
 
ИСКАНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА SMS ИЗВЕСТИЯ 

□Първоначална регистрация     □Промени по регистрация     □Прекратяване на регистрация 

I. ДАННИ ЗА КЛИЕНТА (ТИТУЛЯРЯ НА СМЕТКАТА)  

Име, Презиме, Фамилия: ……………………………………………………………………………………………………………………      ЕГН/ЛНЧ/ЛН   ……………………………………………..………   

    
□ Упълномощавам лицето, посочено в секция II да получава избраните от мен по-долу SMS известия 

II. ДАННИ ЗА ПЪЛНОМОЩНИК   
(в случаите, когато Титуляря се представлява от Пълномощник) 

Име, Презиме, Фамилия: ……………………………………………………………………………………………………………………      ЕГН/ЛНЧ/ЛН   ……………………………………………..………      
  

III. ДАННИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА УСЛУГАТА SMS ИЗВЕСТИЯ 

Мобилен телефонен номер за получаване на SMS известия ……………………………………………..………      

□ Посоченият мобилен телефонен номер е на Титуляря на сметката                   □ Посоченият мобилен телефонен номер е на Пълномощник 

Желая съобщенията да бъдат изпращани на:          □ Български език            □ Английски език 

IV. ПОПЪЛВА СЕ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ,ДОБАВЯНЕ НА НОВИ УСЛУГИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ 

Моля отбележете всяка услуга свързана с  SMS известия по посочените сметки както следва: 

IBAN на сметка SMS за разполагаемо 
салдо 

SMS за движение по 
сметка 

SMS по активни 
депозити 

SMS при ползване на 
Интернет банкиране 

BG……CREX9260……………….… 

□ първоначална регистрация 
□ добавяне на допълнителни известия 
□ прекратяване на регистрация 

□  Ежедневно  

□  Ежеседмично 

 

□ Входящи и изходящи 

преводи или : 

           □ Входящи преводи 

           □ Изходящи преводи 

□ Всички счетоводни 

трансакции 

□ Предстоящ падеж  

□ Автоматично 

подновяване 

□ Допълнително уведомление 

при вход в ИБ   

BG……CREX9260……………….… 

□ първоначална регистрация 
□ добавяне на допълнителни известия 
□ прекратяване на регистрация 

□  Ежедневно  

□  Ежеседмично 

 

□ Входящи и изходящи 

преводи или : 

           □ Входящи преводи 

           □ Изходящи преводи 

□ Всички счетоводни 

трансакции 

□ Предстоящ падеж  

□ Автоматично 

подновяване 

□ Допълнително уведомление 

при вход в ИБ   

BG……CREX9260……………….… 

□ първоначална регистрация 
□ добавяне на допълнителни известия 
□ прекратяване на регистрация 

□  Ежедневно  

□  Ежеседмично 

 

□ Входящи и изходящи 

преводи или : 

           □ Входящи преводи 

           □ Изходящи преводи 

□ Всички счетоводни 

трансакции 

□ Предстоящ падеж  

□ Автоматично 

подновяване 

□ Допълнително уведомление 

при вход в ИБ   

 

□ Желая да прекратя получаването на всички SMS известия по всички мои сметки посочени в т. IV. 

 
V.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗПЛАТНИ SMS ИЗВЕСТИЯ  

 

Информиран съм и се съгласявам да получавам следните безплатни съобщения:  

□ SMS за предстояща погасителна вноска по кредит □ SMS за намаляващ лимит по овърдрафт 

□ SMS за предстоящо изтичане на овърдрафт □ SMS за нарушено минимално салдо по сметка 

□ SMS за просрочено задължение по кредит □ Други служебни уведомления (нови услуги, кампании и пр.) 

□ Желая да прекратя получаването на безплатните SMS известия от т.V 

 
 

VII. ДЕКЛАРАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ 

С подписване на настоящото Искане декларирам, че:  
1. Давам съгласието си за получаване на кратки текстови съобщения (SMS) на посочения по-горе мобилен номер във връзка с 

използването на услугата „SMS известие“  и съм съгласен Токуда Банк АД да предоставя информация в необходимия обем 
съгласно услугата „SMS известие“, в това число за наличностите и операциите по сметките ми, представляваща банкова 
тайна, като я изпраща на посоченият в настоящото искане мобилен номер чрез посредничеството на обслужващия 
доставчик за съответната услуга. 

2. Съм получил, запознат съм и приемам безусловно Общите условия на Токуда Банк АД за предоставяне на платежни услуги 
и Тарифата за таксите и комисионите на “Токуда Банк” АД и приемам да бъдат прилагани при използването на исканите от 
мен услуги за „SMS известие“.  

3. Давам своето изрично и неотменимо писмено съгласие да бъда таксуван от моята сметка/сметки в Токуда Банк АД 
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съгласно тарифата за такси и комисионни на Банката за всяко SMS съобщение, както и съм съгласен Токуда Банк АД да 
събира служебно всички такси и комисионни, които са й дължими във връзка с изпълнението на настоящото искане.   

4. Декларирам съгласието си Токуда Банк АД да обработва мои лични данни с цел да ползвам услугата „SMS известия“. 

5. Декларирам, че информацията, която предоставям във връзка с настоящото Искане е вярна, точна и пълна. Известно ми/ни 
е, че за неверни данни нося/им наказателна отговорност за причинените на Банката вреди съгласно действащото 
законодателство (по чл.313 от НК). 

6. Задължавам се да уведомя Токуда Банк АД в писмен вид и в най-кратък срок при настъпване на промяна в някое от 
декларираните обстоятелства.  

7. Информиран съм, че при наличие на несъответствие между посочени данни в SMS известие и тези, в издадени от Банката 
документи, се прилага посоченото в издадените от Банката документи, а потвърждение се получава на място в банков 
офис. 

8. Информиран съм, че имам право по всяко време да се откажа от получаването на SMS известия, като уведомя Банката в 
писмен вид. 

9. Информиран/а съм, че имам право да оттегля предоставеното от мен съгласие по всяко време. Оттеглянето на съгласието 
не засяга законосъобразността на обработването на личните ми данни от Токуда Банк АД, основано на даденото от мен 
съгласие преди неговото оттегляне. 

10. Съм уведомен, че Банката не носи отговорност, в случай, че поради технически причини, които са извън контрола на 
Банката, предаването на SMS известия не може да бъде получено от клиента или е получено със закъснение.   

 
Дата: ……………………………..                                          Име и подпис на Титуляр:  

………………………………………………...………………………………………....................................................    
/собственоръчно изписани трите имена/                                    /подпис/ 
 

 
Име и подпис на Пълномощник: 
                                      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                                                                       
/собственоръчно изписани трите имена/                                    /подпис/ 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ БАНКАТА 

Офис …………………………………………………..…………… 
Искането е прието и обработено от /имена на служителя/ 

 
 

Дата 
 

Подпис 
 

Проверил /имена на служителя/ 

 

 

Дата 
 

Подпис 
 

 


