен номер или друг 

идентификатор……………………………… 

 

 

Нареждания за изходящи периодични кредитни преводи: 

 

Получател /наименование/ ............, IBAN на получателя..........................., BIC….................., 

сума..................., основание................, дата на изпълнение ............................... 

Наличие на законови пречки за 
закриване на сметката: 
      Да 
  

      Не 
Полето се попълва от служител на Банката 
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крайна дата на изпълнение…….........,.периодичност…………………………. 

 

Получател /наименование/ ............, IBAN на получателя..........................., BIC….................., 

сума..................., основание................, дата на изпълнение ............................... 

крайна дата на изпълнение…………,периодичност…………………………… 
 

 

 

Входящи периодични кредитни преводи: 

 

Наредител  /име, наименование/ ............, IBAN на наредителя .........................., BIC….................., 

сума ..................., основание................, дата на изпълнение  

периодичност…………………………… 

 

Наредител  /име, наименование/ ............, IBAN на наредителя .........................., BIC….................., 

сума ..................., основание................, дата на изпълнение 

периодичност…………………………… 
 

В случай, че клиента не разполага с данните (или част от тях), информацията се попълва от Прехвърлящия доставчик 

на платежни услуги. 

 

 

 

 

Дата………        ………………….... 

          Подпис на клиента 

 

………………….... 

          Подпис на клиента 

 
 

 

 

 

   


