Документ с информация за таксите

Наименование на доставчика на сметката: „Юробанк България“ АД
Име на сметката: Разплащателна сметка „Супер сметк@“
Дата: 27.04.2022г.


Настоящият документ има за цел да Ви информира относно таксите за използване на
основните услуги, свързани с платежната сметка. С негова помощ ще можете да
съпоставите тези такси с таксите за други сметки.



Възможно е да са приложими други такси за използването на услуги, свързани със
сметката, които не са посочени тук. Пълната информация се съдържа в Тарифа за
таксите и комисионите, които "Юробанк България" АД прилага по извършвани услуги на
клиенти – физически лица, Общите условия за откриване, водене и закриване на
банкови сметки на физически лица в „Юробанк България” АД, Общи условия за
издаване и използване на дебитни карти на "Юробанк България" АД, Общи условия за
използване на интернет банкиране e-Postbank, Общи условия услуга „Универсален
платец“ на „Юробанк България“ АД, както и в приложимия Договор за разплащателна
сметка „Супер сметк@”. По отношение на услугата овърдрафт, пълната информация се
съдържа в Стандартния европейски формуляр за предоставяне на информация за
договори за овърдрафт, конкретния договор за овърдрафт, Тарифата за таксите и
комисионните, които "Юробанк България" АД прилага по извършвани услуги на клиенти
– физически лица, както и в Общата информация за потребителите на банкови услуги
относно предлаганите от „Юробанк България“ АД потребителски кредити и кредити за
недвижими имоти на потребители и реда за тяхното отпускане.



Речник на използваните в настоящия документ термини се предоставя безплатно.

Услуга

Такса

Общи услуги по сметката
Откриване на
Разплащателна
сметка „Супер
сметк@“
Поддържане

Закриване
Включва пакет
от услуги,
съдържащ:

Откриване

Сметка с превод на работна заплата над
500 BGN (месечно)
Общ размер на годишни такси
Сметка с превод на работна заплата под
500 BGN (месечно)
Общ размер на годишни такси
Сметка, открита преди по-малко от 6 месеца

1.00 BGN

2.50 BGN/ Без такса*
30.00 BGN/ Без такса*

 Издаване на дебитна карта към основна
разплащателна сметка „Супер сметк@"
 Месечна такса за дебитна карта Debit
MasterCard/ Visa Classic

5.00 BGN
60.00 BGN
10.00 BGN
Без такса
Без такса
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За услугите
над този брой
ще се
начисляват
отделни такси.

 Теглене на пари в брой, чрез АТМ на банката, с
дебитна карта при превод на работна заплата над
500 BGN
 Такса за клиенти на банката при преоформяне
на съществуваща сметка с превод на работна
заплата/пакетна програма в „Супер сметк@“
 Кредитна карта MasterCard – разглеждане на
заявление
*Отстъпка от месечна такса за поддържане при
превод на работна заплата от мин. 500 BGN и
извършени 5 дебитни трансакции от сметката чрез
дебитна карта (на ПОС – терминални и АТМ
устройства) и/или преводи и плащания чрез
Интернет/Мобилно банкиране, и/или плащане на
битови сметки чрез услугата „Универсален платец“
*Сума на предоставяните от Банката средства за
възстановяване на разходи при изпълнение на
превод на работна заплата мин. 500 BGN и
извършени минимум 8 (осем) дебитни трансакции
от Сметката чрез дебитна карта (на ПОСтерминални и АТМ устройства) и/или преводи и
плащания чрез Интернет/Мобилно банкиране,
и/или плащане на битови сметки чрез услугата
„Универсален платец“, от които поне 3 (три)
транзакции са за заплащане на комунални услуги
от Сметката чрез услугата „Универсален платец“
и/или Интернет/Мобилно банкиране.

0.05%,
мин 0.15 BGN
10.00 BGN

Без такса
100%

2.50 BGN

Плащания (не включва карти)
Кредитен
превод в
национална
валута към
платежна
сметка при
друг ДПУ

Кредитен
превод в
национална
валута към
платежна
сметка при
същия ДПУ

Кредитен

БИСЕРА
- в офис
- онлайн
-терминалнo устройствo за самообслужване
- телефонно банкиране
- директен дебит
- периодично плащане
РИНГС
- в офис
- онлайн
-терминалнo устройствo за самообслужване
- телефонно банкиране
- директен дебит
Между сметки на един клиент
- в офис
- онлайн
-терминалнo устройствo за самообслужване
- телефонно банкиране
- периодично плащане
Между сметки на двама клиента
- в офис
- онлайн
-терминалнo устройствo за самообслужване
- телефонно банкиране
- периодично плащане
БИСЕРА

12.00 BGN
0.95 BGN
2.50 BGN
1.50 BGN
6.00 BGN
12.00 BGN
44.00 BGN
12.00 BGN
16.00 BGN
11.00 BGN
22.00 BGN
8.00 BGN
Без такса
1.00 BGN
0.25 BGN
8.00 BGN
8.00 BGN
0.50 BGN
1.25 BGN
0.80 BGN
8.00 BGN
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превод в
национална
валута към
платежна
сметка на
бюджета при
друг ДПУ
Плащане на
комунални
услуги

Кредитен
превод в
чуждестранна
валута към
платежна
сметка при
друг ДПУ

- в офис
- онлайн

12.00 BGN
0.95 BGN

- в офис
- онлайн

44.00 BGN
12.00 BGN

РИНГС

Регистрация
Промяна на данни в офис

Без такса
1.00 BGN

На транзакция от сметка
- в офис
- онлайн
-терминалнo устройствo за самообслужване
Кредитен превод в EUR, нареден към страна в
ЕИП**:




0.35 BGN
0.25 BGN
0.25 BGN

SAME DAY (същия работен ден), както и за
суми с равностойност от и над 100 000 BGN
- в офис
- онлайн
-терминалнo устройствo за самообслужване

44.00 BGN
12.00 BGN
16.00 BGN

TOM вальор (следващ работен ден), за
суми до равностойността на 100 000 лв.
- в офис
- онлайн
-терминалнo устройствo за самообслужване

12.00 BGN
0.95 BGN
2.50 BGN

Кредитен превод, нареден към страна извън ЕИП** и кредитен превод
във валута различна от EUR, нареден към страна в ЕИП**:


SPOT вальор (два работни дни) - съобразно
вида валута
- до 1000 EUR/USD
28 EUR/USD
в офис
0.44%, min 44 EUR/USD
- над 1000 EUR/USD
max 400 EUR/USD


TOM вальор (следващ работен ден) съобразно вида валута
- до 1000 EUR/USD

в офис

- над 1000 EUR/USD
- до 1000 EUR/USD

онлайн


- над 1000 EUR/USD

32 EUR/USD
0.44%, min 60 EUR/USD
max 470 EUR/USD
10 EUR/USD
0.16%, min 20 EUR/USD
max 200 EUR/USD

SAME DAY (същия работен ден) съобразно вида валута

0.60%, min 80 EUR/USD
max 600 EUR/USD
0.22%, min 30 EUR/USD
- онлайн
max 300 EUR/USD
Заб. При преводи с разноски тип OUR, банката събира и комисионите
на банката-кореспондент
Между сметки на един клиент
съобразно вида валута
- в офис

Кредитен
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превод в
чуждестранна
валута към
платежна
сметка при
същия ДПУ

Входящ
кредитен
превод в
чуждестранна
валута

- в офис
- онлайн
-терминалнo устройствo за самообслужване
- телефонно банкиране
- периодично плащане
Между сметки на двама клиента
/съобразно вида валута/
- в офис
- онлайн
-терминалнo устройствo за самообслужване
- телефонно банкиране
- периодично плащане
 Преводи в EUR, наредени от страна в ЕИП**


Преводи, наредени от страни
извън ЕИП** и кредитни преводи
във валута различна от EUR,
наредени от страни в ЕИП**:
- до 50 EUR/USD
- над 50 EUR/USD (върху
цялата сума)
- с вальор същия ден (при
възможност от страна на
банката)

4.00 EUR, 6.00 USD
без такса
1.00 EUR
1.25 EUR/USD
4.00 EUR, 6.00 USD

4.00 EUR, 6.00 USD
0.90 EUR, 1.50USD
1.00 EUR
2.00 EUR/USD
4.00 EUR, 6.00 USD
Без такса

съобразно вида валута
Без такса
0.10%, min 10.00 EUR/USD
max 100.00 EUR/USD
0.30%, min 50.00 EUR/USD
max 300.00 EUR/USD

Карти и пари в брой
Обслужване
на кредитна
карта в
национална
валута
Теглене в брой
на
територията
на страната

Услугата не се предлага

Теглене на каса в офис, дневно (върху цялата сума и за всяко
теглене):
 До 800 BGN
 От 800.01 BGN до 2 000 BGN
 Над 2 000 BGN
- Със заявка
- Без заявка
- Заявена, но не изтеглена сума

Удвоеният размер на 0.50%,
min 6.00 BGN
0.50%, min 6.00 BGN
0.60%
0.70%, min 15.00 BGN
0.50%, min 10.00 BGN

Теглене на суми от сметка от Терминално устройство за
самообслужване
 на всяко теглене (800 BGN максимална сума на
трансакция)

2.00 BGN

Теглене на ПОС терминал с дебитна карта Debit MasterCard/ Visa
Classic:
3.00 BGN+ 1.00%
 в офис на банката
 в офис на друга банка в
4.00 BGN+ 1.00%
страната
Теглене с дебитни карти Debit MasterCard/ Visa Classic на ATM:
0.15%, мин 0.30 BGN
 на банката (без осигуряване на
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превод на работна заплата, мин
500 BGN, месечно)
 на друга банка в страната
Теглене в брой
с дебитна
карта на
терминално
устройство
АТМ в чужбина
Плащане с
дебитна карта

Плащане с
кредитна карта
Справка за
баланс по
платежна
сметка чрез
терминално
устройство
АТМ

0.20%, мин 1.40 BGN

С дебитни карти Debit MasterCard/ Visa Classic:



0.20%, мин 1.40 BGN

В ЕИП**, във валута EUR
Извън ЕИП** или в страна от ЕИП**
във валута различна от EUR

5.00 BGN + 1.50%

С дебитни карти Debit MasterCard/ Visa Classic:
 Чрез ПОС или интернет (виртуален ПОС)
- при търговец на Банката
- при търговец на друга банка в страната
- при търговец в чужбина в ЕИП**, в EUR
- при търговец в чужбина извън ЕИП** или
в страна от ЕИП** във валута различна от EUR
 Чрез АТМ – плащане на комунални услуги

Без такса
Без такса
Без такса
0.50%
Без такса

Услугата не се предлага
С дебитни карти Debit MasterCard/ Visa Classic:
На АТМ на Банката
На АТМ на друга банка или e-pay

0.30 BGN
0.50 BGN

Овърдрафт и сродни услуги
Овърдрафт

Услугата Овърдрафт се предлага само при изпълнено условие за
превод на регулярен месечен доход.
- Такса за оценка на
кредитоспособността при искане
Стандартен
Експресен
за нов овърдрафт - в зависимост
от сумата:
от 200 до 1 000 BGN
15.00 BGN
45.00 BGN
от 1 001 до 4 000 BGN
30.00 BGN
60.00 BGN
от 4 001 до 7 000 BGN
50.00 BGN
80.00 BGN
от 7 001 до 10 000 BGN
70.00 BGN 100.00 BGN
от 10 001 до 20 000 BGN
100.00 BGN
над 20 000 BGN
175.00 BGN
- Tакса за оценка на
кредитоспособността при
подновяване на овърдрафт 1.00%, min 10 BGN
начислява се върху лимита при
всяко удължаване на срока на
овърдрафта
- Последваща промяна в
първоначално дефинираните
параметри на овърдрафта
50.00 BGN
съгласно първоначалното
одобрение
- Разглеждане на искане за
предоговаряне на условията по
овърдрафта (относно лихвен
15.00 BGN
процент, заместване/встъпване в
дълг, замяна/ частично
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освобождаване на обезпечение)
- Такса за оценка на
кредитоспособността при
предоговаряне условията по
овърдрафта (относно лихвен
процент, заместване/ встъпване
в дълг, замяна/частично
освобождаване на обезпечение),
платима при одобрение на
исканото предоговаряне
- Предоговаряне условията по
овърдрафта, относно промяна на
такси, комисиони, обслужващи
сметки и др.
- Промяна на разрешен размер по
овърдрафт

0.70% от размера на
разрешения лимит, min 75
BGN

35.00 BGN

15.00 BGN

**ЕИП означава Европейско икономическо пространство. ЕИП обединява странитечленки на ЕС и следните страни-членки на Европейската асоциация за свободна
търговия (ЕАСТ) - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
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