Формуляр за кандидатстване на търговец
Информация за търговеца (попълва се от търговеца)
Юридическо име:
ЕИК / Булстат:
Населено място:
(на седалището на дружеството)

Улица, номер:
(на седалището на дружеството)

Предмет на дейност:
(на дружеството в обекта)

Управител на фирмата:
Телефон: (на управителя)
Информация за обекта за инсталиране на ПОС: (попълва се от служител на ОББ)
Населено място:
Пощенски код:
Улица, номер:
Обем на бизнеса: (попълва се от служител на ОББ)
Брой търг. обекти за поставяне на ПОС:
Общ брой търговски обекти:
Годишен оборот:
Месечен прогнозен оборот с карти:
Приемали ли сте плащания с карти:

Да

Не

Основна обслужваща банка:
Желани допълнителни услуги: (попълва се от служител на ОББ)
Покупки на 6 безлихвени вноски:

Да

Не

Покупки на 12 безлихвени вноски:

Да

Не

Покупки на лихвени вноски:

Да

Не

Предлагане на услугата cash back:
Да
Не
Информация за ОББ: (попълва се от служител на ОББ)
Клон (ДАО):
Служител, приел формуляра:
IP/ Телефон:
Коментар служител ОББ:
*С полагане на подпис Заявителя потвърждава, че е запознат и приема „Минимални технически изисквания за инсталиране и
ползване на ПОС-терминал“ и „Декларация от търговеца“, и същите са му предоставени.

Дата:

Заявител /Управител :

Подпис:
(име и фамилия)

За БАНКАТА: .................................

За ТЪРГОВЕЦА: .....................................

Подпис:

Подпис:

Формуляр за кандидатстване на търговец

Формуляр за кандидатстване на търговец
Минимални технически изисквания за инсталиране и ползване на ПОС-терминал:
І. Изисквания към комуникационните линии:
За комуникация с авторизационния център ПОС терминалното устройство стандартно работи чрез използване на:
1. Вграден GPRS модем (БАНКАТА осигурява GPRS/CSD SIM карта), или
2. Стандартна интернет връзка, като на мястото на инсталация следва да са осигурени следните технически средства:
2.1. Свободна розетка тип RJ45 или порт на рутер на разстояние не по–голямо от 1.5 м от мястото на инсталиране на
ПОС терминалното устройство.
2.2. Интернет свързаност.
2.3. Рутера да поддържа DHCP („Протокол за динамично конфигуриране на хостове". Комуникационен протокол, чрез
който компютър, тип компютърно устройство, маршрутизатор или всякакъв друг вид устройство, използващо IP адрес,
може да заяви Интернет адрес от сървър, който от своя страна притежава определено пространство от IP адреси за
раздаване.)
ІІ. Изисквания към електрозахранването:
1. Терминалното устройство работи при номинално захранващо напрежение на електрическата мрежа 220V ± 10%. При
смущения в електрозахранването е препоръчително използването на UPS системи.
2. Захранващият кабел трябва да бъде свързан към изправно занулен контакт тип “ШУКО”.
3. Контактът не трябва да бъде на разстояние по – голямо от 1.5m от мястото на инсталиране на ПОС терминала.
ІІІ. Климатични изисквания:
1. ПОС терминалното устройство не е водо- и прахозащитено.
2. Мястото на инсталиране на терминалното устройство трябва да бъде избрано така, че устройството да бъде защитено
от пряка слънчева светлина и източници на топлина.
3. Терминалното устройство не трябва да се използва на места с висока температура, запрашеност, влажност или
химически изпарения.
4. Да се избягва инсталирането на терминалното устройство на места, където има мощни електрически консуматори или
източници на електрически смущения.

Декларация от търговеца:
На основание чл.37 от Закона за защита на конкуренцията, декларирам неотменимо съгласие за следното:
предоставям на ОББ АД 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 ОББ АД на
банковата и търговска тайна.
Декларирам, че:
- Потвърждавам, че информацията, предоставена от мен е вярна и точна.
- Давам съгласие Банката да откаже инсталирането на физически ПОС терминал без да посочи причина за това.
- Дейността на юридическото лице е в съответствие с изискванията на българското законодателство.

За БАНКАТА: .................................

За ТЪРГОВЕЦА: .....................................

Подпис:

Подпис:

Формуляр за кандидатстване на търговец

