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Промяна на стандартни лимити - Моля, отбележете исканата промяна: 
Промяна на лимити през транзакционен портал BACB Plus: 

□ Промяна на лимит за банков клиент // □ Промяна на лимит за потребител// □ Промяна на лимит за IBAN на сметка 
Промяна на лимити за банкиране през мобилно устройство: 

□ Промяна на лимит за банков клиент // □ Промяна на лимит за потребител// □ Промяна на лимит за IBAN на сметка 

Данни за Титуляря:                         Клиентски No.: ………………… 

Име: ……………………………………………………………………………………..……………. ЕГН/ЕИК: …………………………… 

Данни за Потребителя:               □ Титуляр                  □ Упълномощен Потребител 
Име: …………………………………………………….…………………………………..…………. ЕГН/ЕНЧ: …………………………….. 
Л.К.№: ……………………………….…   Валидна до:…………………….  Издадена от:  ……………………..……….………….............. 
Мобилен телефон1: …………………………….…   Е-mail:  ……………………………………………….. 

1Номерът на мобилния телефон следва да е с код на съответната страна. За абонати на български телекомуникационни оператори следва да е „+359“. 

 
ЛИМИТИ НА НИВО: 

Документ Дневен Седмичен Мобилно банкиране 

Всички съществуващи сметки 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ……………… 

BG…BGUS9160………………….. 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ……………… 

BG…BGUS9160………………….. 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ……………… 
Лимитите се попълват в документа собственоръчно от титуляря. 

Подпис на Титуляря:……..……………… 

Данни за Потребителя:               □ Титуляр                  □ Упълномощен Потребител 
Име: …………………………………………………….…………………………………..…………. ЕГН/ЕНЧ: …………………………….. 
Л.К.№: ……………………………….…   Валидна до:…………………….  Издадена от:  ……………………..……….………….............. 
Мобилен телефон1: …………………………….…   Е-mail:  ……………………………………………….. 

1Номерът на мобилния телефон следва да е с код на страната. За абонати на български телекомуникационни оператори  следва да е „+359“. 

 
ЛИМИТИ НА НИВО: 

Документ Дневен Седмичен Мобилно банкиране 

Всички съществуващи сметки 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ……………… 

BG…BGUS9160………………….. 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ……………… 

BG…BGUS9160………………….. 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ……………… 
Лимитите се попълват в документа собственоръчно от титуляря. 

Подпис на Титуляря:……..……………… 

Данни за Потребителя:               □ Титуляр                  □ Упълномощен Потребител 
Име: …………………………………………………….…………………………………..…………. ЕГН/ЕНЧ: …………………………….. 
Л.К.№: ……………………………….…   Валидна до:…………………….  Издадена от:  ……………………..……….………….............. 
Мобилен телефон1: …………………………….…   Е-mail:  ……………………………………………….. 

1Номерът на мобилния телефон следва да е с код на страната. За абонати на български телекомуникационни оператори  следва да е „+359“. 

 
ЛИМИТИ НА НИВО: 

Документ Дневен Седмичен Мобилно банкиране 

Всички съществуващи сметки 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ……………… 

BG…BGUS9160………………….. 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ……………… 

BG…BGUS9160………………….. 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ….………………… 
………………….BGN 

Словом: ……………… 
Лимитите се попълват в документа собственоръчно от титуляря. 

Подпис на Титуляря:……..……………… 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ЛИМИТИ ЗА ВИРТУАЛНА БАНКА “BACB Plus” 
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Всички лимити се определят в левова равностойност, независимо от валутата на сметката. 
В случай, че титулярят желае да предостави неограничени по сума лимити, следва да изпише „неограничен“ на мястото на сумата. 
Посочените лимити в настоящата Декларация важат само за посочените по-горе сметки. В случай, че клиентът открие нови сметки, 
същите получават стандартните лимити, определени от Банката. Титулярят може да ги промени чрез попълване и подписване на нова 
Декларация. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ТИТУЛЯРЯ / ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ ТИТУЛЯРЯ:  

С подписване на настоящето Искане долуподписаният:  

………………………………………………….…............................................................................................., ЕГН ……………………….., Клиент или  

Представляващ юридическото лице ………………………………………….………………………………………..……………….., ЕИК ………………….……. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
1. Съм запознат, приемам и ще спазвам условията на Рамковия договор за дистанционно банкиране на БАКБ АД, Общите условия на БАКБ АД за предоставяне на 

платежни услуги и свързаните с тях платежни инструменти и Указанията за дистанционно банкиране.  
2. Промяната на лимити през канали за дистанционно банкиране е по мое желание и изцяло на моя отговорност. 
3. Незабавно ще уведомя писмено Банката при промени, свързана с: потребителите/пълномощниците, телефонния номер за контакт, електронен адрес, 

пълномощно, начина на представляване и/или лични данни. 
4. Уведомен съм, че Банката променя лимитите в срок до 3 (три) работни дни след подаване на настоящата декларация.  
5. Задължавам се да уведомя Потребителите за променените лимити. 
 

Подпис на Титуляря:……..……………… 
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