
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ИСКАНЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА СЪВМЕСТНА БАНКОВА СМЕТКА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
APPENDIX TO APPLICATION FOR OPENING OF A JOINT BANK ACCOUNT OF INDIVIDUALS

ПОПЪЛВА СЕ ОТ БАНКАТА / TO BE COMPLETED BY THE BANK

IBAN на съвместна сметка  B G   F I N V 9 1 5 0

Дата: Служител

Приел искането
имена на служителя офис / клон

подпис

Име на Титуляря (Сътитуляр на сметката) / Name of the Account Co-holder

Вид на документа за самоличност / Type of identity document       

          лична карта / personal ID card               паспорт / passport               шофьорска книжка / driving licence               друго / other

Гражданство / Country of citizenship                         българско  / Bulgarian                       друго / other

дата на раждане/ Date of birth      място на раждане/ Place of birth     държава на раждане/ Country of birth 

Док. за самоличност № / Identity doc. No Дата на издаване / Issue date Издаден от / Issued by ЕГН / ЛНЧ /  Personal identification No

Адрес – постоянен / Domicile

държава / country

   пощ. код/ postal code  град / town

ул. №, вх., ет., ап. / street, entrance, floor, ap.

Адрес за кореспонденция, ако е различен / Mailing address, if different

държава / country

     пощ. код/ postal code  град / town

ул. №, вх., ет., ап. / street, entrance, floor, ap.

Телефон / Phone Ел. поща / E-mail

Име на Титуляря (Сътитуляр на сметката) / Name of the Account Co-holder

Вид на документа за самоличност / Type of identity document       

          лична карта / personal ID card               паспорт / passport               шофьорска книжка / driving licence               друго / other

Гражданство / Country of citizenship                         българско  / Bulgarian                       друго / other

дата на раждане/ Date of birth      място на раждане/ Place of birth     държава на раждане/ Country of birth 

Док. за самоличност № / Identity doc. No Дата на издаване / Issue date Издаден от / Issued by ЕГН / ЛНЧ /  Personal identification No

Адрес – постоянен / Domicile

държава / country

   пощ. код/ postal code  град / town

ул. №, вх., ет., ап. / street, entrance, floor, ap.

Адрес за кореспонденция, ако е различен / Mailing address, if different

държава / country

     пощ. код/ postal code  град / town

ул. №, вх., ет., ап. / street, entrance, floor, ap.

Телефон / Phone Ел. поща / E-mail

Име на Титуляря (Сътитуляр на сметката) / Name of the Account Co-holder

Вид на документа за самоличност / Type of identity document       

          лична карта / personal ID card               паспорт / passport               шофьорска книжка / driving licence               друго / other

Гражданство / Country of citizenship                         българско  / Bulgarian                       друго / other

дата на раждане/ Date of birth      място на раждане/ Place of birth     държава на раждане/ Country of birth 

Док. за самоличност № / Identity doc. No Дата на издаване / Issue date Издаден от / Issued by ЕГН / ЛНЧ /  Personal identification No

Адрес – постоянен / Domicile

държава / country

   пощ. код/ postal code  град / town

ул. №, вх., ет., ап. / street, entrance, floor, ap.

Адрес за кореспонденция, ако е различен / Mailing address, if different

държава / country

     пощ. код/ postal code  град / town

ул. №, вх., ет., ап. / street, entrance, floor, ap.

Телефон / Phone Ел. поща / E-mail

Клон/офис / Branch / office 


