
 

 

ИСКАНЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/ПРОМЯНА НА УСЛУГАТА „ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ“ 

□ Първоначална регистрация или □ Промяна на регистрация 
Моля отбележете каква промяна изисквате: 
□ Добавяне на нов потребител                       
□ Премахване на потребител                          
□ Промяна на права за работа                       
□ Промяна на парола                                        
□ Блокиране на потребител                            
□ Отблокиране на потребител    
□ Промяна на тел., e-mail, друга информация           
□ Прекратяване на услугата Интернет банкиране 

Данни за Титуляря/Клиента:  Офис: …………………                                               Клиентски No.: ………………… 

Име: ……………………………………………………………………………………..……………. ЕГН/ЛНЧ/ЕИК: …………………………… 
                       /име, презиме, фамилия/наименование/ 

Данни за Потребителя: □ Титуляр □ Потребител 
Име: …………………………………………………….…………………………………..……………….. ЕГН/ЛНЧ: …………………………….. 
                     /име, презиме, фамилия/ 

Мобилен телефон*: …………………………….… Оператор: ……………………………….. Е-mail: ……………………………………………….. 
*Номерът на мобилния телефон е задължително поле, използва се за изпращане на еднократен код с временна 
валидност за оторизация на платежни документи. 

Средства за вход, подписване и изпращане на документи: 
Вход: □ Потребителско име и парола  □ Потребителско име, парола и ТАН  □ Потребителско име, парола и ОКЕП 
Подписване на документи: □ ТАН по sms  □ ОКЕП 

Права на достъп: 
□ Активен достъп с права само за създаване на платежни документи  
□ Активен достъп с права за оторизиране на платежни документи 
□ Пасивен достъп (разглеждане на баланс и движения по сметки) 
□ Импорт на масови плащания 
□ Друг достъп (ограничителен на ниво сметка, лимит на документ, подписване в комбинация): 
□ Групово подписване (подписване в комбинация с друг потребител): □НЕ □ДА 
Ако ДА, опишете начина на подписване :………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Права по сметки и лимити:  □ Добавяне на сметки   □ Изключване на сметки     □ Корекция на лимити 

IBAN на сметка Лимит 
Баланси 
движения 

Създаване 
документи 

Оторизиране 
документи 

Импорт 
масови 
плащания 

BG…..CREX9260………………………………..  □ □ □ □ 
BG…..CREX9260………………………………..  □ □ □ □ 
BG…..CREX9260………………………………..  □ □ □ □ 
BG…..CREX9260………………………………..  □ □ □ □ 

 

     
     С подписване на настоящото Искане Клиентът упълномощава Потребителя да извършва действия с 
посочените по–горе платежни сметки, съобразно предоставените му права на достъп съгласно искането, в т.ч. с 
право да подава и получава необходимите документи, свързани с извършваните операции. 
 
 
.........................      ..........................                       ...............................                  ............................                            ............................ 
Място и дата        Подпис на Титуляря/             Подпис на Потребителя       Подпис на служителя,                   Подпис на служителя 
                                 Представляващия Титуляря                                                    приел искането                                проверил искането    

 



 
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ КЛИЕНТА/ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ КЛИЕНТА/ПОТРЕБИТЕЛЯ: 

 
Долуподписаният/ата ………………………………………………….…............................................................................................., 

ЕГН ........................................................……….., Клиент  
или 
представляващ юридическото лице ………......................………………………………….………………………………………..………………, 

ЕИК ………………….…….............................................. 
или 
………………………………………………….…..................................................................................................................................., 

ЕГН .........................................................……….., Потребител  
 

с подписване на настоящата декларация 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

1. Съм запознат/а и приемам безусловно Общите условия за „Интернет банкиране“ на Токуда Банк АД, 
приложимите Общи условия за предоставяне на платежни услуги на Токуда Банк АД и съответните условия за конкретен 
вид платежна сметка, Тарифата за таксите и комисионите, които Токуда Банк АД прилага в своята дейност и стриктно ще 
спазвам Препоръките за сигурност и Потребителското ръководство за „Интернет банкиране“, публикувани на Интернет 
страницата на Токуда Банк АД (http://www.tokudabank.bg/);  

2. Потвърждавам верността на предоставените данни.   
3. Задължавам/е се да уведомя/им ТОКУДА БАНК АД в писмен вид и в най-кратък срок при промяна на 

обстоятелства, които са от значение за идентификацията ми/ни като Ползвател на платежни услуги, съответно за пълна 
идентификация на лицата с разпоредителни права по сметката, и/или воденето на сметката, както и да представя/им 
други данни и документи, ако това е необходимо. 

4. Давам съгласие за получаване на кратки текстови съобщения /SMS/ на посочения по-горе мобилен номер във 
връзка с използването на услугата „ИБ“. 

5. Давам своето изрично съгласие да получавам информация от Токуда Банк АД на следния мобилен 
телефон:.......................................................,  

6. Уведомен/а съм за следното: 
6.1. Банката не носи отговорност за неправомерни действия от страна на трети лица във връзка с извършване на 

услугата за SMS–известяване, както и в случай, че мобилният оператор или доставчикът на услугата не предаде в срок или 
въобще не осигури предаването на SMS-известието, както и в случаите, когато поради обстоятелства, независещи от 
Банката, SMS-известието не бъде изпратено, съответно получено или не бъде получено в срок; 

6.2. при наличие на несъответствие между посочените дължими от мен суми по договори за предоставяни от 
Токуда Банк АД услуги в SMS-известието и тези, посочени в издадени от Банката документи, се прилага уговореното в 
издадените от Банката документи; 

6.3. имам право по всяко време да се откажа от получаването на SMS-известия, като уведомя писмено Банката за 
това; в този случай следва да осигуря ОКЕП като средство за идентификация и автентикация във връзка с предоставянето 
на платежни услуги чрез Интернет банкирането на Токуда Банк АД . 

7. Давам съгласието си упълномощеният от мен Потребител да се идентифицира и да подписва от мое име и за 
моя сметка документи в системата „Интернет банкиране“ на Токуда Банк АД (*приложимо само в случай че в Искането е 
отбелязан „активен достъп с права за оторизиране на платежни документи“ за Потребител), като използва 
издадените му от Банката средства за идентификация и автентикация – потребителско име и парола, PUK1, ТАН по sms или 
издаден от доставчик ОКЕП, както и съм съгласен/на упълномощеният от мен Потребител да е потребител и на други 
Клиенти на Банката. Упълномощаването може да бъде оттеглено по всяко време съгласно предвиденото в тази 
декларация и в Общите условия за „Интернет банкиране“ на Токуда Банк АД. (приложимо само в случай на 
упълномощаване) 

8. Информацията, която давам във връзка с настоящата декларация, е вярна, точна и пълна, като при настъпване 
на промяна в някое от декларираните обстоятелства ще уведомя писмено Банката.  

 
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК, както и че за деклариране на неверни данни нося 

отговорност за причинените на Банката вреди съгласно действащото законодателство. 
 
 
 
За Клиента:................................      За Потребителя:....................... 

http://www.tokudabank.bg/

