
BankOn Web - регистрационен 
формуляр за индивидуални клиенти

“Сосиете Женерал Експресбанк” АД със седалище град Варна и адрес на 
управление град Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 92, вписано 
в Търговския регистър с ЕИК 813071350

Предварителна информация 
Преди подписването на настоящия регистрационен формуляр Титулярът/Сътитулярът (и Оторизираният ползвател) следва внимателно да прочетат и да се запознаят с посочените в 
него условия, както и с приложимите към регистрационния формуляр Тарифа и Общи условия на “Сосиете Женерал Експресбанк” АД  за платежни сметки и платежни услуги за 
индивидуални клиенти. Общите условия са достъпни на Интернет сайта на банката,на адрес www.sgeb.bg /Общи условия/, както и във всеки един от офисите на "Сосиете Женерал 
Екпресбанк” АД.

         Сътитуляр            Родител        Попечител                Пълномощник

ПЕРСОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Титуляр

мобилен тел.

e-mail

Име Презиме Фамилия

личен документ номер

домашен тел.

адрес

град

* Идентифициран и чрез данните във формуляр „Лични данни”

ЕГН/ЛНЧ*

държава ПК

мобилен тел.

e-mail

Име Презиме Фамилия

личен документ номер

домашен тел.

адрес

град

* Идентифициран и чрез данните във формуляр „Лични данни”

ЕГН/ЛНЧ*

държава ПК

Офис

Клиентски номер

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

валута на сметкатасметка за събиране на такси

Групи услуги по сметки:

IBAN Валута Вид сметка Група услуги

      

мобилен тел.

e-mail

Име Презиме Фамилия

личен документ номер

домашен тел.

адрес

град

* Идентифициран и чрез данните във формуляр „Лични данни”

ЕГН/ЛНЧ*

държава ПК

Оторизиран ползвател

Лимити за титуляр/сътитуляр/оторизиран ползвател:

лимит на операция: дневен лимит:

Статус:

актуализацияпървоначална регистрация



Приемане на Общите условия 
Титулярът/Сътитулярът (и Оторизираният ползвател) декларират, че преди подписването на този регистрационен формуляр са се запознали с Общите условия на “Сосиете Женерал 
Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти и с Тарифата за такси и комисиони на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за индивидуални клиенти 
и приемат прилагането им при уреждането на отношенията си с Банката. Преди подписването на този регистрационен формуляр Титулярът/Сътитулярът (и Оторизираният ползвател) 
са получили проекта на регистрационния формуляр за интернет банкиране BankOn Web.

подпис на титуляр

подпис на сътитуляр/родител/попечител/пълномощник

подпис на отговорен служител

подписите са положени пред мен

дата 

име на отговорен служител

подпис на служител

Данни за достъп:

BankOn Web - регистрационен 
формуляр за индивидуални клиенти

Получих парола, запечатана в плик с номер:BankOn Web ID

Допълнителни електронни средства за идентификация:

еднократни кодове, генерирани от специално устройство с ПИН (Токен)

еднократни кодове, изпращани от Банката чрез SMS съобщения

подпис на титуляр/сътитуляр/оторизиран ползвател

номер на мобилен телефон оператор

квалифициран електронен подпис

подпис на оторизиран ползвател

подпис на титуляр/сътитуляр/оторизиран ползвател

Получих специално устройство (Токен) със сериен номер:

подпис на отговорен служител

Група услуги по подразбиране при откриване на нова сметка:

Без достъп

Информационни услуги и права за валидиране на преводи 

Информационни услуги и права за въвеждане на преводи 

Информационни услуги

Информационни услуги и права за въвеждане и валидиране на преводи 


BankOn Web - регистрационен формуляр за индивидуални клиенти
“Сосиете Женерал Експресбанк” АД със седалище град Варна и адрес на управление град Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 92, вписано
в Търговския регистър с ЕИК 813071350
Предварителна информацияПреди подписването на настоящия регистрационен формуляр Титулярът/Сътитулярът (и Оторизираният ползвател) следва внимателно да прочетат и да се запознаят с посочените в него условия, както и с приложимите към регистрационния формуляр Тарифа и Общи условия на “Сосиете Женерал Експресбанк” АД  за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти. Общите условия са достъпни на Интернет сайта на банката,на адрес www.sgeb.bg /Общи условия/, както и във всеки един от офисите на "Сосиете Женерал Екпресбанк” АД.
         Сътитуляр  	         Родител	 	     Попечител	               Пълномощник
ПЕРСОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 Титуляр
* Идентифициран и чрез данните във формуляр „Лични данни”
* Идентифициран и чрез данните във формуляр „Лични данни”
ДАННИ ЗА ПРОДУКТА
Групи услуги по сметки:
IBAN
Валута 
Вид сметка 
Група услуги
* Идентифициран и чрез данните във формуляр „Лични данни”
Оторизиран ползвател
Лимити за титуляр/сътитуляр/оторизиран ползвател:
Статус:
Приемане на Общите условияТитулярът/Сътитулярът (и Оторизираният ползвател) декларират, че преди подписването на този регистрационен формуляр са се запознали с Общите условия на “Сосиете Женерал Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти и с Тарифата за такси и комисиони на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД за индивидуални клиенти и приемат прилагането им при уреждането на отношенията си с Банката. Преди подписването на този регистрационен формуляр Титулярът/Сътитулярът (и Оторизираният ползвател) са получили проекта на регистрационния формуляр за интернет банкиране BankOn Web.
Данни за достъп:
BankOn Web - регистрационен формуляр за индивидуални клиенти
Допълнителни електронни средства за идентификация:
Група услуги по подразбиране при откриване на нова сметка:
8.2.1.3144.1.471865.466429
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