
 
Уважаеми клиенти и колеги, 

Уведомяваме за промени в Тарифа на Юробанк България АД за клиенти физически лица, в 
сила от 13.02.2018 г.,  

В раздел IV.  СМЕТКИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ се правят следните промени:   

IV.  СМЕТКИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ       

А.  С ПРЕДПЛАТЕНА КАРТА MASTERCARD PREPAID BGN 

Стара такса  

  

  

  

4 Внасяне на суми по сметка от Титуляр (Издаване на електронни пари) - дневно: 

       ▪    до BGN 3 000 BGN 2.00 

       ▪    над BGN 3 000, за частта над BG 3 000 
0.10 %, min. BGN 3.00 

max. BGN 100.00 

5 
Внасяне на суми по сметка от трето лице  (Издаване на електронни 
пари) - дневно: 

BGN 2.00 

Нова такса 

4 

Издаване на електронни пари (захранване на сметка за електронни 

пари)*   

4.1. 

Издаване на електронни пари, когато средствата са получени от 

вноска на каса** по сметката:   

4.1.1 От Титуляр, за всяка вноска: BGN 2.00 

4.1.2 От трето лице, за всяка вноска: BGN 2.00 

Стара такса  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 Преводи - входящи (Издаване на електронни пари):   

  Междубанкови:   

     ▪ в BGN BGN 2.00 

  
   ▪ в чуждестранна валута до EUR/USD 50: 

EUR/USD 1.00 

  
   ▪ в чуждестранна валута над EUR/USD 50: 

върху цялата сума 0.10 %, min. 
EUR/USD 10, max. EUR/USD 

100 

  Вътрешнобанкови   

  Между сметки на клиента   

     ▪ в BGN BGN 2.00 

     ▪ в чуждестранна валута: без такса 

  Между сметки на двама клиента:   

     ▪ в BGN BGN 2.00 

     ▪ в чуждестранна валута: BGN 2.00 

Нова такса 

4.2 

Издаване на електронни пари, когато средствата са получени при 

входящи преводи по сметката:   

  Междубанкови преводи:   

  ▪ в BGN BGN 2.00 

  ▪ в чуждестранна валута до EUR/USD 50: EUR/USD 1.00 

  ▪ в чуждестранна валута над EUR/USD 50: 

върху цялата сума 0.10 %, min. 

EUR/USD 10, max. EUR/USD 

100 



  Вътрешнобанкови преводи:   

  Между сметки на клиента:   

  ▪ в BGN BGN 2.00 

  ▪ в чуждестранна валута без такса 

  Между сметки на двама клиента:   

  ▪ в BGN BGN 2.00 

  ▪ в чуждестранна валута BGN 2.00 

Нова такса 
4.3. 

Издаване на електронни пари, когато средствата са получени при 

условията на програма "Моите награди" или на други програми за 

лоялни клиенти на Банката: без такса 

  Такси по предплатена карта 

 Oтпада 14 Плащане на АТМ без такса 

Променена 
такса 

13 Плащане чрез ПОС (включително интернет) или АТМ:  

   при търговец на Банката без такса 

   при търговец на друга банка в страната 0.5% в/у сумата 

   при търговец в чужбина 0.5% в/у сумата 

 
Добавена е нова забележка: 
* Таксата за издаване на електронни пари (захранване на сметка за електронни пари) се дължи от 
Титуляра и се събира автоматично от наличността по сметката. 
 
 

 

В раздел V. КАСОВА ДЕЙНОСТ се добавят следните такси: 

V.    КАСОВА ДЕЙНОСТ         

F Сметки за електронни пари   ЛЛЕЕВВАА  ВВААЛЛУУТТАА  

Нова такса 
1 Внасяне на суми по сметка  

без такса без такса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


