Информация за търговците в ЕБС

Търговско име

Период , в който сметките са достъпни
за плащане в ePay.bg
Електроразпределителни дружества

Информация, изисквана от клиента

Особености

Номер на измервателна точка, 7 цифри

Два периода за заплащане съобразно
фактурата на клиента – първият е от 1во до 15-то число, а вторият – от 11-то
до 25-то число.

Не подават просрочени задължения. Подават
информация само за текущото задължение. Не
подават информация за абонатен номер
регистриран за разплащане през разплащателен
влог, както и за фирмени абонати.

Е.ОН

Клиентски номер, 10-цифри

Зарежда се актуална информация
ежеседмично, сметките на клиентите се
подават съобразно датите на излизане
на фактура. Зареждат нон стоп

Подават стари задължения. При двойно плащане,
клиентът трябва да посети клиентски център, за да
си получи парите или надплатената сума се
приспада автоматично от следващата му сметка .
Не се подава информация за абонатен номер,
регистриран за разплащане през разплащателен
влог, както и за фирмени абонати.

ЧЕЗ

Клиентски номер - 12 цифри (за битови
абонати – ИТН + две контролни цифри,
за малки фирми – водещата 3-ка в ИТН
се заменя с 2-ка и се добавят две
контролни цифри, за големи фирми –
партиден номер се заменя с клиентски
номер)

Обновяването на информацията става
всеки ден.

Сметките могат да се плащат през системата до
издължаване на абоната, но се начислява лихва
при просрочие.

ЕВН България Електроснабдяване

Мобилни и телефонни оператори

Глобул

Аб.номер, който можете да получите,
като изпратите SMS със съдържание 11
на номер 1000

постоянна връзка с търговеца

Макс Телеком

абонатен номер

постоянна връзка , обновяват
информация всеки ден.

М-Тел

GSM и 4-цифрен код от фактурата.
Например, ако GSM номера Ви е
0881234567, а 4-цифрения код от ф-та
Ви е 1111, абонатния Ви номер за
регистрация в ePay.bg става
08812345671111. Точно 14 - цифри

bob

Номер на GSM и 4-цифрения код от
фактурата

VIVACOM

Клиентски номер

VIVACOM/Виваком фиксирана мрежа

Клиентски номер от фактурата. 11цифрен започва с 1.

постоянна връзка

Могат и стари задължения да се плащат с
начислена вече лихва от търговеца. Не подават
информация за абонатен номер регистриран за
разплащане през разплащателен влог, както и за
фирмени абонати.

Могат и стари задължения да се плащат с
начислена вече лихва от търговеца. Ако няколко
телефонни номера са на една фактура се
регистрира само единия от тях и по него ще идва
цялата сметка на фактурата ( в противен случай ,
ако се регистрират всеики номера сумарната им
сметка по фактура ще се плати толкова пъти,
колкото номера са регистрирани).

Ако фактурата ви включва задължения на повече
от един GSM номер, независимо от това кой от тях
ще бъде регистриран в ePay.bg, ще може да
платите общата дължима сума за всички GSM
номера по фактура, а не само сметката на
въведения GSM номер.

подава актуална информация всеки
ден. Срокът за безлихвено плащане е
посочен във фактурата от VIVACOM
("БТК" АД) за съответния клиентски
номер.
подава актуална информация всеки
ден. Срокът за безлихвено плащане е
посочен във фактурата от VIVACOM
("БТК" АД) за съответния клиентски
номер.
ВиК дружества

Зареждат в системата актуална
информация на 10 -то число всеки
месец и сметките могат да се плащат до
предпоследния работен ден на месеца.

ВиК Благоевград

Абонатен номер от ф-та на търговеца
точно 7-цифрен.

ВиК Бургас

Абонатен номер от ф-та на търговеца, 6 Има изградена постоянна връзка с
цифри
търговеца.

ВиК Варна

Изисквана информация в ePay.bg:
за битови абонати - 5-цифрен абонатен
номер, отбелязан в последната платена
сметка,
за фирми - 5-цифрен "номер на платец".

могат да заплащат текущи и стари задължения с
начислена вече лихва от търговеца на клиенти на
мобилната мрежа

могат да заплащат текущи и стари задължения с
начислена вече лихва от търговеца на клиенти на
фиксираната мрежа

Включва и Банско, Разлог, Симитли, Белица,
Якоруда, Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча,
Хаджидимово. Не подават информация за стари
задължения. Не подават информация за абонатен
номер регистриран за разплащане през
разплащателен влог, както и за фирмени абонати.

Сметките могат да се плащат през системата до
издължаване на абоната, но начисляват лихва при
просрочие.

ВиК Варна формира една месечна
фактура за задълженията на всички
абонатни номера, които се съдържат в
даден "номер на платец".
могат да се плащат както текущи, така и стари
Срок за плащане чрез ePay.bg - без
сметки на частни (битови) и фирмени абонати.
прекъсване, до издължаване на
абоната. Срокът за безлихвено плащане
е отбелязан във фактурата от ВиК
Варна.
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ВиК Велико Търново

Абонатен номер, 7 цифрен номер

Срок за плащане - от 1-во число на
месеца до последния работен ден на
текущия месец.

могат да се плащат само текущи сметки на частни
(битови) абонати, които нямат просрочени сметки.
Не могат да се погасяват стари задължения.

ВиК Видин

абонатен номер:6 цифрен абонатен
номер. Нулите, изписани в началото
трябва да се изписват задължително!
Пример 000123.

Срок за плащане чрез ePay.bg - без
прекъсване до погасяване на
задължението. Срокът за безлихвено
плащане е отбелязан във фактурата от
ВиК Видин.

могат да се плащат всички дължими суми,
включително и стари сметки на частни абонати в
община Видин. Заплаща се обща сума по всички
дължими фактури.

ВиК Враца

За плащане се въвежда абонатен
Абонатен номер от ф-та на търговеца, 6 номер, който се съдържа във фактурата
цифри
или разписката за плащане на каса на
ВиК Враца.

ВиК Габрово

Абонатен номер

Срок за плащане чрез ePay.bg - без
прекъсване, до издължаване на
абоната. Срокът за безлихвено плащане могат да се плащат текущи, както и просрочени
задължения на абонати в общините Габрово,
е отбелязан във фактурата от ВиК
Дряново, Трявна и Плачковци.
Габрово.

ВиК Димитровград
абонатен номер (6 цифри)

от 5-то число на месеца до края на
текущия месец.

могат да се плащат само текущи сметки на частни
(битови) абонати, без просрочени сметки. Не могат
да се погасяват стари задължения.

Абонатен номер

Срок за плащане - от 1-во число на
месеца до предпоследния работен ден
на текущия месец.

могат да се плащат текущи и стари задължения за
град Дупница и околните населени места.

7-цифрен абонатен номер

Срок за плащане - без прекъсване, до
издължаване на абоната. Срокът за
безлихвено плащане е посочен във
фактурите на ВиК Исперих.

могат да се плащат както текущи, така и
просрочени сметки на частни (битови) абонати в
общините Исперих, Завет и Самуил.

ВИК Дупница

Вик Исперих

абонатен номер

Всички частни (битови) клиенти на ВиК Кърджали в
градовете: Кърджали, Крумовград, Кирково,
Момчилград, Ардино, Джебел, Черноочене могат
да заплащат сметките си . Подадената сметка
включва всички задължения на абоната към ВиК
Кърджали до момента.

абонатен номер

Всички клиенти на ВиК Кърджали в градовете:
Кърджали, Крумовград, Кирково, Момчилград,
Ардино, Джебел, Черноочене могат да заплащат
сметките си чрез ePay.bg. В системата се въвежда
абонатен номер, отбелязан в последната платена
от вас сметка. Подадената в ePay.bg сметка
включва всички задължения на абоната към ВиК
Кърджали до момента.

ВиК Кърджали

ВиК Кърджали фирми

ВиК Ловеч
Потребителски номер, който се вижда
във фактурата

"ВиК" ООД гр. Монтана

Всички частни (битови) клиенти на ВиК Враца в
районите: Враца, Мездра, Криводол, Бяла
Слатина, Козлодуй, Мизия, Оряхово, Борован,
Роман, Хайредин могат да плащат текущите си
сметки чрез ePay.bg. Стари задължения могат да
се погасяват само на каса на дружеството.

Всички потребители физически лица могат да
платят сметките си до пълно издължаване към
дружеството чрез ePay.bg. Плащането става с
регистриране на потребителски (абонатен) номер,
който може да намерите в последната платена
до пълно издължаване към дружеството фактура или като се обадите на телефоните на
дружеството 068651112 и 068651162.
чрез ePay.bg.

Изисквана информация в ePay.bg е 7цифрен абонатен номер, като нулите в
началото на номера също се въвеждат.
Пример, абонатен номер - 0001234.

могат да се плащат всички дължими суми,
включително и стари сметки на частни (битови)
абонати на ВиК Монтана. Заплаща се обща сума
по всички дължими фактури.

Абонатент номер

Подава информация за всичики абонати (фирмени
и битови) от трите общини – Пазарджик,
Септември и Лесичово. Подават се и просрочени
задължения.

ВиК Пазарджик

Срок за плащане чрез ePay.bg - до
погасяване на задължението. Срокът за
безлихвено плащане е отбелязан във
фактурата от ВиК Перник.

могат да се плащат всички дължими суми,
включително и стари сметки на частни абонати в гр.
Перник и в общините Радомир, Земен, Брезник и
Трън. Заплаща се обща сума по всички дължими
фактури.

Абонатен номер

Срок за плащане - до края на текущия
месец.

могат да се плащат както текущи, така и стари
сметки на частни (битови) абонати в населените
места -Пещера, Радилово, Капитан Димитриево,
Свети Константин.

10-цифрен ИТН номер

Срок за плащане чрез ePay.bg - до
издължаване на абоната. Срокът за
безлихвено плащане е отбелязан във
фактурата на ВиК Плевен за
съответното задължение.

могат да се плащат текущи и просрочени
задължения на частни абонати в област Плевен.

ВиК Перник
абонатен номер

ВиК Пещера

ВиК Плевен
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ВиК Пловдив

Срок за плащане - до последния
работен ден на текущия месец.

могат да се плащат само текущи задължения на
частни (битови) абонати, без просрочени сметки.

7-цифрен абонатен номер

Срок за плащане чрез ePay.bg - до края
на текущия месец.

само текущи сметки на частни (битови) абонати в
населените места в община Разград, Лозница, Цар
Калоян и община Попово и Опака. Не могат да се
погасяват стари задължения.

7-цифрен абонатен номер за частни
абонати, партиден номер - за фирмени
абонати,

Срок за плащане - до последния
работен ден на текущия месец.

могат да се плащат само текущи задължения на
частни и фирмени абонати, които нямат
просрочени сметки.

абонатен номер(10 цифри)
ВиК Разград

ВиК Русе

ВиК Сандански

Всички битови абонати могат да платят сметките си
до пълно издължаване към дружеството

абонатен номер

ВиК Сливен

Абонатен номер: за физическите лица абонатен номер, изписан във
фактурата. За фирмените абонати - 6цифрен абонатен номер (към
съществуващите абонатни номера се
добавя 500000. Например: Ако номерът
е във вида: 12, въвеждате 500012, 123,
въвеждате 500123, 1234, въвеждате
501234, 12345, въвеждате 512345. )

Срок за плащане – до издължаване на
абоната.

Всички битови и стопански абонати на дружеството
в Сливен, Нова Загора, Твърдица, Котел и
околните населени места

7-цифрен абонатен номер

Срок за плащане - до края на текущия
месец.

могат да се плащат само текущи задължения на
частни (битови) абонати, без просрочени сметки.

ВиК Смолян

ВиК София (област)

ВиК Стара Загора

ВиК Троян

8-цифрен абонатен номер. Абонатният
номер се въвежда, като пред 6цифрения абонатен номер (отбелязан в
последната платена сметка и в
съобщението за дължими суми) се
поставят цифрите:
07 за Ихтиман, 08 за Костенец, 09 за
Костинброд, 10 за Правец, 11 за
Самоков, 01 за Божурище, 02 за Горна
малина, 03 за Долна Баня, 04 за
Драгоман, 05 за Елин Пелин, 06 за
Етрополе, 12 за Своге, 13 за Сливница,
16 за Златица, 17 за Пирдоп и 18 за
Годеч.

Срок за плащане чрез ePay.bg абонатите в Ихтиман, Костенец,
Костинброд, Правец и Самоков могат да
плащат всички дължими към момента
суми, включително и просрочени сметки
без прекъсване. Останалите абонати
могат да плащат само последната
дължима сметка - до края на текущия
месец.

Абонатен номер ,9 цифрен абонатен
номер.

Срок за плащане - от третия до
последния работен ден на текущия
месец.

Абонатен номер

до пълно издължаване към дружеството Подават битови абонати

могат да се плащат както текущи, така и стари
сметки на частни абонати в общините Ихтиман,
Костенец, Костинброд, Правец и Самоков.
не се подава информация за абонатни номера,
които нямат задължения за текущия месец, както и
за тези, заявили плащане чрез разплащателна
сметка.

ВиК Хасково

Абонатен номер от ф-та от 4 до 5 цифри Задълженията могат да се заплащат без Плащат се и стари задължения
прекъсване.

ВиК Шумен

6-цифрен абонатен номер, който се
въвежда по следния начин:
цифрите от номера се въвеждат
Срок за плащане - от 12-то число на
последователно, без наклонената черта
месеца до предпоследния работен ден
между тях, като двете групи от цифри
на месеца.
трябва да изглеждат като трицифрено
число, при необходимост добавяте една
или две нули.

пмогат да се плащат само текущи задължения на
частни (битови) абонати, без просрочени сметки в
гр. Шумен, Нови пазар, Велики Преслав и
Каспичан.

ВиК Ямбол

7- цифрен абонатен номер , който може
да бъде открит в последната платена на
каса сметка. Абонатният номер за
битови потребители се въвежда без
наклонената черта между цифрите,
втората група цифри трябва да
изглежда като трицифрено число.
Напр., ако номерът е 1234/5 - въведете
1234005, ако номерът е 1234/56 Срок за плащане - до последния
въведете 1234056, ако номерът е
работен ден на текущия месец.
1234/567 - въведете 1234567.
Абонатният номер за фирмени
потребители се въвежда като пред него
се добавя числото 99 и после се
допълва с нули. Напр., ако номерът е 1 въведете 9900001, ако номерът е 12 въведете 9900012, ако номерът е 123 въведете 9900123, ако номерът е 1234 въведете 9901234.

могат да се плащат само текущи задължения на
битови и фирмени абонати във всяко населено
място в област Ямбол. Не могат да се погасяват
просрочени задължения.

Софийска вода

клиентски номер, посочен във
фактурата, като се въвеждат 7-те цифри Срок за плащане чрез ePay.bg - до
издължаване на абоната. Срокът за
до тирето.
безлихвено плащане е отбелязан във
Пример, ако номерът във фактурата е
фактурата от Софийска вода.
1234567 - 2, в ePay.bg се въвежда
1234567.
Кабелна и сателитна телевизия
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Срок за плащане чрез ePay.bg - без
прекъсване, до издължаване на
абоната.

През системата могат да се плащат просрочени
задължения. В мрежата на Евроком Царевец се
включват Велико Търново, Горна Оряховица, гр.
Лясковец, с. Самоводене, с. Първомайци, с.
Арбанаси.

Евроком Царевец

Абонатен номер/11 цифри/

М Сат Кейбъл

Абонатен номер

Телекабел АД

уникален номер

Центрум Груп

Персонален номер

Satellite BG

номера на смарт картата - 12 цифри, без
интервали. Номерът е записан на
самата смарт карта. Например, ако на
постоянна връзка
картата пише 0 1234 5678 9111 2, трябва
да въведете 123456789111, без първата
и последната цифра и без интервалите.

TV NET

Номер за електронно разплащане

Мегалан Нетуърк ЕАД

Клиентски номер

постоянна връзка

10 -цифрен абонатен номер,

постоянна връзка

НЕТ ИС САТ ООД

Номер на услугата, която ползвате

постоянна връзка

Пронет Телеком ООД

клинетски номер

посоянна връзка

Спектър Нет АД

Клиентски код

Всеки ден обновяват информацията.

CISBG
CooolBox
Онлайн Директ

Клиентски номер
абонатен номер
персонален код

Далкия-Варна ЕАД (Топлофикация Варна)

Партиден номер Номера се допълва
отпред с 0-ли до 5 -цифрено число .
Напр. аб.н.12345 се регистрира като
12345 , аб.н 1234 се рег. Като 01234 ,
ан.н 123 се рег. Като 00123 , аб.н. 12 се
рег. Като 00012

Подава се информация веднъж
месечно, Плащане може да бъде
извършено до 7-мо число на идния
месец.

При наличие на просрочено задължение от минал
период, не е възможно да се извършват плащания
през ePay.bg, преди изчистване на всички стари
задължения от каса на търговеца, не подават
информация за абонатен номер регистриран за
разплащане през разплащателен влог. Не подават
и за фирмени абонати. Не подават стари фактури.

ЕВН България Топлофикация (Пловдив)

Абонатен номер от ф-та на търговеца

Информацията за сметките се подава
всеки месец.

Не могат да се плащат и стари задължения да с
начислена лихва от търговеца. Не мога да се
плащат фирмени абонати и такива на
разплащателна сметка

Топлофикация Бургас

Уникален идентификатор на абоната,
Абонатен номер, точно 8 цифри

Информацията за дължимите сметки се
подготвя и актуализира от
Топлофикация Бургас само веднъж
месечно в Интернет и ще се подава
между 13-то и 17-то число на
месеца.Плащане може да бъде
извършено до предпоследния ден на
месеца. Успоредно с това, сметката
може да се плати и на каса, което ще
бъде отчетено в ePay.bg през
следващия месец.

При наличие на просрочено задължение от минал
период, не е възможно да се извършват плащания
през системата, преди изчистване на всички стари
задължения от каса на търговеца .

Топлофикация Велико Търново

абонатен номер

плащат се от 10-то до 30-то число

Не подават стари задължения и информация за
юридически лица (фирми , предприятия).

Топлофикация Враца

Абонатен номер

плащат се от 10-то до 30-то число

Подават стари задължения

Топлофикация Перник

абонатен номер

от 10-то до 30-то число на месеца.

без задължения на фирмени абонати.

Интернет доставчици

НЕТ 1 ЕООД

Погасяват се както текущи, така и просрочени
задължения на всички клиенти на
дружеството

Предплаща се: например за м.04 срокът за
плащане е от 21.03. до 20.04

обновяват информация ежедневно.
Топлофикационни дружества

Топлофикация Плевен

Абонатен номер от ф-та на търговеца.

При наличие на просрочено задължение от минал
период, не е възможно да се извършват плащания
Подават информация за сметките всеки през системата, преди изчистване на всички стари
задължения от каса на търговеца .Не подават
ден.
информация за абонатен номер регистриран за
разплащане през разплащателен влог.

Топлофикация Русе

Абонатен номер от ф-та на търговеца.

Подават информация за сметките
ежеседмично.

Топлофикация Сливен

Абонатен номер

подават задължения за битови и
фирмени абонати и просрочени
задължения с лихви.
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При наличие на просрочено задължение от минал
период, не е възможно да се извършват плащания
през системата, преди изчистване на всички стари
задължения от каса на търговеца .

Информация за търговците в ЕБС

Топлофикация София

Абонатен номер от фактурата на
търговеца

постоянна връзка

Могат да се плащат всички задължения. Текущите
и старите сметки се погасяват като обща сума.

Газови дружества
КЕМ

могат да се заплащат текущи и просрочени
задължения към дружеството

абонатен номер

Овергаз

Aбонатен номер,10 цифрен абонатен
номер и започва с кода на града.

Срок за плащане чрез ePay.bg - до
погасяване на задълженията. Срокът за
Могат да се плащат стари задължения
безлихвено плащане е посочен във
фактурата от Овергаз.

Ситигаз България АД

Абонатен номер

зареждат нов файл всяка седмица

БНП Париба Лични Финанси

Услугата е достъпна за клиенти със
стоков кредит - JetCredit и с паричен
заем - JetCredit Plus.
За погасяването на задължения е
необходимо да се регистрира номер на
договор като: - 00+ договр за CRED
- за JetCredit: 01 + номер на кредит
(Например: CREX-01234567 IDN:
0101234567)
- за JetCredit Plus: 04 + номер на кредит
(Например: PLUS-01234567 IDN:
0401234567).

подават стари и нови задължения плюс
лихви,

Погасяване на кредити

постоянно обновяват информация.

следващите вноски се зареждат един
последните 10 цифри на IBAN сметка,
ден след датата на текущия падеж и
Райфайзенбанк - Вноски по кредитни карти по която се погасяват задълженията по
могат да се плащат до един ден преди
кредита
следващата падежна дата.

Райфайзен - погасяване на задължения по
кредити
6-цифрения номер на кредита

Задълженията могат да се плащат два-три дни
преди падежа и десет дни след него.

могат да се плащат само
потребителски / ипотечни кредити, без лизинг

Подават няколко дена преди падежа на
сметките.Задълженията по РайКард се
зареждат на 2-ри и могат да се плащат
до 16-ти. Кредитите по карти с чип могат
да се плащат между 16-то и 01-02 -ро
число.

Уникредит Кънсюмър Файненсинг

номер на договор

Срок за плащане - за да се погаси
задължението в договорения срок и да
се избегнат наказателни лихви за
просрочие е необходимо плащането да
се нареди поне три работни дни преди
датата на падежа.

TBI Credit

Номер на договор

Подават информация за задълженията
на клиентите ежедневно, а
осчетоводяват получените през
системата плащания ежедневно.

Осчетоводяват плащанията през системата в
рамките на 3 дена (трябва да се вземе под
внимание за падежа на кредита)

Застрахователни и финансови услуги
Застрахователна компания "УНИКА
ЖИВОТ"

може да се заплати премия по всички
застрахователни полици на ЗК „УНИКА Живот” АД

Номер на полица
Сигнално охранителна техника и услуги

Telepol

Охрана на обекти със сигнално охранителна
техника (СОТ), физическа охрана,
видеомониторинг, контрол на достъпа,
периметрова охрана, инкасо, Интегрирани системи
за индустриална сигурност (ИСИС).

Клиентски номер

Благотворителност

УНИЦЕФ България

дарителски номер

зареждат задължения веднъж месечно
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Регистрира се дарителски номер, който клиентът
заявява на
интернет страницата на Уницеф България. Там той
указва каква сума желае да дарява всеки
месец, както и за коя кауза да бъдат насочени
средствата

