
Sparkasse 
Duisburg 

D
U

 2
6

0
 9

7
2

 (
1

2
/2

0
2

1
) 

B
u

lg
ar

is
ch

 

 

 

Указания за попълване за трансфери SEPA 

Трансферът се обработва по електронен път. С цел сигурна и бърза последваща обработка, имайте 

предвид следните наши съвети. Ако имате въпроси относно IBAN и BIC, обърнете се към нас. Ще Ви 

съдействаме с удоволствие.  

Попълване на ръка 

- Използвайте ГЛАВНИ БУКВИ и пишете с печатен шрифт. 

- Във всяка кутийка вписвайте само по една буква, цифра или специален знак. 
В случай че броят налични клетки е недостатъчен (не повече от 27 позиции на ред), изписвайте данните за 

нареждането с ясни съкращения. 

- Използвайте химикал в черен цвят и приложете натиск при попълването. 

- Всички данни се нанасят подравнени отляво в редовете за писане. 

Машинно попълване 

- Внимавайте за спазването на редовете на разписката. 

- Мрежата от кутийки е без значение за машинното попълване. 

- Можете да използвате главни и малки букви. 

Общи указания 

- Внимавайте подписите или фирмените печати да не достигат до оцветеното междинно 

пространство (зоната за четене) на формуляра, за да се избегнат грешки при машинното 

разчитане. 

- Вашият трансфер се обработва по електронен път, затова ни е необходим само подписаният 

оригинал на разписката, а копието е предназначено за Вас. 

 Фамилия, собствено име или фирма 
на получателя на плащането 

 IBAN (международен номер на 
сметката на получателя на плащането) 

 BIC (международен банков код на 
получателя) 

 Сума – винаги въвеждайте от ляво 
надясно. Използвайте отделна кутийка 
за запетаята и съответно за точката. 

 Клиентски референтен номер – 
въведете задължително посочения на 
фактурите клиентски номер и съответно 
на фактура. Ако титулярът на сметката и 
наредителят не са идентични, могат да 
се попълнят фамилията и адресът на 
наредителя. 

 Вашето име 

 Вашият IBAN 

 Дата на подписване  

 Вашият подпис(и) 


