ЗАЯВКА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА ВИРТУАЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ В ИНТЕРНЕТ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Наименование на юридическото лице/ ЕТ съгласно регистрация в Търговския регистър, респ. съдебна регистрация

ЕИК/ БУЛСТАТ
Наименование на юридическото лице/ ЕТ на латиница
Регистрирано с решение на окръжен съд,

под №

том

, стр.

/за ЮЛ, които не подлежат на регистриране в търговския регистър/

Седалище и адрес на управление (Пощенски Код, Град, улица Nо., блок, вход, етаж, апартамент)
Адрес за кореспонденция (Пощенски Код, Град, улица Nо., блок, вход, етаж, апартамент)- ако е различен от посочения по-горе

Офис телефон за контакт

Мобилен телефон за контакт

e-mail адрес за кореспонденция

Представлявано от:

1. ........................................................................................................................................................................................................................
Име, презиме, фамилия
ЕГН

Л.К. Номер

Дата на Издаване

Издадена от

2. ..........................................................................................................................................................................................................................
Име, презиме, фамилия
ЕГН

Л.К. Номер

Дата на Издаване

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА

Издадена от

Наименование на Интернет магазина (Търговско наименование) на кирилица (до 22 символа)
Наименование на Интернет магазина (Търговско наименование) на латиница (до 22 символа)
URL адрес (до 22 символа)
Телефон за контакт
(публикуван на уеб сайта)

e-mail (публикуван на уеб сайта)

Интернет доставчик

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА, ВКЛ. ПРОДАВАНИ СТОКИ/ УСЛУГИ
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
ОБОРОТ ОТ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА ЗА ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА
Годишен оборот от Интернет магазина за предходната година (BGN)

ОЧАКВАНИ СУМИ И ОБЕМИ НА ТРАНЗАКЦИИТЕ
Средна ед. стойност на стоките/услугите (BGN)

Брой транзакции/ ден ……………

Средномесечен оборот (BGN)

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА НА ТЪРГОВЕЦА В БАКБ
Валута :

BGN

IBAN:

BG __ __ B G U S 9 1 6 0 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

КОНТАКТНО ЛИЦЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ВИРТУАЛНИЯ ПОС НА ТЪРГОВЕЦА
Име,

презиме,

ЕГН

фамилия

Длъжност

Телефон

E-mail

URL АДРЕС ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА
СЪЩЕСТВУВАЩИ ДОГОВОРИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ КАРТИ В ИНТЕРНЕТ :
Няма договор за приемане на платежни карти
Има договор за приемане на платежни карти със следните банки:………………………………………………………………………...
ПРЕКРАТЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ КАРТИ В ИНТЕРНЕТ:
Няма прекратени договори за приемане на платежни карти
Има прекратени договори за приемане на платежни карти със следните банки(име, дата на прекратяване и причина):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ТЪРГОВЕЦА
На основание чл.37 от Закона за защита на конкуренцията, декларирам неотменимо съгласие за следното: предоставям на БАКБ право на
достъп до моята или на представляваното от мене дружество производствена или търговска тайна. Банката може да извършва проучвания и
анализ на тази производствена или търговска тайна, предвид наличните помежду ни преддоговорни и/или договорни отношения, при съответно
опазване от страна на БАКБ на банковата и търговска тайна.
Декларирам, че:
Достъп до данни и документи, свързани с приемане на разплащанията с карти в интернет, ще имат само предварително определени
от търговеца служители, който ще съхраняват необходимата информация и документация в съответствие с изискванията на
БАНКАТА. Търговецът се задължава да създаде необходимата организация с оглед осигуряване съхранението на информацията и
документацията свързана с обработка на плащания с карти в интернет по начин, осигуряващ запазването им в тайна от други
служители и трети лица;
Се задължавам да Ви информирам писмено за всякакви промени в декларираните в тази заявка обстоятелства.
Потвърждавам, че информацията, предоставена от мен е вярна и точна.
Дата и час: ……….............…………………

Подпис: ...................................................................……………………

ПОПЪЛВА СЕ ОТ БАНКАТА
Копие от Л.К. на представляващото/ите лице/а
Актуално състояние по съдебна регистрация
Учредителен акт (устав/ дружествен договор)
Копие от лицензия (в случай, че дейността изисква такава)
Приел заявката: ……………………………………………..

Подпис: ...................................................................………………..

Офис: ........................................................................

Дата: ……….............……………………………………………………

ПРОВЕРКА НА ТЪРГОВЕЦА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАРТОВИ ОРГАНИЗАЦИИ И
ВЪТРЕШНОБАНКОВИТЕ ПРОЦЕДУРИ - ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДИРЕКЦИЯ „КАРТИ И МОБИЛНИ ПЛАЩАНИЯ „, БАКБ
Приел заявката: ……………………………………………..

Подпис: ...................................................................………………..

Длъжност: ......................................................................

Дата: ……….............……………………………………………………

Проверка в списъка на Подозрителни/Съмнителни търговци към БАСКР

ПРИСЪСТВА

ОТСЪСТВА

ЗАБЕЛЕЖКА: ...............................................................................................................................................................................................
/
MID

TID

Предоставени от Търговеца сертификати на дата ……./ ……./ …………

/

Дата на дефиниране

ДА

НЕ

Проверил и обработил искането: ..................................................................... Подпис: …....................... Дата .............................

