ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ДЕПОЗИТ
DEPOSIT CONFIRMATION

ING
COMMERCIAL BANKING

Дата:
Date:
Наредител:
Ordering party:
Чрез задължение на наша сметка
при Вас:
By debiting our account with you:

B G

Ние Ви предоставяме сумата от:
We place the amount of:

Валута:
Currency:

Вид на депозита:
Type of deposit:
Начална дата:
Start date:
Падеж:
Maturity date:
Лихвен процент (годишен):
Interest rate (p.a.):
На падежа молим заверете наша
сметка при Вас:
On maturity date please credit our
account with you:

I N G B

9 1 4 5
IBAN

Кол депозит:
Call deposit:

Срочен депозит:
Term deposit:

B G

Словом:
In words:

Цифром:
In figures:

I N G B

9 1 4 5
IBAN

Подпис/Печат:
Signature/Stamp:
Паричните средства, предмет на настоящата операция (сделка) имат следния произход / The funds, which are subject of this operation/transaction have the following
origin:
(пример: осъществявана търговска дейност; извършване на услуги с личен труд; упражняване на свободна професия; получен кредит/заем; покупко-продажба на недвижим
имот или МПС; селскостопанска дейност, получен наем, дарение или др. източници)
(Example: perform trade activities, subject to registered activities; services; free-lance; loan; real estate deal; donation or any other sources)
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.
I am aware of my penal responsibility as per art.313 of the Penal Code for declaring untrue data hereabove.
Подписвайки това Потвърждение за депозит, ние декларираме, че сме запознати и сме съгласни с всички условия съдържащи се в следните документи: Общи условия на ИНГ Банк
Н.В. – клон София, Стандартни условия за корпоративни клиенти (Тарифа), Информация за Холандската схема за гарантиране на депозитите и нейното действие по отношение на
клиентите и Европейски условия за платежни услуги.
By signing this Deposit Confirmation we hereby declare to have been acquainted and agreed to all terms and conditions contained in the following documents: General Business Conditions of
ING Bank N.V. – Sofia Branch, the Standard Corporate Customer Terms and Conditions (Tariff), Information on the Dutch Deposit Guarantee Scheme and Its Operation For Customers and the
ING Conditions for Payment Services.

