
                                                                                                                До  "В и К" ООД
                                                                                                                          гр.Монтана

                            ЗАЯВЛЕНИЕ                                         образец Молба 14
                                  

                                      Промяна при прехвърляне АБОНАТ между ЧИ и ОИ
  (между Частен сектор и  Стопански сектор)

        От………………………………………………………… ......................................................
Л.К   N………… .............. ЕГН ……………...................

        Живущ на адрес гр…….. …………………………………………..........................................

                     Г-н Управител,
        Собственик  съм на обект………………………………...............................................,
    намиращ се на адрес: ..........................................................................................................

                    Моля,
 За осъществяване на дейността Инкасо  по посочения обект,  да прехвърлите партидата му 
от .................................. сектор  към .............................. сектор.

      При прехвърляне на абоната от ПРОМИШЛЕН към ЧАСТЕН СЕКТОР попълнете 
данните:
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Притежавам за обекта издадено от "ВиК" разрешително N ……............
    Имам открита партида, като абонат на ВиК –Стопански сектор ползваща досега следните 
    реквизити:
     Платец N ..……... с име на платеца .......………………………… .......................................
    Абонат  N ..... ……с име на абоната (обекта) ….....………………………...........................

    Моля, да ми бъде открита за обекта партида в Частен сектор с наименование на абоната:    
   ............................................................................. ( попълнете трите имена и ЕГН).
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      При прехвърляне на абоната от ЧАСТЕН  към ПРОМИШЛЕН СЕКТОР попълнете 
данните:
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Притежавам за обекта издадено от "ВиК" разрешително N ……............
    Имам открита партида, като абонат на ВиК –Частен сектор ползваща досега следните 
    реквизити:
    Абонат  N . . .……  с име и ЕГН на абоната ………………………………...........................

        Моля, да ми бъде открита за обекта партида в Промишлен сектор с наименование на 
    абоната (обекта):   ................................................................................... .
    и  следните реквизити за платеца:     
     Платец  N ......…..  с наименование ..........…………………….……./съгл.съдеб.регистрация/
    Адрес на платеца……………………………………………………….. ....................................
    Адрес за кореспонденция ...........................................................................................................
              М.О.Л. ......………………………………………….................... тел. ………………….....
     Начин на плащане……….. .................   Банк.сметка …………………….......................
     Данъчен N …………….........................  Банков код   …………………………. ............
     Булстат……………… ..........................   Банка  ………………………............................
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        За целта представям документ  ……………………………………. .......................... .
        Смятам, че молбата ми ще бъде удоволетворена.



        Дата……… ...........                                                               С почит:…………… ..............

  =====================================================================
                                              попълва се от В и К

    Задължения (недобор) по партидата .......………….... лв. към дата…………… .......г.
    -------------------------------------------------------------------
       Заведено в картотеката на дата………… .............. с реквизити:

       име на инкасатор……………………………………………………… ......................

       код на инкасотор……… ....... сектор инкасо…………………. ...........

       в квартал ……....   книга…….. .....  абонат N………… .........(страница)
                                                                  платец N ………...........
  =====================================================================
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