
0,01% 0,02% 0,03% 0,05%

0,01% 0,02% 0,03% 0,05%

По договаряне По договаряне По договаряне По договаряне

0,01% 0,02% 0,03% 0,05%

0,01% 0,02% 0,03% 0,05%

По договаряне По договаряне По договаряне По договаряне

0,25% 0,40% 0,60% 1,00%

0,30% 0,50% 0,75% 1,10%

По договаряне По договаряне По договаряне По договаряне

250 - 34 999 0,02% 0,04% 0,06%

35 000 - 74 999 0,03% 0,06% 0,11%

над 75 000 0,03% 0,06% 0,11%

250 - 34 999 0,02% 0,04% 0,06%

35 000 -  74 999 0,03% 0,06% 0,11%

над 75 000 0,03% 0,06% 0,11%

250 - 74 999 0,25% 0,40% 0,60%

75 000 -  149 999 0,30% 0,50% 0,75%

над 150 000 0,30% 0,50% 0,75%

Лихвените проценти се изчисляват на годишна база при спазване на следната лихвена конвенция:

Online срочен депозит може да бъде открит само чрез системата за електронно банково обслужване – “Интернет банкиране” на Банката

BGN 
1

EUR 
1

USD 
1

RUB 
2

TRY 
2

RON 
2

SEK 
2

CHF 
2

DKK 
2

GBP 
2

CAD 
2

JPY 
2

PLN 
2

CNY 
2

0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

75 75 75 0 0 0 690 120 560 50 0 0 0 0

BGN

0,00%

0,00

EUR

годишен лихвен процент

минимално салдо

2.2. Разплащателни сметки за изплащане 

на трудови възнаграждения по реда на 

масово плащане 
2

1.1. Стандартни срочни депозити
 1

1.3.“Online срочeн депозит”
1 месец

USD

Минимално салдо - 250 BGN/EUR/USD

по срочни депозити със срок 1 и над 1 месец - 360/360 дни

по срочни депозити със срок под 1 месец – действителен брой дни/ 365*

3 месеца

2.1. Стандартна разплащателна сметка 
1 

, Разплащателна сметка Партньори, Разплащателна сметка за застрахователни брокери, Разплащателна сметка за Нотариуси USD, Разплащателна сметка за Нотариуси EUR

12 месеца6 месеца

6 месеца
Средно дневно салдо

BGN

1 месец
Средно дневно салдо

75 000 - 149 999

над 150 000

EUR

BGN

250 - 74 999

*Посочената лихвена конвенция се прилага за всички открити след 16.11.2014г. депозитни сметки със срок под 1 месец. За всички открити преди 16.11.2014г. депозитни сметки със срок под 1 месец се прилага 

лихвена конвенция - действителен брой дни/360

Считано от 22.02.2016г. се преустановява предлагането на депозити със срочност 7 дни и 14 дни. За активните към момента депозитни сделки лихвения процент е както следва: за депозити със срок 7 дни във 

валута BGN/EUR/USD: 0.10%; за депозити със срок 14 дни във валута BGN/EUR/USD: 0.15%.

Минимално салдо - 250 BGN/EUR/USD

За срочни депозити над 150 000 BGN/EUR/USD има възможност за договаряне

Лихвените проценти се изчисляват на годишна база при спазване на следната лихвена конвенция:

по срочни депозити със срок 1 и над 1 месец - 360/360 дни

по срочни депозити със срок под 1 месец – действителен брой дни/ 365*

Средно дневно салдо

годишен лихвен процент

минимално салдо

Средно дневно салдо

Лихвени проценти на Юробанк България АД за юридически лица от 05.02.2019г.

2. Разплащателни сметки

1.Срочни депозити

250 - 74 999

75 000 -  149 999

над 150 000

USD

250 - 74 999

75 000 -  149 999

над 150 000

3 месеца

2. Достъпен/и за отриване в клон на Банката

Банката не олихвява набирателни сметки за съхранение на пари предоставени за учередяване/ увеличаване на капитал на юридическо лице

Всички влогове, отговарящи на изискванията, определени в Закона за гарантиране на влоговете в банките, са гарантирани при условията на Закона от Фонда за гарантиране на влоговете в банките 

(ФГВБ), като общият гарантиран размер за всички влогове на един вложител в Банката е 196 000 лева.

Посочените лихвени проценти в настоящия Лихвен бюлетин са годишни.
Начислената на годишна база лихва по разплащателните сметки се изплаща един път годишно на 31 число в края на годината.

По привлечени средства в депозитни сметки във валути различни от BGN, EUR и USD, лихвените проценти са по договаряне. 

Промени  в условията на договори по продукти (разплащателни сметки и срочни депозити), сключени  в офисите на придобитата от „Юробанк България“АД  "Алфа Банк – 

Клон България"

Считано от 25.05.2016 г. се преустановява сключването на нови договори за следните продукти, предлагани в офисите на придобитата от „Юробанк България“АД  "Алфа Банк – Клон България": Разплащателни 

сметки „Партньори“; Срочни депозити.

Разплащателни сметки „Партньори“: считано от  25.05.2016 съществуващите разплащателни сметки преминават към условията и лихвените проценти по т.2.1. от настоящия Лихвен бюлетин.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Срочни депозити: всички съществуващи срочни депозити до настъпване на падеж запазват условията и лихвените проценти съгласно сключените договори. По депозити, които се подновяват автоматично, на 

Промени в условията на договори по продукти (разплащателни сметки,срочни депозити и други сметки), сключени в офисите на придобитата от "Юробанк България" АД "Алфа Банк-Клон България"
1. Достъпен/и за отриване в клон на Банката и чрез системата  за електронно банково обслужване - „Интернет банкиране” на Банката


