ФК 09.01.20. / 01

ДО
РАЙФАЙЗЕНБАНК(БЪЛГАРИЯ)
София, ______________
(

дата )

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА:
БАНКОВО УДОСТОВЕРЕНИЕ / БУ /
БАНКОВА РЕФЕРЕНЦИЯ
/ БР /
Молим да издадете БУ / БР със следните реквизити:
•

БУ / БР да бъде издадено/а на името на следното юридическо/ физическо лице:

_______________________________________________________________________________________________________________
__
•

Клиентски номер при Банката:

•

Адрес по съдебна регистрация на юридическото лице:

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
___
•

Международен паспорт на физическото лице( за БУ/ БР за посолства, университети и др.) -

серия ,

номер ,

дата на издаване и валидност:
_____________________________________________________________________________________
•

БУ / БР се издава, за да послужи пред:
________________________________________________________________________

Молим БУ / БР да съдържа следната информация:
От кога датират отношенията с банката
Наличие на сметки при банката
Номера на сметките при банката
Салда по сметките при банката към определена дата ( Моля, посочете датата
)_________________________________________
Дебитни и / или
Кредитни обороти по сметките( Моля, посочете
периода)________________________________________
Наличие на предоставени кредити, задължения и други дългови споразумения
Подробно описание на съществуващите задължения към банката
Други ( Моля, уточнете ):
________________________________________________________________________________________

БУ / БР да бъде издадено/ а на:
български език

английски език

БУ / БР да бъде предоставено/а:
на ръка - на лицето( име и фамилия ):
_____________________________________________________________________________
изпратено/ а с препоръчана поща / по куриер
изпратено/ а по телекс / SWIFT ( Моля, посочете номера на телекса/ SWIFT- а
)_______________________________________
изпратено/
а
по
факс
)___________________________________________________________

(

Моля,

посочете

номера

на

факса

Запознати сме и приемаме, съгласно действащата Тарифа на Банката, да заплатим таксата за
издаване на БУ / БР в размер на 10/ 20 германски марки( или равностойността в друга валута, както
е определено от банката) по един от следните начини:
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Ще внесем дължимата такса на каса.
Молим служебно да бъде задължена с горепосочената сума сметка N __________________________

________________________________________
Телефон за контакт : ....................................

Оторозиран(и)
и фирмен печат

подпис(и)

