
 
UniCredit Business Information / УниКредит Бизнес Информация 

 

Искане за промяна на данни на потребител в услугата “БУЛБАНК ОНЛАЙН” 

I. Данни за потребител                                                        Клиентски номер на потребител*  
Име, презиме, фамилия*   

ЕГН / ЛНЧ*  ID на потребител*     
Дата на раждане и Националност се попълват единствено за граждани с чуждестранен документ за самоличност 

Дата на раждане*  Националност*  
Мобилен 

телефонен номер* 
 E-mail*  

 

 II. Промяна на данни на потребител: 

Мобилен телефонен 
номер*: 

 E-mail*  

Дата*:  Час*:  
Подпис: 

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

 III. Активиране на ПИН плик за услугата 

Получих лично ПИН плик за потребителски достъп до услугата Булбанк Онлайн: 
 

Подпис на потребител на банковия клиент                               

Подпис: 
  

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

Дата*:  Час*:  ПИН плик №*:  

 

 IV. Преиздаване на ПИН плик за услугата 

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

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

Получих лично ПИН плик за потребителски достъп до услугата Булбанк Онлайн: 
 

Подпис на потребител на банковия клиент                               

Подпис: 

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

Дата*:  Час*:  ПИН плик №*:  

 

 V. Анулиране/ Деактивиране на средство за подписване:         

Цифров сертификат    Квалифициран електронен подпис /КЕП/   М-токен  

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

Дата*:  Час*:  
Подпис: 

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

 VI. Обединяване на клиентски профили:                                                   

Активно потребителско ID:  

Потребителско ID, което се 
закрива: 

  /    /    
  /     /  

Посочените профили за обединение (закриване) ще бъдат блокирани за достъп и всички сметки и права дефинирани по тях, ще бъдат 
достъпни единствено от активния профил след обработката на това искане. В случай, че клиентът не разполага с ID номерата на 
потребителите, то той ги вписва в Искането след като служителя, който приема искането му ги предостави. 

Дата*:  Час*:  
Подпис: 

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

 VII. Блокиране / възстановяване на достъп до услугата:                         

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

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

Дата*:  Час*:  
Подпис: 

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

Декларирам/ Декларираме, че съм/сме запознат/ запознати и приемам/ приемаме Общите условия за ползване на 
услугите за електронно банкиране Булбанк Онлайн и Булбанк Мобайл, Инструкциите за работа с тях, както и 
Препоръките за сигурност, публикувани в клиентския сайт. 
 

Подпис: ……….……………………… 



 
UniCredit Business Information / УниКредит Бизнес Информация  

Следващите полета са задължителни и се попълват от банков служител: 
Дата на приемане на 
искането:   OPU на банковия клиент  

Към Искането се прилагат следните документи:                                                       

Копие на документ за самоличност на потребител на банковия клиент –   броя 

Копие на пълномощно (ако е налично такова) –   броя 

Други документи …………………………………………………………………….. –   броя 

Данни на 
служител, 

приел 
искането: 

     

Име / Фамилия ВВхххххх 

Номер на 
структур

на 
единица 

Име на структурна 
единица Подпис 

 


