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1) С подписването на настоящото заявление се съгласявам да заявявам по телефон на 0700 10 010, на имейл klienti@ermzapad.bg или през 
уеб сайт www.ermzapad.bg, предлаганите от „ЕРМ Запад“ ЕАД безплатни и платени услуги, публикувани на www.ermzapad.bg, както и да ми 
бъдат предоставени в срокове и при цени, описани в посочения сайт.

2) Съгласявам се тези услуги да ми бъдат предоставени съгласно „Правила и условия за предоставяне на дистанционно обслужване“ на „ЕРМ 
Запад“ ЕАД, публикувани на www.ermzapad.bg, като същото си запазва правото да променя списъка от услуги, както и сроковете и цените за 
изпълнението им, без да е необходимо изрично потвърждение от страна на клиента.

3) Съгласявам се идентифицирането ми при дистанционното заявяване от горепосочения телефонен номер на конкретни услуги да се извърш-
ва посредством следните „Таен въпрос“ и „Таен отговор“:

ТАЕН ВЪПРОС:

ТАЕН ОТГОВОР:

П. КОД   Ж.К

№     БЛ. ВХ. ЕТ. АП. 

ИМЕЙЛ 

ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ 

ЕГН

ГР./С.

УЛ.

ТЕЛЕФОН

ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
ОТ 

(наименование съгласно данни в Търговския регистър)

ЕИК ИН по ЗДДС 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

ГР./С. П.КОД Ж.К. 

УЛ. №  БЛ. ВХ. ЕТ. АП.

ТЕЛЕФОН ИМЕЙЛ 

КЛИЕНТСКИ НОМЕР 1 КЛИЕНТСКИ НОМЕР 2

КЛИЕНТСКИ НОМЕР 3 КЛИЕНТСКИ НОМЕР 4

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ  

ГР./С. П.КОД Ж.К. 

УЛ. №     БЛ. ВХ. ЕТ. АП. 

ТЕЛЕФОН ФАКС 

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ИМЕЙЛ

ПЪЛНОМОЩНО / Г. НОТАРИУС № ВАЛИДНО ДО

Запознат съм, че:
- предоставените с това заявление лични данни се използват за целите на неговата обработка в съответствие с изискванията на прило -
жимата нормативна уредба за обработка на лични данни, Политиката за поверителност и вътрешно организационните документи на
дружеството.
- подробна информация може да бъде получена от служителите на дружеството и на адрес www.ermzapad.bg в секция „Защита на
личните данни“.

ЗА „ЕРМ ЗАПАД“ ЕАД

ИМЕ И ФАМИЛИЯ ДАТА ПОДПИС

ЗА КЛИЕНТА

ИМЕ И ФАМИЛИЯ ДАТА ПОДПИС


