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Приложение № 4 

 

До  

Приемащ (нов) доставчик на 

платежни услуги: 

Лице за контакт: 

 

СПИСЪК НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ НАРЕЖДАНИЯ ЗА ПЕРИОДИЧНИ ПРЕВОДИ И НАЛИЧНАТА 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЯТА ЗА ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ, КОИТО СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ 

По чл. 73м, ал. 4, т. 1 от ЗПУПС   

 

Прехвърлящ (стар) доставчик на платежни 

услуги....................................................  

 

По сметка IBAN………......BIC……… 

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

ЕГН........................................................ 

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

 

ВСИЧКИ директни дебити за плащане и ВСИЧКИ изходящи и входящи кредитни преводи 

(включително и периодичните), да бъдат прехвърлени от сметката ми открита и водена при Прехвърлящия 

(стар) доставчик на платежни услуги към откритата и водена при Приемащия (нов) доставчик на платежни 

услуги сметка.  

 

платежни услуги към откритата и водена при Приемащия (нов) доставчик на платежни услуги сметка, 

САМО следните платежни услуги: 

 
Информацията по-долу се попълва само в случай, че клиентът не иска да прехвърли всички кредитни преводи и всички 

директни дебити. 

 

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 

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

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

доставчик на платежни услуги. 

 

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……………………………… 
 

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

доставчик на платежни услуги. 

 

 

Нареждания за изходящи периодични кредитни преводи: 

 

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

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

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

доставчик на платежни услуги. 

 

 

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 (стар) 

доставчик на платежни услуги. 

 

 

С подписването на настоящото приложение давам изричното си съгласие, Приемащият (нов) доставчик на 

платежни услуги да изиска горепосочената информация от Прехвърлящия (стар) доставчик на платежни услуги.  

 

 

Дата………        ………………….... 

          Подпис на клиента 

 

………………….... 

          Подпис на клиента 

 
 

 

 

 

   


