ДОГОВОР ЗА СПЕСТОВНА СМЕТКА
„НОВИ ХОРИЗОНТИ“
Клиентски номер

“Сосиете Женерал Експресбанк” АД със седалище град Варна и
адрес на управление бул. Владислав Варненчик № 92, вписано
в Търговския регистър с ЕИК 813071350

Офис

Предварителна информация
Преди подписването на настоящия договор Титулярът е длъжен внимателно да прочете и да се запознае / Титулярите са длъжни
внимателно да прочетат и да се запознаят с условията на договора, както и с приложимите към него Тарифа и Общи условия на “Сосиете
Женерал Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти.

ПЕРСОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Титуляр
ЕГН*
Име Презиме Фамилия

* Идентифициран и чрез данните във формуляр „Лични данни”.

Име Презиме Фамилия

* Идентифициран и чрез данните във формуляр „Лични данни”.

Сътитуляр
ЕГН*

Родител

Настойник

Попечител

Пълномощник
ЕГН*

Име Презиме Фамилия

* Идентифициран и чрез данните във формуляр „Лични данни”.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
1. Банката приема да открие и води спестовна сметка „Нови Хоризонти” (наричана по-нататък „Сметката”) на името на Титуляра / Титулярите
при Общите условия на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти (наричани
по-нататък „Общите условия”) и при следните специални условия:
1.1. Минимална сума за откриване на Сметката - 500 BGN / 250 EUR.
1.2. Валута на Сметката:

BGN

EUR

1.3. Дата на откриване на Сметката:

1.4. Годишният лихвен процент към датата на откриване на Сметката е посочен в Лихвената политика на Банката (неразделна част от
настоящия договор). Банката изисква поддържане на минимална наличност по Сметката, посочена в Лихвената политика. За периоди,
през които наличността по Сметката е под минималния изискуем от Банката размер, лихва не се начислява. Информация за актуалната
лихвена политика е достъпна на сайта на Банката, на адрес: www.sgeb.bg. Годишният лихвен процент, прилаган към Сметката, е
променлива величина, която зависи от промените в лихвената политика на Банката. В случай на промяна в лихвената политика в частта,
касаеща Сметката, Банката уведомява Титуляра / Титулярите за промяната чрез публикация на Интернет сайта си и в общодостъпните
помещения на банковите офиси.
1.5. IBAN на Сметката:

BIC: T T B B B G 2 2

2. За извършване на операции по Сметката, Титулярът заплаща / Титулярите заплащат на Банката такси и комисиони съгласно действащата
Тарифа на Банката.
3. Промените в Тарифата на Банката влизат в сила по реда, предвиден за промяна на Общите условия.
4. Банката изпълнява нареждания за плащания от Сметката в съответствие с Общите условия, с изключение на: нареждания за периодичен
превод и за директен дебит. (Промяната е в сила от 16.05.2018 г.)
5. При противоречие между специалните условия по настоящия договор и Общите условия се прилагат специалните условия.
6. За неуредените изрично в настоящия договор взаимоотношения между страните се прилагат Общите условия, Тарифата на Банката и
разпоредбите на действащото законодателство.
Приемане на Общите условия
Титулярът (Титулярите) декларира (декларират), че преди сключването на договора е получил (са получили) проект на договора, както и че
се е запознал (са се запознали) с актуалните към датата на сключване на договора Общи условия на „Сосиете Женерал Експресбанк" АД
за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти и Тарифата за такси и комисиони на „Сосиете Женерал Експресбанк'АД
за индивидуални клиенти; приема (приемат) предвиденото в тях и прилагането им при уреждането на отношенията му (отношенията им)
с Банката.
Получих екземпляр от Тарифата за такси и комисиони и Общите условия на „Сосиете Женерал Екпресбанк" АД за платежни сметки и
платежни услуги за индивидуални клиенти.
Не получих хартиено копие от Тарифата за такси и комисиони и Общите условия на " Сосиете Женерал Експресбанк" АД за платежни
сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти, тъй като ще ползвам посочените документи от интернет страницата на банката,
на адрес: www.sgeb.bg/ Общи условия- дълготраен носител по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи.

Данъчна информация
Декларирам че съм заявил всички държави в които съм местно лице за данъчни цели, ведно със съответните данъчни идентификационни
номера пред Банката по друг повод и в предоставената информация не са настъпили промени. Задължавам се при промяна на
обстоятелствата касаещи статуса ми като данъчно задължено лице да уведомя незабавно Банката, като в срок от 30 (тридесет) дни
попълня и представя допълнителните документи, които Банката може по своя преценка да поиска. Долуподписаният потвърждавам, че
упоменатата в настоящия раздел информация е пълна и точна.
Настоящият договор се сключи в

еднообразни екземпляра - по един за всяка страна.

подпис на титуляр

подпис на служител

подпис на сътитуляр

Име Презиме Фамилия на служител

дата
подпис на родител/настойник/попечител/пълномощник

