
 Промяна на достъп на пълномощник ЗА ПОЛЗВАНЕ НА “БУЛБАНК ОНЛАЙН”

Моля, посочете необходимото действие: 

 Преиздаване на ПИН плик за услугата. 

 Анулиране на цифров сертификат / отрегистриране на УЕП. 

 Обединяване на клиентски профили. 

 Блокиране / възстановяване на достъп до услугата. 
 

 I. Данни за пълномощник:                                                                      ID на пълномощник *  

ЕГН / ЛНЧ *  

Име, презиме, фамилия*  
 

II. Преиздаване на ПИН плик за услугата:                                                  

Причина: …………………………….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….……….… 

Моля да ми бъде преиздаден ПИН плик за услугата Булбанк Онлайн.  

 Дата: ..                                               Подпис: ……….……………………… 
 

III. Анулиране на цифров сертификат/ отрегистриране на КЕП:         

Цифров сертификат   Квалифициран електронен подпис /КЕП/  

Причина:  Изгубен   Изтекъл  Повреден    Друго:   ………….…….……….…….……….…………… 

 Дата: ..                                               Подпис: ……….……………………… 
 

IV. Обединяване на клиентски профили:                                                  

Активно потребителско ID:  

Потребителско ID, което се 
закрива: 

  /    /    
       /      /   

Посочените профили за обединение ще бъдат блокирани за достъп и всички сметки и права дефинирани по тях, ще бъдат достъпни 
от активния профил след обработката на това искане. 

Дата: ..                                               Подпис: ……….……………………… 
 

V. Блокиране / възстановяване на достъп до услугата:                         

Блокиране  Причина:  …………………………………………………………………………………………………… 

Възстановяване    (Издава се ново потребителско име и парола; използвания до момента сертификат се заличава). 

 Дата: ..                                               Подпис: ……….……………………… 

 

VI. Получаване на потребителско име и парола:                                            

Запознат/а съм с Препоръките за сигурност, публикувани на клиентския сайт на услугата „Булбанк Онлайн”, с Общите условия за 

услугата „Булбанк Онлайн”, Договора за услугата „Булбанк Онлайн” и Рамковия договор за платежни услуги  на УниКредит Булбанк АД. 

Използваните от мен устройства за достъп до „Булбанк Онлайн” отговарят на препоръките за сигурност на Банката, 

Ръководството за индивидуални клиенти и Инструкцията за ползване на сертификати, публикувани в клиентския сайт. 

Освобождавам от отговорност Банката и приемам всички евентуални неблагоприятни последици, настъпили в резултат на 

узнаването и придобиването от неупълномощени от мен лица на средствата ми за електронна идентификация, в следствие от 

неспазването на Общите условия, Препоръките  за сигурност на Банката, Ръководството за индивидуални клиенти и Инструкцията 

за ползване на сертификати. Декларирам, че всички евентуални неблагоприятни последици са на мой собствен риск и за моя сметка. 

С подписване на настоящото Приложение 2 към Искането за ползване на услугата „Булбанк Онлайн“ се съгласявам, че за преиздаване 

на потребителско име и парола трябва да заплатя такса, в размер съгласно действащата Тарифа за таксите и комисионните на 

Банката и ще получа новият си клиентски достъп само след заплащането й. Съгласен съм таксата да бъде събрана от сметка: 

BGUNCR 

Днес, ……………………………… в …………….. часа, получих ПИН плик за услугата „Булбанк Онлайн” с номер:  

   
Три имена: ……………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

ЕГН:  

Л.К.    изд. на ..          Подпис: ……….…..…….………… 
 

УниКредит Булбанк  АД, Приложение към Искане за ползване на “Bulbank Online”, стр.1 


