
         новорегистриран          до 600 хил. лв., вкл.          над 600 хил. лв.до  3 млн. лв. вкл.          над 3 млн. лв

Забележка:

      BGN       EUR       USD       GBP       CAD       CHF       HUF       

      BGN       EUR       USD       GBP       CAD       CHF       HUF       

      BGN       EUR       USD       GBP       CAD       CHF       HUF       

Нетни приходи от продажби за 20……г.

      сметка на разпоредител с бюджетни средства

Други изисквания:

Дата на регистрация

      Лица, неподлежащи на съдебна и др. регистрация (ВСК, училищни настоятелства, нерегистр. ет.собственост и др.)

      Лица, регистрирани по Закона за регистър БУЛСТАТ

      Бюджетен разпоредител

      ЮЛНЦ (сдружение, федерация, ет.собственост, вероизповедание, читалище, спортен клуб, политическа партия и др.)

      набирателна сметка

Банкова сметка № 1

КЦ/ БЦ/ЦЧБ/ ФЦ/ Клон/ Офис……………………………

сигнатура ……………

ДАННИ ЗА КЛИЕНТА

Правен статут

ЕИК/БУЛСТАТ

ИСКАНЕ

за откриване на банкови сметки

      разплащателна сметка

БАНКОВИ СМЕТКИ

Банкова сметка № 3

Други изисквания:

      акредитивна сметка

      ликвидационна сметка

      специална сметка       друг вид сметка

      сметка на разпоредител с бюджетни средства

      акредитивна сметка

      ликвидационна сметка

      разплащателна сметка       набирателна сметка

      друг вид сметка

      сметка на разпоредител с бюджетни средства       ликвидационна сметка

Вид валута

      специална сметка

      ESCROW сметка       акредитивна сметка

      ЮЛ, регистрирани по Търговския закон в ТР

подпис

С подписване на настоящото Искане, представляващият клиента заявява, че му е предоставена информацията относно обработването на

личните данни на физическите лица от „Банка ДСК” АД.

Актуалната информация относно обработването на лични данни на физически лица от „Банка ДСК“ АД може да бъде намерена на

интернет страницата www.dskbank.bg, както и във всяко едно поделение на Банката. При поискване, информацията може да бъде

предоставена и на хартиен носител.

Декларирам, че преди подписване на настоящото искане ми бе предоставена предварителна информация по смисъла на чл. 60 от

ЗПУПС под формата на "Общи условия към договори за откриване и обслужване на разплащателни сметки на бизнес клиенти и за

предоставяне на платежни услуги по тях на Банка ДСК" и "Тарифа за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага по

извършвани услуги на клиенти", с чието съдържание съм запознат/а и приемам. Известно ми е, че Общите условия са достъпни на

интернет страницата на Банка ДСК на адрес https://www.dskbank.bg/бизнес-клиенти, като декларирам съгласието си да получа и да

ползвам Общите условия от посочения адрес, и да не ми бъде предоставяно хартиено копие от тях. Уведомен съм за възможността при

поискване Общите условия да ми бъдат предоставени и на хартиен носител.  

Дата
Представляващи

1. подпис

2.

      Земеделски производител, регистриран по ТЗ

      Земеделски производител, нерегистриран по ТЗ

      Св. професия (лекар, адвокат, нотариус, ЧСИ и др.)

ДО "БАНКА ДСК" АД
гр. София, ул. "Московска" 19, БУЛСТАТ 121830616

Вид валута

Вид на сметката

      ESCROW сметка

 

Наименование на

клиента

Вид валута

Вид на сметката

Други изисквания:

      специална сметка       друг вид сметка

Банкова сметка № 2

Вид на сметката

      разплащателна сметка       набирателна сметка

      ESCROW сметка


