Приложение № 1
И С К А Н Е ЗА П Р Е Х В Ъ Р Л Я Н Е
/попълва се от клиента в 3 екземпляра/
Стара банка
Нова банка
Наименование:
Наименование:
IBAN на сметката:
IBAN на сметката:
BIC:
BIC:

Клиент
Име:
ЕГН:
Адрес за кореспонденция:
Тел., факс, е-mail:
Бих искал/а сметката ми при Старата банка да бъде закрита
Бих искал/а сметката ми при Старата банка да не бъде закривана
/Моля, отбележете вярното в съответното квадратче със знака √. /

До /Старата банка/
Обръщам се към Вас, за да заявя желанието си да прехвърля плащанията си от посочената по-горе сметка при
Вашата банка към посочената по-горе сметка при банка/клон…….......
Бих искал/а да изготвите и предоставите

на мен

на Новата банка
списък с информация за следните платежни операции, които се изпълняват от моята сметка във Вашия клон/при Вашата
банка, посочена по-горе:
активните периодични директни дебити (съгласия за директни дебити)
нареждания за периодични кредитни преводи
/Моля, отбележете вярното в съответното квадратче със знака √./
Предпочитаната от мен дата за прехвърлянето е ………..
Моля, изпълнението на периодичните директни дебити и изходящите периодични кредитни преводи да бъде
преустановено от допълнително уточнената дата за прехвърляне.
___________________________________________________________________________________________________________
До /Старата банка/
В качеството си на титуляр на разплащателна сметка, водена при Вашата банка, с IBAN ……………........, нареждам
да преведете разполагаемите средства по нея по разплащателна сметка с IBAN ...……….. при банка
..................................../Новата банка/, след което моля договорът ми с Вас за разплащателната сметка да бъде прекратен при
условията на прекратяване, съдържащи се в него, а сметка да бъде закрита, но не по-рано от допълнително уточнената дата
на прехвърляне.
Известно ми е, че договорът за нея с Вас няма да бъде прекратен и сметката ми няма да бъде закрита, ако не съм
върнал всички банкови карти, издадени за достъп до средствата по нея и не съм уредил всички отношения и задължения с
Вашата банка във връзка с тази сметка.
/Подписва се в случай на заявено по-горе желание за закриване на сметка при Старата банка./
_________________________________________________________________________________________________________
Запознат/а съм със съдържанието на практическите указания на Новата банка за прехвърляне на разплащателни
сметки, в съответствие с които ще се извърши процеса на прехвърляне, който инициирам с подписването на това искане.
Известно ми е, че информацията за платежните операции представлява банкова тайна, по смисъла на чл. 62 от Закона
за кредитните институции и съм съгласен да бъде разкрита на Новата банка.
Съгласен/на съм личните ми данни, с които разполагат Новата и Старата банка, да бъдат обменяни помежду им за
целите на прехвърлянето.
___________________________________________________________________________________________________________
До /Новата банка /
При получаване на искания списък с информация за активните периодични директни дебити и нарежданията за
периодични кредитни преводи от мен/от Старата банка, Ви нареждам от уточнената дата на прехвърлянето да извършвате
плащанията по директните дебити от моята сметка, водена при Вас, в съответствие със съгласията ми за директен дебит,
както и да изпълнявате нарежданията за периодичните кредитните преводи, както са подадени от моята Стара банка,
съответно за
□ всички плащания, без изключение;
□ плащанията, с изключение на:
.........................................................
.........................................................
/Моля отбележете вярното в съответното квадратче със знака √, като, ако сте избрали втората възможност,
посочете конкретните директни дебити и преводни нареждания, които да не бъдат включени в прехвърлянето или да
бъдат изпълнени по различен начин от този, подаден като информация в списъка от Старата банка./
_________________________________________________________________________________________________________
Подпис на клиента:
Банка …………….................................
/Попълва се от банката, приела искането./
Дата на приемане:

Подпис на служителя на банката, приел искането:
.............................................................................................................................
/Попълват се трите имена на служителя на банката./

