
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УРЕЖДАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ОББ 

АД И НАСЛЕДНИЦИ НА ПОЧИНАЛИ КЛИЕНТИ 

 

Чл.1. При смърт на клиент на банката сумите по сметките му се изплащат на неговите 

наследници след явяването им заедно, а при невъзможност поотделно с останалите наследници 

(ако има такива) в клона лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно  от 

български нотариус или  чрез пълномощно, заверено от българско дипломатическо или 

консулско представителство в чужбина лице (с права да се разпореди със сумите от 

наследствените сметки с посочен наследодател и да ги закрие ),  във всеки клон на Банката при 

представяне на следните документи:  

               

1. удостоверение за наследници , придружени с лична карта на наследника/ците; 

 или  

 

2. европейско удостоверение за наследство, което е валидно към датата му на представяне 

съгласно посочената в него дата за валидност; 

 

 или 

 

 3. нотариално завещание или саморъчно завещание, придружено от акт за обявяване на 

саморъчното завещание от нотариус (протокол, изготвен от нотариуса); 

 

 4. за наследници, различни от преживелия съпруг и роднини по права линия без 

ограничения (включително по завещание) - удостоверение по чл.41 от Закона за 

местните  данъци и такси от общината по последен адрес на починалия Титуляр, че сумите  по 

сметките са декларирани и данъкът върху наследството е платен или не се дължи,или е посочен 

размер на дължимия данък;  

 

 5.съдебно удостоверение за всеки наследник, който е извършил отказ от наследство или 

който е приел наследството по опис; 

 6. разрешение на Районния съд за разпореждане с дела от наследството на не навършили 

пълнолетие или запретени наследници; 

 7. удостоверение за наследници на починал наследник на наследодателя (в случай че има 

заместване в наследяване по смисъла на чл. 10 от Закона за наследството и наследниците на 

починалия наследник не са посочени в удостоверението по т.1).  

 

Чл.2. При необходимост - при наличие на усложнения – например, но не само във връзка с 

ползвани кредитни продукти от наследодателя, 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. Други  официални документи, съставени 

или издадени в чужда държава  във връзка с легитимацията на лицата като наследници на 

починал клиент на банката се представят  легализирани, съответно придружени с "Апостил" и 

преведени от български преводач с нотариална заверка на подписа на преводача  

 

Чл.3. При желание на наследник да се разпореди с наследствения си дял отделно от останалите 

наследници, Банката прави  разпределение на наследствените дялове. При несъгласие с 

направеното разпределение, наследниците следва да представят нотариално заверено съгласие 

за разпределение на наследствените дялове или да се явят всички заедно за разпореждане и 

закриване на сметките. 

 

Чл.4. За изплащане на суми от наследствения дял на непълнолетен, малолетен или поставен под 

запрещение  наследник, неговият законен представител  представя разрешение от районния 

съд  по адрес  на наследника. 



 

Чл.5. Искане за  изплащане на суми от наследствени сметки  могат да се извършат във всеки клон 

на Банката.  

 

Чл.6. Ако на наследодателя 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. 

 

Чл.7. Действията, които Банката е извършила в изпълнение на договора за банкова сметка до 

датата, на която е уведомена писмено с приложени документи 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.  

 

Чл.8. При подадено заявление  от наследници по нотариално или саморъчно завещание или 

заветници  за изплащане на наследствени дялове, Банката изплаща сумите по сметката на 

наследодателя на наследниците по завещание или заветниците, ако същите не са изплатени на 

наследници по закон  преди датата на депозирането на завещанието в банката. 

 

Чл.9. 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. 

 

Настоящата информация относно уреждане на взаимоотношения между ОББ АД и наследници 

на починали клиенти е неразделна част от Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за 

физически лица . 

Настоящата информация е изменена и допълнена на 29.03.2021г., като измененията влизат в сила 

от 12.04.2021г. 


