ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УРЕЖДАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА
МЕЖДУ ОББ АД И НАСЛЕДНИЦИ НА ПОЧИНАЛИ КЛИЕНТИ
1. При смърт на Титуляр сумите по сметките му се изплащат на неговите наследници
след поискване във всеки клон на Банката, въз основа на следните документи:
▪ представено удостоверение за наследници;
▪ завещание (ако такова е било съставено);
▪ удостоверение от териториалната данъчна дирекция, че сумите по сметките са
декларирани и данъкът върху наследството е платен (за случаите когато е
предвидено в закон)
▪ удостоверение от териториалното поделение на НОИ, в което са вписани
последният месец, за който починалият е имал право на пенсия, както и месецът,
до който е преведена пенсия по сметката на титуляра (в случай, че по сметката е
постъпвала пенсия). Преведената сума, отнасяща се за време след месеца, през
който е починал титулярът, се възстановява служебно от банката на ТП на НОИ.
При необходимост, както и във всички случаи на наследяване с международен елемент,
Банката преди изплащането на сумите има право да изиска представянето от
наследниците и на други документи.
2. В случай, че наследниците са няколко, следва да се явят заедно за изплащане на
сумата от сметките на техния наследодател. Банката не носи отговорност за
разпределение на наследствените дялове.
3. Искането за плащане и изплащането на суми от Банката могат да се извършат във
всеки клон на ОББ.
4. Ако на наследодателят е бил предоставен достъп до сметката с платежен инструмент
за отдалечен достъп, наследниците заедно с искането за плащане следва да върнат на
Банката всички материални носители, които са свързани с платежния инструмент. При
смърт на титуляр на дебитна карта и наличие на допълнителни Картодържатели,
съответно се прекратяват и отношенията с допълнителните Картодържатели и
издадените на тяхно име платежни инструменти също подлежат на връщане.
5. Действията, които Банката е извършила в изпълнение на договора за банкова сметка,
като не е знаела за смъртта на титуляря на сметката, задължават неговите наследници.
При наличие на дължими суми към Банката от починал Клиент, тяхното
възстановяване се дължи от наследниците му при условията на солидарност.
6. Когато наследник се яви за изплащане на суми от сметки на общ наследодател
отделно от останалите наследници, Банката може да откаже да извърши изчисление на
неговия наследствен дял.
7. При подадено заявление за изплащане от наследници по завещание и наследници по
закон, Банката изплаща сумите по сметката на наследодателя на наследниците по
завещание.
8. При наличие на спор между наследници за накърнени наследствени дялове, те следва
да уредят отношенията помежду си по общия ред, преди да поискат изплащане на
сумите по сметките на общия наследодател.
9. За изплащане на суми от наследствения дял на непълнолетен или малолетен
наследник се представя разрешение от районния съд .
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