ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО РЕГИСТРИРАНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА Д БАНК ОНЛАЙН – УСЛУГА ЗА ИНТЕРНЕТ
БАНКИРАНЕ
(индивидуални клиенти)

Клиент ....................................................................................…………………...........................................................
(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ.........................................................л. к. № ....................................................изд. на……………………..
от МВР ……....................... Адрес: ….............................................................................. гр. ....................................
Мобилен телефон: ….….….......……………………………………. e-mail: ………………………………………
Всички мои налични към момента сметки да бъдат регистрирани в системата с:
 ПЪЛНИ ПРАВА (детайлна информация за правата е описана в таблицата по-долу)
ИЛИ
 само за СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЛИ
Попълнете конкретни сметки, които желаете да бъдат обслужвани от системата и съответните права по тях.
Справочна
информация

*IBAN

Създаване на
платежни
нареждания

Импорт на
файлове с
платежни
нареждания

Авторизиране
/изпращане на
плащания

*Кредитни продукти се регистрират, чрез номера на кредита.

За сметките, с права за Авторизиране/изпращане на плащания, задължително ще ползвам:
1.  ТАН код чрез SMS (безплатно) на мобилен номер 359 …………………………………..…
ИЛИ
2.  Токен (OTP) със сериен номер …………………………………………………………………………………………
(номерът се намира на гърба на устройството и се попълва от служител на Банката)
Токен (OTP) е електронно устройство, което генерира динамични пароли/кодове за еднократно използване и служи като средство за:
• Достъп (замества паролата за Вход) до системата.
• Потвърждение/Авторизиране на операции/плащания.
В полетата където се въвеждат, генерираните от устройството символи, винаги се добавя, без празни интервали, и допълващ личен код ДЛК
на потребителя, който задължително притежават всички ползващи Токен.

ИЛИ
3.  ТАН кодове на хартиен носител (TAN кодове на хартиен носител се заплащат и заявяват само при невъзможност за получаване
на
SMS , напр. при пребиваване в международен роуминг. Информирайте се за тяхната цена.)
Какво е ТАН код? ТАН код се въвежда при потвърждение/авторизиране на една или повече от една операции/плащания, като гарантират
високо ниво на сигурност, поради своята динамичност. Всеки код е уникален, използва се еднократно, след което е невалиден.

При вход в системата ще получавам известие чрез:  SMS на посочения по-горе мобилен номер
И/ИЛИ  e-mail на посочения по-горе адрес
В случай, че желаете може да заявите, всички Ваши бъдещи сметки, да бъдат автоматично регистрирани в системата
с:  ПЪЛНИ ПРАВА (описани в таблицата по-горе) ИЛИ  само за СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Секцията се попълва само, в случай че Клиентът делегира права на пълномощник.

Упълномощавам ………………….............................................…………………...........................................................
(име, презиме, фамилия)
с ЕГН/ЛНЧ ................................................................................. Мобилен телефон: …….….….…........................... email: ..……………………………………………………. за достъп чрез услугата със следните условия:
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Всички мои налични към момента сметки да бъдат регистрирани в системата с:
 ПЪЛНИ ПРАВА (детайлна информация за правата е описана в таблицата по-долу)
ИЛИ
 само за СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЛИ
Попълнете конкретни сметки, които желаете да бъдат обслужвани от системата и съответните права по тях.
Справочна
информация

*IBAN

Импорт на
файлове с
платежни
нареждания

Създаване на
платежни
нареждания

Авторизиране
/изпращане на
плащания

*Кредитни продукти се регистрират, чрез номера на кредита.

За сметките, с права за Авторизиране/изпращане на плащания, задължително ще ползвам:
1.  ТАН код чрез SMS (безплатно) на мобилен номер 359 …………………………………..…
ИЛИ
2.  Токен (OTP) със сериен номер …………………………………………………………………………………………
(номерът се намира на гърба на устройството и се попълва от служител на Банката)
Токен (OTP) е електронно устройство, което генерира динамични пароли/кодове за еднократно използване и служи като средство за:
• Достъп (замества паролата за Вход) до системата.
• Потвърждение/Авторизиране на операции/плащания.
В полетата където се въвеждат, генерираните от устройството символи, винаги се добавя, без празни интервали, и допълващ личен код ДЛК
на потребителя, който задължително притежават всички ползващи Токен.

ИЛИ
3.  ТАН кодове на хартиен носител (TAN кодове на хартиен носител се заплащат и заявяват само при невъзможност за получаване
на SMS , напр. при пребиваване в международен роуминг. Информирайте се за тяхната цена.)
Какво е ТАН код? ТАН код се въвежда при потвърждение/авторизиране на една или повече от една операции/плащания, като гарантират
високо ниво на сигурност, поради своята динамичност. Всеки код е уникален, използва се еднократно, след което е невалиден.

При вход в системата ще получавам известие чрез:  SMS на посочения по-горе мобилен номер
И/ИЛИ  e-mail на посочения по-горе адрес
В случай, че желаете може да заявите, всички Ваши бъдещи сметки, да бъдат автоматично регистрирани в системата
с:  ПЪЛНИ ПРАВА (описани в таблицата по-горе) ИЛИ  само за СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ
 Декларирам, че съм се запознал и приемам Общите условия за ползване на услугата Д Банк Онлайн.
 Декларирам че Общите условията за ползване на услугата Д Инфо са ми предоставени от Банката и се задължавам да ги
спазвам.
 Запознах се и приемам личните средства за електронна идентификация.
 В изпълнение разпоредбите на Закона за защита на личните данни, декларирам съгласието си да предоставя на Търговска банка
Д АД горепосочените в това Заявление лични данни и копие от документ за самоличност по повод предоставянето ми на права, в
качеството ми на титуляр / пълномощник /подчертава се вярното/ за ползване на услугата Д Банк Онлайн.
С подписване на настоящото Заявление, неразделна част от Договор (при общи условия) за ползване на услугата за отдалечено
банкиране Д Банк Онлайн, Клиентът потвърждава, че доброволно е предоставил своите лични данни и данните на
упълномощените от него лица и дава изричното си съгласие Банката да съхранява, обработва и използва личните му данни и тези
на упълномощените от него лица, като се съгласява и оправомощава Банката да предоставя информация, представляваща банкова
тайна или лично данни за Клиента и упълномощените от него лица на други лица, при спазване на приложимото законодателство.
Неразделна част към този документ е Договор при общи условия за ползване на услугата Д Банк Онлайн.
Заявител: …………………………...
(подпис)

Заявлението подадено
на дата:

Получих пакет за достъп до системата
на дата/час:

Служител приел заявлението: ...........................................................………………....
(име, фамилия, подпис)

………………….….........................….........................
(име, фамилия на получателя, подпис)
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