ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА
ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ПОТРЕБИТЕЛ НА Д БАНК ОНЛАЙН

От ...............................................................................................…………… ............ ЕГН .......................................,
Попълват се идентификационните данни на титуляря на сметката – пълни имена на клиент – физическо лице

Действащо:

лично,

като пълномощник на титуляря

или
От .................................................................................................……………ЕГН//ЕИК/БУЛСТАТ............................,
Попълват се идентификационните данни на титуляря на сметката – дружество / ЕТ/ друго

Представлявано от ......................................................................................................... ЕГН .....................................,
И ......................................................................................................... ЕГН ....................................., заедно или
поотделно, /зачертава се невярното/
Попълват се идентификационните данни на титуляря на сметката - пълни имена на клиент – физическо лице

в качеството си на…………………………………………………………………………………………………………………….
/Попълва се качеството на титуляря - управител, изпълнителен директор, друго

Действащ:

лично,

като пълномощник на титуляря

Постоянен адрес: гр. ................................................ул./ж.к............................................................................................;
Настоящ адрес: гр. ................................................ул./ж.к...............................................................................................;
Седалище и адрес на управление: ……………………………………………………………………………………..;
Адрес са кореспонденция: гр.......................................ул./ж.к.......................................................................................;
Имейл адрес: …………………………….., тел. за обратна връзка: ……………….

/
 Желая за................................................................................................................. ЕГН...............................................
/име, фамилия, потребителско име/

в качеството на титуляр/упълномощено лице,

да бъдат направени следните промени на основание пълномощно с рег. № …… от дата …………, за нотариално
удостоверяване на подписи на нотариус с рег. № ………… в регистъра на НК
Посочва се рег. № за нотариално удостоверяване на подписи и рег. № на нотариуса, заверил пълномощното, в случаите на на упълномощаване

 Добавяне на следните права за достъп на титуляря/упълномощеното лице до сметки/а на титуляря, както следва:
*IBAN

Справочна
информация

Създаване на
платежни
нареждания

Импорт на файлове
с платежни
нареждания

Авторизиране
/изпращане на
плащания

*Кредитни продукти се регистрират, чрез номер на кредита.

 Редактиране на следните права на титуляря/упълномощеното лице по сметки/а на титуляря, както следва:
IBAN

Справочна
информация

Създаване на
платежни
нареждания

Импорт на файлове
с платежни
нареждания

Авторизиране
/изпращане на
плащания

 Изтриване на следната/ите сметка/и права на титуляря/упълномощеното лице, както следва:
IBAN

 Генериране на нова парола за Д Банк Онлайн
 Активиране на нов Д Токен
Дата:

Заявител/и:……………………………………..
/подпис/и//печат/

Заявлението е прието и подписът е положен пред Служител:............................................
/име, фамилия, подпис/

Служител, осъществил Втори контрол:...............................................................................
/име, фамилия, подпис/

