
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО РЕГИСТРИРАНЕ  

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА Д БАНК ОНЛАЙН И Д МОБАЙЛ – УСЛУГА ЗА ОТДАЛЕЧЕНО БАНКИРАНЕ 

/физически лица/ 
 

ДАННИ НА ТИТУЛЯРЯ 

Име, Презиме, Фамилия  

Личен идентификатор вид 
 ЕГН  ЛН  ЛНЧ  Друг идентиф. 

Личен идентификатор № 

ЗАЯВЯВАМ  ПОЛЗВАНЕ НА Д БАНК ОНЛАЙН ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ 

 ЖЕЛАЯ  НЕ ЖЕЛАЯ всички мои сметки да бъдат регистрирани С ПЪЛНИ ПРАВА  

 ЖЕЛАЯ  НЕ ЖЕЛАЯ да ползвам системата само за СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 ЖЕЛАЯ  НЕ ЖЕЛАЯ САМО ДОЛУ ИЗБРОЕНИТЕ СМЕТКИ да бъдат регистрирани в системата с посочените права 

*IBAN Справочна   
информация 

Създаване 
на платежни 
нареждания 

Импорт на 
файлове с 
платежни 

нареждания 

Авторизиране 
/изпращане на 

плащания 

 
BG І__І__І DEMI9240 І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І 

    

 
BG І__І__І DEMI9240 І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І 

    

 
BG І__І__І DEMI9240 І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І 

    

 
BG І__І__І DEMI9240 І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І 

    

BG І__І__І DEMI9240 І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І     

 
BG І__І__І DEMI9240 І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І 

    

ЗАЯВЯВАМ  ПОЛЗВАНЕ НА Д МОБАЙЛ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ 

 ЖЕЛАЯ  НЕ ЖЕЛАЯ всички мои сметки да бъдат регистрирани С ПЪЛНИ ПРАВА  

 ЖЕЛАЯ  НЕ ЖЕЛАЯ да ползвам системата само за СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 ЖЕЛАЯ  НЕ ЖЕЛАЯ САМО ДОЛУ ИЗБРОЕНИТЕ СМЕТКИ да бъдат регистрирани в системата с посочените права 

*IBAN Справочна   
информация 

Създаване 
на платежни 
нареждания 

Авторизиране 
/изпращане на 

плащания 

 
BG І__І__І DEMI9240 І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І 

   

 
BG І__І__І DEMI9240 І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І 

   

 
BG І__І__І DEMI9240 І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І 

   

 
BG І__І__І DEMI9240 І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І 

   

BG І__І__І DEMI9240 І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І    

 
BG І__І__І DEMI9240 І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І 

   

ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ ЗА СМЕТКИТЕ С ПРАВА ЗА АВТОРИЗАЦИЯ/ИЗПРАЩАНЕ НА ПРЕВОДИ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЩЕ ПОЛЗВАМ 

 ТАН код на SMS (безплатно) на мобилен телефон     + 359 І___І___І___І___І___І___І___І___І___І 



 

 Приложението Д Токен 

 Вграден Д Токен 

ЗАЯВЯВАМ ПРИ ВХОД В СИСТЕМАТА ДА ПОЛУЧАВАМ ИЗВЕСТИЯ ЧРЕЗ 

 SMS на посочения по-горе мобилен номер   

 И/ИЛИ    e-mail на посочения по-горе адрес 

ЗАЯВЯМАМ, ПО ОТНОШЕНИ НА ВСИЧКИ СМЕТКИ, ОТКРИТИ ОТ МЕН В БЪДЕЩЕ 

 ЖЕЛАЯ  НЕ ЖЕЛАЯ всички мои сметки, открити в бъдеще да бъдат автоматично регистриране в системата с ПЪЛНИ 
ПРАВА 

 ЖЕЛАЯ  НЕ ЖЕЛАЯ всички мои сметки, открити в бъдеще да бъдат автоматично регистриране в системата за СПРАВОЧНА 
ИНФОРМАЦИЯ 

 
  



 

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА Д БАНК ОНЛАЙН И Д МОБАЙЛ – УСЛУГИ ЗА ОТДАЛЕЧЕНО БАНКИРАНЕ  
НА ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 

 

Днес, ........................ г., в гр....................., между: 

“ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, СО - район „Красно село”, бул. „Ген. 
Тотлебен” № 8, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121884560, 
представлявано от Изпълнителните директори Анна Аспарухова и Мартин Ганчев, действащи чрез пълномощника  , 
наричано тук по-долу за краткост „БАНКАТА”, от една страна,  

и от друга страна:  

…………………………….……..………….. с ЕГН …………..……., л.к. № /паспорт № ………………., изд. на ………..…. от 
………………………………..., постоянен адрес:…………………………………, гр./с. ………………………………….., 
община:……………………………………., бул./ул……………….………………............................, № .…..., вх.….., ап......, с 
адреси за кореспонденция: ……………….……..……………… гр./с. ………..……………………..………………….., 
община:……………………………………., бул./ул……………………………................................, № …..., вх. …., ап. .....,  
електронен адрес: ..........................................., телефон за контакт ……………………………………….. 

наричан/а тук по-долу за краткост „ТИТУЛЯР”,  

заедно наричани „СТРАНИТЕ”, се сключи настоящият договор за следното:  

Чл. 1. На основание Заявление за първоначално регистриране за ползване на Д Банк Онлайн и Д Мобайл – услуги 
за отдалечено банкиране, Клиентът възлага, а "Търговска банка Д" АД (Банката) предоставя на Клиента, титуляр на 
платежна/и сметка/и в банката, права на достъп до сметките му, открити и поддържани при Банката, както и 
възможност за опериране с тях, в лева и чуждестранна валута, през Интернет в съответствие със заявените от 
Клиента сметки и потребители /упълномощени от Клиента лица/.  

Чл. 2. С подписване на настоящия Договор, Клиентът приема и се съгласява извършването на операции, вкл. 
изпълнението на платежни нареждания чрез услугата Д Банк Онлайн и/или Д Мобайл да се извършва в съответствие 
с настоящия договор, Общите условия за откриване, обслужване и закриване на банкови сметки на физически лица, 
Общи условия за ползване на услугата Д Мобайл – отдалечено банкиране чрез мобилно приложение „Д Мобайл“/D 
MOBILE/, Рамковия договор, подписан между страните, Тарифата за таксите и комисионите на „Търговска банка Д“ 
АД и Заявлението за първоначално регистриране за ползване на Д Банк Онлайн и Д Мобайл, представляващи 
неразделна част от Договора. 

Чл. 3. Настоящият договор се сключва на основание чл.298 от Търговския закон и влиза в сила с предоставяне на 
достъп на КЛИЕНТА до Услугата.   

 

 

ЗА БАНКАТА: ………………………………....................... 

 

………………………………………………………………… 
Трите имена на пълномощника 

 

ЗА ТИТУЛЯРЯ: ………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………… 
Трите имена на Титуляря/Пълномощника 
 

 

 

ПОЛУЧИХ ПАКЕТ ЗА ДОСТЪП ДО СИСТЕМТА НА 

ДАТА: …………………………Час:……………………. 

Подпис : ………………………………………………….. 

 

 

           


