ФК 05.08.19./13

Искане за ползване на електронни услуги за Юридически лица и ЕТ
Банков консултант I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Mоля, попълнете с печатни букви и знак X , където е необходимо

Клиентски №

 Първоначална регистрация/ Промяна

I__I__I__I__I__I__I

I. ДАННИ ЗА КЛИЕНТА
Име на клиента …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..………………………
ЕИК по БУЛСТАТ/ДИН I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
*Долуподписаният

..................……………………..………………………….......................................ЕГН I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I/ Дата на раждане ……….

*Долуподписаният

..................……………………..………………………….......................................ЕГН I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I /Дата на раждане ……….

трите имена на физическото лице

трите имена на физическото лице

в качеството на …………............................................……….….........…...................................................
представляващ ЮЛ, титуляр

упълномощавам/е описаното по-долу лице да се разпорежда със сметките на .....................................................................................
име на клиента

съгласно описаните права в настоящия документ
В случай, че се дават права на упълномощеното лице по депозити, подписът на упълномощителя в настоящото искане трябва да бъде
нотариално заверен.
II. ПОТРЕБИТЕЛ  титуляр /  пълномощник
Име на потребителя ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Адрес на потребителя ……………………………………………………………………………………………………………………………………
ЕГН/ЛНЧ I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

 Чужденец без ЛНЧ

Дата на раждане ………………………

Документ за самоличност I__I__I__I__I__I__I__I__I__I изд. на ……………………. от ………………………… Дата на валидност ………………………
E-mail ……………..…………………………… Мобилен телефон …………………………………… Телефон/Факс…………………………........
Достъп чрез специализирано приложение за мобилнo банкиране - „РайМобайл“  Да /  Не
III. СТАНДАРТНИ ПРАВА ПО СМЕТКИ И ПРОДУКТИ ЗА Райфайзен ОНЛАЙН (попълва се, ако секции V и VI не бъдат попълнени)
 Активни по всички настоящи сметки и продукти

 Пасивни по всички настоящи сметки и продукти

 Активни по всички настоящи и бъдещи сметки и продукти

 Пасивни по всички настоящи и бъдещи сметки и продукти

 Активни по всички настоящи сметки с масови плащания* и продукти
 Активни по всички настоящи и бъдещи сметки с масови плащания* и продукти
 При задаване на специфични права извън обхвата на секция III (при задаване на лимити, права по конкретна сметка и/или продукт,
групови подписи, йерархия на подписи и др.), моля попълнете секция V, VI или VII
* Payroll договор с Райфайзенбанк (България) ЕАД от дата .................................. (да се попълни от банков служител, в случай, че клиентът е избрал и нареждане на
масови плащания).
IV. ДОПЪЛНИТЕЛНО СРЕДСТВО ЗА СИГУРНОСТ И ПИН ПЛИК ЗА Райфайзен ОНЛАЙН
 SMS авторизация Потребителят ще получи SMS код на следния мобилен телефонен номер: + I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
 Токен
 Потребителят ще получи SMS код за активация на Хардуерен Токен/Софтуерен Токен на мобилен номер вписан в секция II Потребител, както и първо активационно
изображение (Cronto) на имейл адрес вписан в секция II Потребител. Потребителят може при извършване на активацията в Райфайзен Онлайн да избере да получи SMS
код за активация на мобилния номер, вписан в секция II или на мобилен номер + I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

 Потребителят ще получи активационен код за хардуерен/софтуерен токен в запечатан плик
 Да бъде преиздаден нов ПИН плик на лицето, посочено в секция II Потребител.

ПОТРЕБИТЕЛ:
 Получих моето потребителско име и парола в запечатан плик със сериен №............................Подпис на Потребителя:.................................
 Получих Хардуерен Токен със сериен №................................................

Подпис на Потребителя:.................................

 Получих активационен код за Токен в запечатан плик със сериен №..........................................Подпис на Потребителя:.................................
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Седмичен лимит






Дневен лимит



RZBB9155
RZBB9155

Без лимит

RZBB9155

BG
BG

Сметки

За транзакция

Банкиране с
ограничени
права ***

ВG

Активно
банкиране

Изключване

Пасивно
банкиране

Лимит за изпращане**

Добавяне

Активно
банкиране с
масови плащания*

V. ПРАВА ПО КОНКРЕТНИ СМЕТКИ

* Договор за Payroll с Райфайзенбанк (България) ЕАД от дата .................................. (да се попълни от банков служител, в случай, че клиентът е
избрал и нареждане на масови плащания).
** Посочените лимити дават право само за изпращане на платежно нареждане до определената сума, но не и неговото подписване. За лимити
на ниво подпис трябва да се попълни секция VI. Лимитите се определят във валутни единици и важат само за нареждания, инициирани през
Райфайзен ОНЛАЙН. Лимитите за пакетни и масови плащания се отнасят за целия пакет, а не за единично плащане от пакета. За поспецифични лимити, трябва да се попълни секция VI за всяка сметка.
*** Права за преглед на баланси и движения и права за създаване, отказване и изпращане на платежни нареждания и масови плащания, без
право да подписва/авторизира операции и без възможност за задаване на лимити за изпращане съгласно (**).Правото за създаване, отказ
и/или изпращане към потребител с права за авторизация на масови плащания е валидно при наличие на Договор за Payroll с Райфайзенбанк
(България) и при условие, че бъде посочена дата на договора съгласно (*).







ВG

RZBB9155









































 









































   






















Всички
Ввидове
лева
Към бюджета
Директен дебит





Обмяна на
валута












Във валута
Масови пл-я**
Пакетни пл-я***
XML пл-я****
Всички
Ввидове
лева
Към бюджета
Директен дебит

 Обмяна на
валута
 Във валута
 Масови пл-я**
 Пакетни пл-я***
 XML пл-я****
 Всички
лева
 Ввидове
 Към бюджета
 Директен дебит
 Обмяна на
валута
валута
 Във
 Масови пл-я**
 Пакетни пл-я***
 XML пл-я****



 

  







 

  







Групов подпис*****



Индивидуален подпис



Отказва

  

Изпраща

 

Въвежда



Всички
права******



Седмичен лимит





Справки по сметки
*******









 











Активни операции по
Депозити






Дневен лимит

 









Права по видове
плащания

Активни операции по
договорни фондове-РАМ

RZBB9155

Без лимит









ВG

Лимит за
изпращане*

За транзакция

 Всички настоящи сметки /  Всички сметки в РО

Изключване на сметка

Желая за лицето, посочено в секция II Потребител, следните
права по сметки в системата Райфайзен ОНЛАЙН

Добавяне на сметка

VI. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА ПО СМЕТКИ ЗА Райфайзен ОНЛАЙН (попълва се, само когато не са попълнени секция III или V)






















Забележка*****: ……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Лимитите се определят във валутни единици и важат само за нареждания, инициирани през Райфайзен ОНЛАЙН. Лимитите за пакетни и масови плащания се отнасят за
размера на целия пакет, а не за единично плащане, включено от пакета. Ако се изисква лимит за конкретен подпис трябва изрично да се опише в поле
„Забележка“ или да се приложи допълнителен лист заедно с искането, ако е необходимо.
** Payroll договор с Райфайзенбанк (България) ЕАД от дата .................................. (да се попълни от банков служител, в случай, че клиентът е избрал и нареждане на
масови плащания).
***Пакетни плащания - това са следните платежни нареждания, които могат да се зареждат от файл в системата: 1. Зареждане на файлове с платежни нареждания тип
кредитен превод (стандартни плащания); 2. Зареждане на файлове с платежни нареждания за плащания към бюджета; 3. Зареждане на файлове с платежни нареждания
тип директен дебит ;4. Зареждане на файлове с платежни нареждания за валутни преводи
****Пакетни плащания в евро към страни от ЕИП в XML формат.
***** Групов подпис – подпис, който включва подписи на повече от едно лице
****** При избор на опцията „Всички права“ трябва изрично да се посочи групов или индивидуален подпис за видовете плащания в поле „Забележка“ или да приложите
допълнителен лист към искането, ако е необходимо.
*******Наличността по картовите сметки се актуализира след обмен на файлове с картовите оператори.
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VII. ПРАВА ПО КОНКРЕТНИ ПРОДУКТИ ЗА Райфайзен ОНЛАЙН
ПРОДУКТИ
Справки по Кредити
Справки по Депозити
Справки по РАМ

ДА




НЕ




ПРОДУКТИ

ДА


Е-фактура

НЕ


Създаване

Изпращане*

Създаване и управление на списък с доверени бенефициенти **





Нареждане за издаване на банкови гаранции/нареждане за промяна в параметри на банкови
гаранции





Нареждане за издаване на акредитив/нареждане за промяна в параметри на акредитив





Искане за усвояване на кредит





















Заявка за операции по кредит, която включва следните права:
- Искане за погасяване на кредит
- Искане за намаляване на разрешената за усвояване главница по револвиращ кредит;
Заявка за МСП пакетна програма
Заявка за отказ от хартиени извлечения
Заявка за теглене на суми в брой в офис на Райфайзенбанк
Права за управление на карти*, част от които са следните заявки:
- Заявка за промяна на операционния лимит;
- Заявка за услуга за получаване на текстово съобщение (SMS) с код за потвърждаване при всяко
плащане в интернет страници за всеки Картодържател ***;
- Заявка за услуга SMS известие/E-mail известие за всяка извършена транзакция, авторизирана в режим
онлайн***;

* За авторизация и подписване на електронни заявки Потребителят от секция II трябва да има регистрирано допълнително средство за сигурност.
** В списък с доверени бенефициенти могат да се добавят сметки на контрагенти, към които се плаща регулярно. Добавянето на сметка се потвърждава с код за сигурност,
а когато се инициират платежни операции към сметки от списъка не е необходимо потвърждаване на всяка операция с отделен код.
*** Потребителят има възможност да смени първоначално зададения мобилен номер, на който се изпраща текстовото съобщение (SMS) с някой от следните номера:
мобилния номер, посочен в секция II по-горе и/или в зависимост от вида на избраното допълнително средството за сигурност посочения в секция IV по-горе - мобилен номер
за получаване на SMS код при избрана SMS авторизация или мобилен номер за получаване SMS код за активация на Хардуерен Токен/Софтуерен Токен. При желание да
се заяви нов мобилен номер, различен от посочените в предходното изречение, Клиентът може да направи това по всяко време в офис на Банката.
VIII. ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУ Райфайзен ОНЛАЙН И СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА (ЕRP)
Желая да активирам услугата за представляваното от мен ЮЛ/ЕТ (посочено в секция I от настоящето искане)



С еднопосочна комуникация между двете системи (Пасивна интеграция - Извлечения)
С двупосочна комуникация между двете системи (Активна интеграция – Пакетни файлове в лева и валута, Масови файлове за заплати и Извлечения)

 Получих потребителско име и парола в запечатан плик със сериен №............................

Подпис на Потребителя:.................................

 Желая да прекратя услугата за представляваното от мен ЮЛ (посочено в секция I)I
IX. SMS ИЗВЕСТИЕ ЗА КРЕДИТНИ ДВИЖЕНИЯ ПО РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА/РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА С ИЗДАДЕНА ДЕБИТНА КАРТА

Желая за лицето посочено в секция II Потребител

 Всички мои настоящи

 Следните сметки:

Добавяне

Изключване






ВG

RZBB9155



BG

RZBB9155
RZBB9155






ВG
BG

RZBB9155







+359I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  A1   Telenor  Vivacom
(номер на мобилен телефон за получаване на известия)
*Услугата SMS известие за кредитни движения за получен превод или вноска на каса не се предлага по специалните сметки съгласно Закона за нотариусите и
нотариалната дейност, Закона за адвокатурата, Закона за частните съдебни изпълнители и Кодекса на застраховането
*SMS известия ще бъдат изпращани при кредитни движения за суми над 100 валутни единици
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X. ИЗПРАЩАНЕ НА ДНЕВНИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗА РАЗПЛАШАТЕЛНА СМЕТКА/ РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА С ДЕБИТНА КАРТА по e-mail
Сметки

Добавяне

Изключване

ВG

RZBB9155





BG

RZBB9155



ВG

RZBB9155




BG

RZBB9155





BG

RZBB9155





BG

RZBB9155





BG

RZBB9155





E-mail адрес*



* Дневни извлечения по сметки могат да бъдат изпращани до един или повече e-mail адреси.
**Дневните извлечения по e-mail са в PDF формат.
XI. ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА "ИНФОБАНК" НА БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД
Желая за лицето посочено в секция II - “Потребител”
 Всички мои настоящи

Добавяне

 Следните сметки:

Изключване



ВG

RZBB9155






BG

RZBB9155

BG

RZBB9155







BG

RZBB9155





XII. МУЛТИКЕШ
 Първоначална регистрация

 Промяна

 Допълнителна инсталация

 Прекратяване на услугата

Моля за инсталиране на програмния продукт в следната конфигурация:
☐ на български език
☐за работа на самостоятелен PC
☐ модул за разплащания в лева

☐ английски език
☐за работа в локална мрежа
☐модул за разплащания в чуждестранна валута

Предпочитан начин на комуникация с банковата система:



☐модул за работа с електронен подпис

 Интернет

Модем

Моля, на Лицето посочено в секция II да бъде предоставен достъп до следните сметки на дружеството при
Райфайзенбанк (България) ЕАД:

 Първоначално включване

 Промяна

 Блокиране

Клас B – в комбинация с A



Права за работа с модул за електронен подпис :
Клас А – в комбинация с друг А или B



Клас Е – самостоятелен подпис

Добавяне

Изключване

ВG

RZBB9155





BG

RZBB9155

BG

RZBB9155







BG

RZBB9155







XIII. ДЕКЛАРАЦИИ













Давам своето изрично и неотменимо съгласие Банката да събира служебно всички, дължими от Клиента на Банката, месечни такси за Райфайзен ОНЛАЙН, от сметки и/или депозити
на Клиента при Банката, , съгласно в Тарифата на Банката.
Давам своето изрично и неотменимо съгласие Банката да събира служебно дължимите такси за избраните по-горе услуги от т. |V, V, V|,V||, V|||,X,X||, регламентирани в Тарифата
на Банката от сметка BG I__I__I RZBB9155 I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I .
Декларирам, че с подписването на настоящето Искане потвърждавам истинността на всички посочени от мен данни, разрешавам на Банката да ги проверява по всяко време и се
задължавам при настъпване на промяна по тях да информирам незабавно Банката.
Задължавам се, когато предоставям на Банката лични данни на трето лице или документи, съдържащи лични данни по повод сключване и/или изпълнение на услугите и/или
свързаните с тях договори и документи, да информирам предварително съответния субект на данните за извършваното предоставяне. В допълнение се съгласявам, че ще осигуря мерки
за защита на личните данни, които биха могли да бъдат предоставени на или от Банката с оглед възникналите по повод предлаганите електронни услуги и/или някой от свързаните
договори и документи отношения, съответстващи на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно
защитата на данните), както и че ще спазва приложимото законодателство, свързано със защита на данните.
Декларирам, че съм отговорен за всички действия, извършени от мое име или упълномощени от мен лица след получаване на достъп до услугата Райфайзен ОНЛАЙН/Мултикеш.
Информиран/а съм, че Райфайзенбанк (България) ЕАД ще използва посочения в секция II (мобилен) телефон за осъществяване на контакт с Потребителя. Информиран/а съм, че при
необходимост да осъществи контакт с Потребителя Райфайзенбанк (България) ЕАД може да направи това и като се свърже с Потребителя на посочения в секция IV мобилен телефон
за SMS авторизация, както и на посочения в същата секция мобилен телефон за активация на Токен.
Давам изричното си съгласие на Райфайзенбанк (България) ЕАД да изпраща SMS на посочения в секция IV мобилен телефон за SMS авторизация, с информация за детайли на
извършена транзакция и код за оторизация.
Давам изричното си съгласие на Райфайзенбанк (България) ЕАД да изпраща SMS на посочените в секция IX мобилен телефон с информация за детайли за входящи транзакция.
Давам изричното си съгласие на Райфайзенбанк (България) ЕАД да изпраща по e-mail извлечения за сметките на дружеството на посочения/те в секция X е-mail адрес/и. Декларирам,
че съм запознат, че предоставяната информация представлява банкова тайна по смисъла на Закона за кредитните институции и овластявам Банката да предоставя информацията на
посочените от мен лица на посочените от мен адреси (вкл. електронни). Приемам безусловно, че Банката не носи никаква отговорност за евентуални вреди, загуби и пропуснати
ползи, които биха могли да възникнат във връзка с услугата „Изпращане на извлечение за разплащателни сметки/разплащателни сметки с дебитни карти по e-mail “ .
Декларирам, че съм получил, запознат съм и приемам безусловно Инструкция за ползване на токен.
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Декларирам, че давам изричното си съгласие, когато се инициира платежна операция към получател, включен в списъка с доверени бенефициери, създаден съобразно чл. 13 от
Делегиран регламент (ЕС) 2018/389 на Комисията от 27 ноември 2017 година за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на регулаторните технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация („Делегиран регламент“),
Банката да не прилага процедурата за задълбочено установяване на идентичността на наредителя съобразно чл. 100 от Закона за платежните услуги и платежните системи, както и
останалите приложими разпоредби на европейското и националното законодателство. Запознат съм с условията и последиците на извършеното от мен освобождаване от
изискванията за задълбочено установяване на идентичността на клиента съобразно Делегирания регламент.
Запознат съм с правото на Банката по своя преценка да приложи изискванията за задълбоченото установяване на идентичността на Клиента за действията и платежните операции
съобразно приложимите разпоредби на европейското и националното законодателство, въпреки извършеното освобождаване, посочено по-горе.
Декларирам, че съм съгласен да предоставям на Банката необходимата информация и документи, свързана с ЗМИП и действащото българско законодателство при поискване от
страна на Банката във връзка с извършването на конкретна операция.
Декларирам, че ми е известно, че Банката ще изпрати на предоставения от мен e-mail адрес в секция II от настоящия документ съобщение, съдържанието на което ще бъде част от
процеса по активация на токен, ако това е избраното от мен средство за авторизация.
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за деклариране на неверни обстоятелства.
Декларирам, че съм получил, запознат съм и приемам безусловно Общи условия за предоставяне на платежни услуги и Райфайзен ОНЛАЙН на юридически лица на Райфайзенбанк
(България) ЕАД, Общи условия за ползване на Мултикеш за юридически лица и еднолични търговци, Общи условия за Издаване на банкова гаранция, Общи условия за делова
дейност и Инструкциите за сигурност при използване на Райфайзен ОНЛАЙН.

дата: .….........час:….............Подпис на Титуляря................................Подпис на Потребителя: ..................................



Декларирам, че съм съгласен всякакви изявления и/или действия (включително но не само искане за усвояване, нареждане за издаване и/или промяна в параметрите на
банкова гаранция и/или акредитив), подадени/извършени през Райфайзен ОНЛАЙН от името на Клиента и подписани/авторизирани чрез токен на Титуляря или
овластен Потребител и/или въвеждане на еднократен код, изпратен от БАНКАТА чрез SMS до Титуляря или овластен Потребител, да се считат за валидни писмени
изявления на Клиента, подписани със саморъчен подпис. Декларирам, че съм съгласен подписването/авторизирането в тези случаи от Титуляря или овластен Потребител
чрез токен, еднократен код, изпратен от БАНКАТА чрез SMS, да има действието на саморъчен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги и Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и
удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.).
дата: .….........час:….............Подпис на Титуляря..................................Подпис на Потребителя: ..................................

Сканирайте QR кода за бърз достъп до Райфайзен ОНЛАЙН:

(Информацията се попълва от служител на РББГ)

Инициали на сл. в
Майдас

Дата

Час

Подпис

Приел искането
Получил лично потвърждение от упълномощителя във връзка с упълномощаването за права по депозити
Предал потребителско име и парола за Райфайзен ОНЛАЙН
Предал допълнително средство за сигурност за Райфайзен ОНЛАЙН
Сканирал искането
Въвел в ………………………..
Одобрил в ………………………….
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