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Приложение № 1.А

към ВПКПИПФТ

ВЪПРОСНИК

ПО ЗМИП ЗА КЛИЕНТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

На основание чл. 53, ал. 3 и чл. 66, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), моля да отговорите на всички 
въпроси от настоящия въпросник.

Клиент физическо лице:

______________________________________________________________________________________________________________
(три имена)

ЕГН:__________________________, дата и място на раждане: ________________________________________________________, 

паспорт/лична карта №___________________, издаден на:______________________ от: __________________________________

валиден до _______________________, всяко гражданство, което притежавате:_________________________________________,

постоянен адрес:_______________________________________________________________________________________________

държава на пребиваване и адрес на пребиваване (номер на пощенска кутия не е достатъчен): __________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Пълномощник (ако има)

______________________________________________________________________________________________________________
(три имена)

ЕГН:__________________________, дата и място на раждане: ________________________________________________________, 

паспорт/лична карта №___________________, издаден на:______________________ от: __________________________________

валиден до _______________________, всяко гражданство, което притежавате:_________________________________________,

постоянен адрес:_______________________________________________________________________________________________

държава на пребиваване и адрес на пребиваване (номер на пощенска кутия не е достатъчен): __________________________

______________________________________________________________________________________________________________

 

1. Цел на установяване на деловите отношения, извършване на операция или сделка 

______________________________________________________________________________________________________________

2. Приблизителен размер/стойност на очаквания обем на деловите взаимоотношения (валута)

______________________________________________________________________________________________________________

3. Размер на годишния доход на клиента за предходните 2 години:

Година__________________________ размер:__________________________

Година__________________________ размер:__________________________
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4. Моля опишете вида извършвана професионална дейност:

______________________________________________________________________________________________________________

4.1. Ако извършвате дейност по трудово правоотношение, моля посочете основния си работодател и откога са установени 
трудови отношения с него: ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

4.2. Ако извършвате друг вид дейност, моля посочете вида и държавите на извършване на дейността:

Вид___________________________________________________________________________________________________________

Държава: ______________________________________________________________(моля не посочвайте континент или регион) 

4.3. Моля посочете извършвате ли управление на чужди активи:

 НЕ

 ДА, посочете в какъв размер и под каква форма: ________________________________________________________________

5. Вид на услугите/продуктите, които ще ползвате (характер на деловите отношения)

______________________________________________________________________________________________________________

5.1. Очаквана продължителност на отношенията:

Случайна операция или сделка:  ДА /  НЕ

Делово правоотношение: 

 Краткосрочно (до 12 месеца)                         Средносрочно (до 24 месеца)                         Дългосрочно (над 24 месеца)

6. Ползвали ли сте услугите на други дружества като нашето за същия или сходен кръг услуги?

 НЕ

 ДА – в кои държави: __________________________________________________________________________________________

7. Явявате ли се задължено лице по ЗМИП или по аналогично чуждестранно законодателство?

 НЕ

 ДА ___________________________________________________________________________________________(моля посочете)

8. (Въпрос за нотариуси, правни консултанти, лицензирани одитори, инвестиционни посредници и други, задължени по 
чл. 4 от ЗМИП лица) Били ли сте Вие или представлявано от Вас дружество или правно образувание 
обект на каквито и да е санкции от държавен орган, свързани с нарушения на ЗМИП, ППЗМИП, 
ЗМФТ или аналогично чуждестранно законодателство, през последните 5 години:

 НЕ 

 ДА______________________________________________________________________________(моля посочете за какво и кога)

Настоящият въпросник след попълване от клиента представлява търговска тайна и не може да бъде предоставян на 
трети лица, освен на оправомощени по Закона за мерките срещу изпиране на пари и правилника за прилагането му 
държавни органи в рамките на техните правомощия, установени в ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ, ЗМВР и ЗДАНС. 

Дата на попълване: За клиента:_________________________

_________________________   /подпис/

 __________________________________________________ 
  /имена и длъжност/
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