МЕЖДУНАРОДЕН ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД
INTERNATIONAL MONEY ORDER
сума в eвро
amount

цифром/numbers

обр. 705

словом/in words

Данни за получателя
Reciever’s data

Фамилия/Family name
пощ. код/postal code

гр. (с.), област/city, region

ж.к., ул./street
№

бл./bl.

вх./entr.

ет./fl.

ап./apt.

телефон/phone

пощ. код/postal code

държава/country
гр. (с.), област/city, region

ж.к., ул./street
№

бл./bl.

вх./entr.

ет./fl.

ап./apt.

телефон/phone

Bank account No
of the reciever

Cъобщение от подателя/Message from the sender
IBAN
BIC

титуляр/holder

банка, клон, офис/bank office

Нареждане за МППП
Order for IMO

ИД /AR

НП /COD

пор. №

Обменен курс
Exchange rate

от

д

д

м

м

г

г

лв.

КАСИЕР/TELLER:
(подпис)

ПРОВЕРИЛ/INSPECTOR:
(нач. ПС/контрольор)

ПОДАТЕЛ/SENDER:

Съобщение от подателя/Message by the sender

датно клеймо

контр. печат/seal

пощ. код/postal code

пощенска станция

(подпис/signature)

Сума на превода
Amount of the transfer

лв./BGN

Цена за превод
Transfer charge

лв./BGN

Цена за допълнителни услуги
Additional services charge

лв./BGN

Общо внесена сума
Total amount

лв./BGN

М ол я п ро ч ет е т е у каз а н и ят а за п опъ лв а н е н а гъ рба н а ф ормуляра.
Pl e ase , r ea d t he i nst r u ct i o ns o n t he ba c k of t he f or m .

Данни за подателя
Sender’s data

Фамилия/Family name

Допълн. услуги
Additional services

Попълва се
от служителя в ПС

държава/country

Име и презиме/First and middle name

Банкова сметка
на получателя

Попълва се от подателя на международен пощенски паричен запис
To be filled by the sender of international money order

Име и презиме/First and middle name

УКАЗАНИЯ / instructions

1

2

3

4

Попълвайте формуляра само в частта „Попълва се от подателя”.
Fill in the form only in the part indicated with “To be filled by the sender”.
Всички данни за подателя и името на получателя се попълват четливо с печатни букви, на
латиница, без съкращения и инициали, така, както са вписани в документа за самоличност.
All the sender’s data and the name of the receiver are filled in with block letters, without initials,
the same way as in the ID document.
Преди да попълните сумата за превод, проверете какъв е максимално допустимият размер на
една транзакция за съответната държава.
Before filling in the transaction amount please check the maximal allowed amount of a single transaction
for the respective country.
Сумата в EUR се преизчислява от пощенския служител, като се умножава по курс “продава” на
УниКредит Булбанк в деня на подаване на превода.
The amount in EUR is converted in BGN by the postal servant according to the exchange rate “sell” of
“UniCredit Bulbank” for the day of the transaction.
При превод по банкова сметка е задължително получателят да бъде титуляр на тази сметка.

5

6

In case of a transaction to a bank account, it is obligatory for the receiver to be also a holder
of the account.
Пазете 3-ия екземпляр от нареждането за превод до изплащане на преведената сума на
получателя.
Keep the 3-rd copy of the order form until payment of the transferred amount is executed.

7

„Български пощи” ЕАД не носи отговорност за забавени или недоставени (неизплатени) записи
поради непълен или грешен адрес.
Bulgarian Posts PLC is not liable for any delayed or undelivered/unpaid orders resulted by an incomplete
or wrong address.

