ФК 09.99.22./15
ИСКАНЕ - ДОГОВОР ЗА ОТКРИВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА БАНКОВА СМЕТКА
И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАНКОВИ УСЛУГИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
Клиентски №

I__I__I__I__I__I__I

ДАННИ ЗА КЛИЕНТА / СПЕСИМЕН
Име на клиента изписано на български
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……......
Име на клиента изписано на латиница
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
ЕГН /ЛНЧ/ДИН I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Спесимен на титуляр/пълномощник

…………………………

СМЕТКИ
Желая да открия:
 Разплащателна сметка

 BGN

 EUR

 USD

 GBP

 Специална сметка

 BGN

 EUR

 USD

 GBP

 Друга съгл. чл. 6 от Наредба 3 на БНБ

 BGN  EUR

 USD

 GBP

 Сметка, обслужваща инвестирането в Колективни Инвестиционни Схеми (КИС), предлагани и
дистрибутирани от Райфайзенбанк (България) ЕАД
 BGN  EUR
Подпис

…………………………

РАЙФАЙЗЕН ОНЛАЙН
 Желая да използвам Райфайзен ОНЛАЙН, с активни права по всички настоящи и бъдещи сметки и продукти за
банкиране през интернет сайта на услугата и чрез специализирано приложение за мобилни устройства РайМобайл.
Потвърждаването на активните операции ще се извършва чрез SMS авторизация на мобилен номер:
+ I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Забележка: При определяне на права, различни от посочените в тази секция е необходимо да се попълни документ ФК 05.08.13 „Искане за ползване на Райфайзен
ОНЛАЙН за физически лица“, за който Райфайзенбанк (България) ЕАД и Клиентът се съгласяват, че ще представлява неразделна част от настоящите
договорености.

 Извърших регистрация чрез специализирано приложение за мобилни устройства РайМобайл
Стъпки за регистрация през РайМобайл*:

1

Сканирай QR
кода и свали
мобилното
приложение
РайМобайл

2

Отвори
апликацията
и избери
Регистрация

3

Въведи твоите
данни – ЕГН и
мобилен
телефон

4

Ще получиш
SMS с код за
потвърждение

5

Задай удобни за
теб
потребителско
име и парола

*в случай на възникнала грешка, може да се обърнете към обслужващия ви служител, за да сравните данните, които въвеждате за регистрация – ЕГН и мобилен
телефон. Ако те не съвпадат с въведените в системата на банката, регистрацията ви може да бъде направена единствено от служител чрез предоставяне на пин
плик. Ако веднъж направите регистрация и/или вече сте съществуващ потребител на Райфайзен ОНЛАЙН/РайМобайл, то повтора регистрация е невъзможна.

 Получих запечатан плик с потребителско име и парола.
Получих потребителско име и парола в запечатан плик със сериен №.............................
Дата на получаване: ………………
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ФК 09.99.22./15
Банкирай лесно и удобно с Райфайзен ОНЛАЙН! Какво следва?

1

Ще получиш SMS,
че услугата е
активирана

2

Сканирай QR кода и
свали мобилното
приложение

3

Въведи
първоначалните
данни за достъп от

4

Задай удобни за теб
потребителско име и
парола

Подпис……………………

ДЕКЛАРАЦИИ
 Получих Общите условия за платежни сметки и услуги, безконтактни дебитни карти и Райфайзен ОНЛАЙН за физически лица,
Тарифата за физически лица и действащия Лихвен Бюлетин на Райфайзенбанк (България) ЕАД на хартиен носител, запознат/а съм
със съдържанието им и се съгласявам същите да се прилагат за услугите, които Райфайзенбанк (България) ЕАД ми предоставя.
 Не желая да получа хартиено копие от Общите условия за платежни сметки и услуги, безконтактни дебитни карти и Райфайзен
ОНЛАЙН за физически лица, Тарифата за физически лица и действащия Лихвен Бюлетин на Райфайзенбанк (България) ЕАД, тъй като
имам достъп до съдържанието им на траен носител на интернет страницата на банката www.rbb.bg.

Декларирам, че съм отговорен за всички действия извършени от мое име или упълномощени от мен лица, след получаване на достъп
до услугата Райфайзен ОНЛАЙН.
Декларирам, че с подписването на настоящото Искане - договор потвърждавам истинността на всички посочени от мен данни,
разрешавам на Райфайзенбанк (България) ЕАД да ги проверява по всяко време и се задължавам при настъпване на промяна по тях
да информирам незабавно банката.
Декларирам, че съм съгласен да предоставям на Райфайзенбанк (България) ЕАД необходимата информация и документи, свързана
с ЗМИП и ППЗМИП и действащото българско законодателство при поискване от страна на банката във връзка с извършването на
конкретна операция.
Декларирам, че съм получил, запознат съм и приемам безусловно Общите условия за делова дейност, Тарифата за физически лица,
действащия Лихвен Бюлетин на Райфайзенбанк (България) ЕАД.
Декларирам, че съм получил, запознат съм и приемам безусловно Документ с информация за таксите и Речник (с термините).
С откритата/тите сметка/и ще се оперира съгласно нормативните актове, регулиращи банковата дейност в България.
С подписването на този договор, потвърждавам, че не съм данъчно задължено лице в страна, различна от България.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за деклариране на неверни обстоятелства.
Дата …………………………………………

Място .......................................................

Райфайзенбанк (България) ЕАД: .....................................

Подпис

…………………………

ПОПЪЛВА СЕ ОТ СЛУЖИТЕЛ НА БАНКАТА

Разпл. сметка IBAN BG I__I__I RZBB 9155 I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Банков консултант I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Спец. сметка IBAN BG I__I__I RZBB 9155 I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ
Подпис и
инициали /въвел/

Подпис и инициали
/проверил/

Дата и час

Приел Искането-договор
Сканирал Искането-договор
Потребителско име и парола за Райфайзен ОНЛАЙН са предоставени от
Райфайзен ОНЛАЙН
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