
 

 
Централна кооперативна банка 

 

ИСКАНЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ  
или промяна на параметри по услуга  

 

“SMS ИЗВЕСТИЯ” 
 

  
 Искане за регистрация                           Искане за промяна на параметри 
  
С настоящото декларирам, че желая да ползвам услугата “SMS известия” на ЦКБ АД и съм запознат с 
условията и дължимите такси и комисиони съгласно Тарифата на банката за ползване на услугата.  
 
Данни за титуляра на сметката: 
 
................................................................................................ ЕГН или БУЛСТАТ ..................................... 
име на фирмата    или      име,  презиме, фамилия 
 
тел. .......................................... мобил. тел. ......................................... e-mail ......................................... 
 
Посочете абонатния номер на А1, Теленор или ВИВАКОМ,  до който ще се изпращат съобщенията:  
 
1. ..........................................     2. ..........................................     3. .......................................... 
 
GSM оператор:  А1     Теленор     ВИВАКОМ 
/Попълва се само за “пренесени” мобилни номера, при които телефонния префикс е запазен, но се използват 
услугите на различен мобилен оператор/ 
 
Желая да получавам SMS известия най-късно до дата: ...................  
 
Желая да получавам SMS известия за следните мои банкови сметки: 
 
IBAN на първата сметка:  
B G   C E C B 9 7 9 0           

 

1. Желая да получавам SMS известия за салдо и обороти за деня:  Сутрин* 
/9 часа/ 

Обед* 
/13 часа/ 

Вечер* 
/18 часа/ 

Подробно за сметка                                     
Обобщено по сметки                                    
Групирани по типове обороти за деня          
Подробно за сметка само при движение за деня    
Обобщено по сметки само при движение за деня    
Групирани по типове обороти само при движение за деня    
*Попълва се не повече от едно поле на колона, т.е. за определен час. 
 
2. Желая да получавам SMS известия за движения по сметката: Задължение Заверение  
При задължения и/или заверения   да    не              да    не 
При сума на задължението/заверението не по-малка от    

При движения от следния тип**: 
Всички движения  да    не              
Преводи по БИСЕРА  да    не              
Преводи по РИНГС  да    не              
Вътрешни преводи  да    не              
Междуклонови преводи  да    не              
Касови операции  да    не              
Картови операции  да    не              
Валутни преводи  да    не              
Лихви  да    не              
Служебни  да    не              
Операции по кредити  да    не              
Масови плащания  да    не              
**Ако изберете “Всички движения”, не е необходимо да избирате “да” или “не” на останалите редове 

 



 

 
Централна кооперативна банка 

 
IBAN на втората сметка:  
B G   C E C B 9 7 9 0           

 

1. Желая да получавам SMS известия за салдо и обороти за деня:  Сутрин* 
/9 часа/ 

Обед* 
/13 часа/ 

Вечер* 
/18 часа/ 

Подробно за сметка                                     
Обобщено по сметки                                    
Групирани по типове обороти за деня          
Подробно за сметка само при движение за деня    
Обобщено по сметки само при движение за деня    
Групирани по типове обороти само при движение за деня    
*Попълва се не повече от едно поле на колона, т.е. за определен час. 
 
2. Желая да получавам SMS известия за движения по сметката: Задължение Заверение  
При задължения и/или заверения   да    не              да    не 
При сума на задължението/заверението не по-малка от    

При движения от следния тип**: 
Всички движения  да    не              
Преводи по БИСЕРА  да    не              
Преводи по РИНГС  да    не              
Вътрешни преводи  да    не              
Междуклонови преводи  да    не              
Касови операции  да    не              
Картови операции  да    не              
Валутни преводи  да    не              
Лихви  да    не              
Служебни  да    не              
Операции по кредити  да    не              
Масови плащания  да    не              
**Ако изберете “Всички движения”, не е необходимо да избирате “да” или “не” на останалите редове 

 
Моля да изберете желаният от Вас начин на таксуване: 
 
         Абонамент за 10 SMS известия, такса 2 лв. 
         Абонамент за 30 SMS известия, такса 5 лв. 
         Без ограничения на брой SMS известия, месечно таксуване, 0.18 лв. за 1 SMS 
 
Таксата за услугата да бъде удържана от сметка:  
B G   C E C B 9 7 9 0           

 
        ЦКБ АД Ви уведомява, че поради независещи от банката причини, е възможно да получите “SMS 
известие” със закъснение, при което банката не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати 
ползи. 
  
 ..........................год.                                                                                      .................................... 
        Дата                                                                                                                      подпис/печат 
 
 
                                                        Собственоръчно име и фамилия: ................................................................ 
 
 
Попълва се от банката 

 
Служител, приел искането: ............................................................................   .................................... 
                                                                                    Име и фамилия                                                          подпис 
 
Дата: .......................... 

 

 
 


