дата на издаване / date of issue

СИТИБАНК ЕВРОПА АД, КЛОН БЪЛГАРИЯ
áóë. Ñèòíÿêîâî 48, Ñåðäèêà Îôèñè, åòàæ 10
Ñîôèÿ 1505, Áúëãàðèÿ

подпис на платеца/ payer’s signature

ÑÚÃËÀÑÈÅ çà äèðåêòåí äåáèò / CONSENT for direct debit
С настоящото се съгласяваме да плащаме по искане
Herewith we agree to pay at the request
на
of

име на получателя по директен дебит / payee name

при условие на директен дебит до размер на
under consent for direct debit up to the amount of
срещу наша сметка при вас №
debiting our account №
Срок на валидност:
Validity period:

IBAN / bank code

Условия:
Conditions:

Платец - име / Payer name

*Забележка: Целта на това Съгласие за директен дебит е да оторизира Ситибанк да изпълнява плащания от сметката на Клиента при валидно искане на трети лица съгласно предоставените данни по-горе.
Тъй като този тип оторизация се счита за рискова, с потенциална опасност от получаване и изпълнение от страна на Ситибанк на транзакция срещу грешно или неправилно подписано съгласие, Клиентите
трябва да попълнят внимателно Съгласието, което може да не бъде прието, в случай че съдържа заличавания или други корекции, както и ако бъде подписано от лица без необходимите правомощия.
Клиентите трябва да осигурят необходимата проверка при предаване на Съгласието, за да избегнат Съгласия за директен дебит, които са неправилно попълнени или неправилно подписани.
Note: The purpose of the Consent for Direct Debit is to provide an authorization to Citibank to effect payments from Customer’s account in favor of a 3rd party triggered by a valid Direct debit request as per the data
provided above. Since this type of authorization presents a high degree of risk of receipt and subsequent execution by the Bank of erroneous or unauthorized direct debit mandate, Customers should take care in
completing the form as it may be rejected by Citibank if it contains erasures or write-outs or if it is executed by individuals who do not have the authority to sign on such type of authorizations. Customers should also
ensure an appropriate level of due diligence around the submission of these forms in order to avoid erroneous or insufficiently authorized Direct Debit mandates.

