До ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Офис …..

ИСКАНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ/ПРОМЯНА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА УСЛУГАТА „ЕЛЕКТРОННИ ИЗВЕСТИЯ“
1.
2.
3.

Име на клиента
Три имена на ФЛ/Наименование на ЮЛ/ЕТ
ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК
Чрез законен представител
(Три имена, ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане – за ЮЛ)
/Ако полето е празно се попълва от служител на Банката/

I. Желая да получавам известия на посочения от мен в настоящото искане мобилен телефон/e-mail по следните мои
банкови сметки/карти:
1. Движения по сметка/и

Известяване:

IBAN на сметка

Име на получател

Движения:
SMS

Viber

E-mail

Входящи

Изходящи

Мин.
сума

Месечен
баланс

*Мобилният телефон/е-mail на получателя е последно заявеният пред банката от титуляря на сметката/законния представител на
титуляря на сметката мобилен телефонен номер.

2. Транзакции с карти

Известяване за POS и АТМ транзакции

Номер на карта

Оправомощен картодържател

Мин.
сума
SMS

Viber

*Мобилният телефон е последно заявеният пред банката от оправомощения картодържател на картата

II. Абонаментен план (само за SMS и Viber известявания):
Вид на абонаментния план
План SMS 20
План SMS 40
План Viber 20
План Viber 40

Брой включени SMS*

Брой включени Viber
известия*

Сметка за таксуване

20
40
20
40

*Цената и броят известия за абонаментен план SMS и абонаментен план Viber се определя в Тарифата на Банката за такси и
комисионни на физически лица, съответно в Тарифата за такси и комисионни за бизнес клиенти. Банката има право, при спазване на
предвиденото в Общите условия за платежни услуги за физически лица, съответно в Общите условия за платежни услуги за бизнес
клиенти и на приложимото законодателство, да променя едностранно цената и броя включени известия в абонаментните планове.
Запознат съм с и приемам условията за използване на услугата „Електронни известия“.
Декларирам, че съм запознат/а с документа Информация на ОББ АД за обработване на лични данни, наличен на интернет сайта на
Банката www.ubb.bg и в банковите салони, и чрез посочения документ съм получил/а информация за ОББ АД като администратор на
лични данни, за координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, за целите и основанията за обработване на личните
ми данни, за категориите лични данни, свързани с мен, които Банката обработва, за получателите на личните ми данни, за правата ми във
връзка с обработването на личните ми данни и за начина, по който мога да ги упражня, както и за сроковете за съхранение на данните.
Информиран/а съм, че Банката обработва личните ми данни или личните данни, предоставени от мен в качеството ми на представляващ
на представляваното от мен лице на основание и в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679
на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. 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/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), както
и че Банката е предприела необходимите технически и организационни мерки за осигуряване на ефективна сигурност и защита на
личните ми данни и на правата ми в качеството ми на субект на лични данни. Банката обработва данните ми основно с цел ползване на
услугата „Електронни известия“.
Предоставям доброволно личните си данни във връзка с ползваните от мен/представляваното от мен лице банкови продукти и услуги.
Декларирам, че нося пълната отговорност за актуалността и верността на горепосочените данни, като при промяна в тях се задължавам да
уведомя незабавно Банката в писмен вид.

Дата: …..
Приел искането за Банката:
………….……………………………..
(Име и подпис на служителя/Печат)

Подпис на клиента:
1.…………………………………………………………………………………….
(три имена, подпис)
2..………………………..................................................................
(три имена, подпис)

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ЕЛЕКТРОННИ ИЗВЕСТИЯ“

1. Услугата „Електронни известия“ на „Обединена българска банка“ АД („Банката“) предоставя възможност на клиентите на Банката
(физически лица, притежаващи качеството „потребители“ и бизнес клиенти по смисъла на Общите условия на Банката за платежни услуги
на физически лица, съответно за бизнес клиенти (съответното лице е наричано по-долу „Клиент“) да получават SMS, Viber и email известия
за:

Движение по сметка – входящи и изходящи движения (без известия за събирани от сметката/сметките такси)- в часови интервал
от 8 до 20 часа. Каналът за известия за една сметка може да бъде избор между SMS, Viber или E-mail

Месечен баланс по сметка – в часови интервал от 8 до 20 часа на първия работен ден от месеца, следващ отчетния. Каналът за
известия за една сметка може да бъде избор между SMS, Viber или E-mail.

Картови транзакции – извършвани на АТМ или ПОС терминал – денонощно. Каналът за известия за една карта може да бъде
избор между SMS или Viber.
2. За използване на услугата е необходимо Клиентът да има открита разплащателна сметка в Банката и да е подписал Искане за ползване
на услугата „Електронни известия“, с което избира параметрите на услугата и изрично се съгласява с настоящите условия за ползването ѝ.
3. При избор на известяване чрез SMS -и и/или Viber известия за поне една сметка или карта, Клиентът заплаща такса за закупуване на
абонаментен план (SMS или Viber), определена в съответната Тарифа на Банката (за физически лица, съответно за бизнес клиенти).
Банката има право да променя едностранно размера на дължимата такса и/или броя на включените в абонаментния план известия, като
оповести предварително измененията съобразно изискванията на приложимото законодателство.
4. При избор на известяване само чрез E-mail, без избор на известяване чрез SMS и/или Viber, Клиентът не заплаща абонаментен план.
5. При избран канал за известяване SMS и/или Viber, Клиентът посочва разплащателна сметка за събиране на дължимата за абонаментния
план такса в Искането за ползване/промяна на услугата „Електронни известия“. Таксата се събира от Банката автоматично от посочената
сметка след изчерпването на броя известия, включени в абонаментния план, за което Клиентът дава изричното си съгласие с подписване
на настоящото искане.
6. Използването на SMS или Viber известията, включени в съответния абонаментен план не е ограничено във времето. Закупеният брой
SMS или Viber известия могат да се ползват до изчерпването им, като преди изчерпването им Банката информира клиента по съответния
канал.
7. В случай, че по посочената от Клиента разплащателна сметка за събиране на дължимата за абонаментния план такса не са осигурени
необходимите средства за заплащане на таксата независимо от причината, включително и при случаите на закриване на сметката Банката
прекратява изпращането на SMS и Viber известия, до осигуряване на средства за събиране на таксата, като в случаите на закрита
разплащателна сметка, Клиентът следва да посочи друга разплащателна сметка, от която да се събира дължимата такса чрез попълване на
ново искане. Ако в продължение на 3 месеца Банката не успее да събере таксата поради липса на наличност за заплащането ѝ по
посочената от Клиента разплащателна сметка, Банката прекратява едностранно използването на услугата от Клиента.
8. При промяна в данните и представителството на Клиента (с изключение на случаите на промяна на заявения от Клиента пред Банката
номер на мобилен телефон), и/или в обхвата на ползваните от него услуги, Клиентът подава ново Искане, като в тези случаи Банката не
носи отговорност за предоставяната услуга до момента на получаване на Искането от Клиента.
9. Използването на услугата се прекратява

Едностранно от Клиента след депозиране на „Искане за деактивиране“. В този случай услугата се прекратява от датата на
депозираното Искане



Едностранно от Банката при липса на средства по посочената от Клиента разплащателна сметка за таксуване повече от три
месеца.

При преустановяване предлагането на услугата от Банката, за което Банката ще информира клиентите чрез съобщение на
интернет страницата си www.ubb.bg.
10. При деактивиране на услугата или промяна на вида абонамент по желание на Клиента, стойността на закупени, но неизползвани SMS и/Viber известия от текущия абонамент не се възстановява.
11. За неуредените в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на Общите условия на Банката за платежни услуги на физически
лица, съответно на бизнес клиенти, Тарифата на Банката за такси и комисионни за физически лица, Тарифата на Банката за такси и
комисионни за бизнес клиенти както и относимите разпоредби на българското законодателство. Банката си запазва правото да променя
едностранно настоящите условия, като уведоми клиентите за промените чрез съобщение на Интернет страницата си www.ubb.bg при
спазване на приложимите законови разпоредби.

