
1.Срочни депозити

1.1. Стандартен срочен депозит 

3 месеца

6 месеца

12 месеца

Минимално салдо - 250 BGN/EUR/USD/GBP/CHF

1.2. Online срочен депозит

3 месеца

6 месеца

12 месеца

Минимално салдо - 100 BGN/EUR/USD; 

1.3. Срочен "Депозит 30"

1.4. Специални оферти – съгласно Приложение за специални предложения

2. Разплащателни сметки

2.1. Стандартна разплащателна сметка

Минимално салдо - 3 BGN/EUR/USD

2.2. Пакетни програми за ежедневно банкиране

2.2.1. Разплащателна сметка по програма "Моето банкиране"/"Моето семейство"

Минимално салдо - 5 BGN за РС "Моето банкиране"/ 10 BGN за РС "Моето семейство"

2.2.2. Разплащателна сметка по програма "Премиум"/"Премиум Екстра"

10 000 - 399 999.99

Минимално салдо - 50 BGN

2.2.3. Разплащателна сметка във валута по програмa

Минимално салдо - 3 EUR/USD

Продуктът е предназначен за притежатели на разплащателна сметка в левове по програмите.

2.3. Разплащателна сметка с превод на работна заплата 

Минимално салдо - 3 BGN

Лихвен бюлетин на Юробанк България АД

за физически лица, валиден от 17 февруари 2021 г.

BGN EUR USD GBP CHF

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

BGN EUR USD

0.03% 0.03% 0.05%

Online срочен депозит може да бъде открит само през Интернет банкирането на Банката - e-postbank . 

BGN EUR USD

BGN EUR USD

0.00%

Дневно салдо BGN

0 - 9 999.99 0.05%

0.25%

0.00% 0.00% 0.00%

Лихвените условия и минималното салдо по Стандартна разплащателна сметка в BGN са валидни и за Платежна сметка за основни операции, която Банката 

предлага само в BGN. 

BGN

0.00%

Лихвените условия и минималното салдо по Разплащателна сметка с превод на работна заплата са валидни и за разплащателна сметка с превод на работна 

заплата "Супер сметк@", която Банката предлага само в BGN.

от и над 400 000

Считано от 02.04.2021г. лихвените проценти по разплащателна сметка по програма "Премиум"/"Премиум Екстра" се променят както следва: 

за суми до 9 999.99 - 0.01%;

от 10 000 до 399 999.99 - 0.15%;

от и над 400 000 - 0.00%.

EUR USD

30 месеца 0.00% 0.00% 0.05%

Минимално салдо/сума за откриване - 20 000 BGN/EUR/USD

По депозита могат да се довнасят и теглят суми до 30% (тридесет на сто) от първоначално депозираната сума по всяко време от 30 м срок на депозита и при

условие, че не се нарушава минималното салдо. Условията и лихвените проценти за Депозит 30 са валидни за първия договорен срок. На падеж депозитът се

подновява автоматично при условията и лихвени проценти на 12 месечен Стандартен срочен депозит в съответната валута, съгласно актуалния Лихвен бюлетин

за физически лица към датата на падеж.

0.01%

Разплащателна сметка по програма "Премиум"/"Премиум Екстра" може да бъде открита само в специализираните центрове и зони за обслужване на Premium 

клиенти.

0.00% 0.00%

BGN
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2.4. Сметки със специално предназначение за частни съдебни изпълнители 

Предназначени за частните съдебни изпълнители съгласно чл.24 от Закона за частните съдебни изпълнители.

3. Спестовни сметки и Детски спестовен влог

3.1. Спестовна сметка "Мега Плюс" и "Мега Плюс" с превод на работна заплата

Минимално салдо - 0 BGN/EUR/USD

3.2 Спестовен влог

Минимално салдо - 20 BGN/EUR/ USD

3.3. Детски влог

Минимално салдо - 20 BGN/EUR/USD

След навършване на пълнолетие на титуляря, сметките се олихвяват с лихвени проценти за съответната валута съгласно т.3.2. Спестовен влог

BGN EUR

BGN EUR USD

0.15%

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

Минимално салдо по Специална и Лихвена сметка на ЧСИ - 0 BGN/ EUR; Минимално салдо по Сметка за такси и разноски на ЧСИ, Сметка за допълнителна

дейност на ЧСИ - 5 BGN/ EUR.

BGN EUR USD

BGN EUR USD

0.15% 0.15%

0.00% 0.00% 0.00%
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1. Структуриран депозит

Структуриран депозит "ИНДЕКС DUO GOLD" с възможност за Бонус лихва*, обвързана с представянето на индекс

Примерни 
Внесена 

сума

Бонус 

Лихва 

Размер 

на Бонус 

Лихвата в 

евро

Варианти В EUR 28.04.2021 23.04.2026 в % /за 60 м./

Вариант 1 10 000 1000 1050 5% 50% 2.50% 250

Вариант 2 10 000 1000 1084 8,4% 50% 4.20% 420

Вариант 3 10 000 1000 950 -5%

2. Комбиниран продукт - 12 месечен срочен депозит "СпестИнвест"

1. Разплащателна сметка "Златно време"

Минимално салдо - 0 BGN

2. 12 месечен депозит "Златна Рента" - с регулярно изплащане на лихвата

Минимално салдо - 200 BGN/EUR/USD;

Продуктът е предназначен за притежатели на разплащателна сметка /програма с превод на заплата/пенсия.

Посочените примeри са индикативни и са предоставени с цел онагледяване на формулата за изчисляване на Бонус лихвата. Посочените примери не отразяват

бъдещи пазарни движения на индекса.

Минимално салдо/сума за откриване - 5 000 EUR 

През първия период на краткосрочно депозиране върху сумата на депозита не се начислява лихва.

През втория период на структурирания депозит върху депозираната сума е възможно начисляване на бонус лихва, която се изплаща на падеж и заедно с

главницата преминава към условията и лихвените проценти на 3-месечен Стандартен срочен депозит, съгласно актуалния Лихвен бюлетин към датата на падеж.

*Бонус лихвата върху депозираната сума е равна на 50 % от положителното процентно изменение на индекс EURO iSTOXX Select Divident 30 Dynamic Gold Hedge

EUR Price, начислена върху депозираната сума. Изплащането на допълнителния бонус не е гарантирано и зависи изцяло от пазарните фактори – обстоятелства,

които са извън контрола на Юробанк България и на депозантите. Върху лихвата (в случай че има такава), съгласно българското законодателство се дължи данък

върху доходите от лихви в законоустановения размер към датата на падеж.

Структуриран депозит Индекс Duo Gold е гарантиран от Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) с официален сайт: https://dif.bg/bg при условията и по

реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ).

** Примерен сценарий за определяне на Бонус лихвата за 60 месечен депозит Индекс DUO GOLD:

Стойност на индекс Euro

iStoxx Select Dividend 30

Dynamic Gold Hedge EUR

Price (SD3DUO)

Процентно 

изменение на 

индекс  Euro 

iStoxx Select 

Dividend 30 

Участие в 

положителнот

о процентно 

изменение в 

стойността на 

Бонус Лихвата не се изплаща. 

Банката изплаща депозираната 

сума. 

Период на краткосрочен депозит от 17.02.2021 до 27.04.2021 вкл. 0.00% без такса

Втори период - 60 м. срочен депозит от 28.04.2021 до 28.04.2026 0.00% + възможност за допълнителна доходност* 5%

Трети период - 3-месечен стандартен депозит от 28.04.2026 0.00% без такса

Период Лихвен процент

Неустойка при 

предстрочно 

прекратяване

BGN EUR USD

СпестИнвест 70/30 0.10% 0.10% 0.10%

Приложение за специални предложения

Специални предложения за физически лица,

получаващи пенсия/заплата в Пощенска банка

Дневно салдо BGN

0 - 1 000.00 0.03% (за сумата до 1 000 лева)

1 000.01 - 2 000.00 0.02% (за сумата от 1 000 до 2 000 лева)

СпестИнвест 50/50 0.15% 0.15% 0.15%

Минимално салдо - 1 000 BGN/EUR/USD (за депозитната част - 700 BGN/EUR/USD при съотношение 70/30 и 500 BGN/EUR/USD при съотношение 50/50).

Лихвените проценти по депозит СпестИнвест са валидни за първия договорен срок. На падеж, депозитът се подновява автоматично при условията и лихвени

проценти на 12 месечен Стандартен срочен депозит в съответната валута, съгласно актуалния Лихвен бюлетин за физически лица към датата на падеж.

12 месеца 0.10% 0.10% 0.10%

Настоящото приложение е неразделна част от Лихвения бюлетин за физически лица на Юробанк България АД, валиден от 17февруари 2021 г.

от и над 2 000.01 0.01% (за сумата над 2 000.01 лева)

Продуктът е предназначен за клиенти с превод на пенсия в Банката.

Всяка част от общото салдо се олихвява с различен лихвен процент съобразно лихвения процент за съответния интервал, в който попада съответната част от

салдото.

BGN EUR USD
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Общи положения
Посочените лихвени проценти в настоящия Лихвен бюлетин са годишни.

Чуждестранна валута: По привлечените средства от граждани в спестовни или разплащателни сметки в CHF, GBP, SEK и DKK се прилагат същите лихвени проценти,

както по спестовни и разплащателни сметки в щатски долари, като минималните салда в тези валути са както следва: за разплащателни сметки - 25 CHF и 10 GBP; за

спестовни сметки - 30 CHF, 15 GBP, 185 SEK и 150 DKK.

По привлечените средства от граждани в разплащателни сметки в RUB, RON, TRY, CAD, PLN, JPY и CNY се прилага лихвен процент 0.00%, като минималните салда в

тези валути са както следва 200 RUB, 20 RON,10 TRY, 10 CAD, 20 PLN, 500 JPY, 35 CNY.
Когато е приложимо в съответствие с нормативните изисквания, Банката удържа служебно в законоустановения размер и срок данък върху придобитите от физически

лица доходи от лихви по банкови сметки, открити при нея.

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Неразделна част от настоящия Лихвен бюлетин е Лихвеният бюлетин на Юробанк България АД за продукти, спрени от продажба, за физически лица  валиден от

2 февруари 2021 г.

База за начисляване на лихвите: 360/360 за всички валути.

Изплащане на лихвите по стандартни разплащателни сметки и спестовни сметки/влогове - веднъж годишно на 31 декември или при закриване на сметката.

Съвместни сметки могат да се откриват в клон на Банката при условията на настоящия Лихвен бюлетин:

 - Срочни депозити по т.1.1.

 - Разплащателни сметки по т.2.1.

 - Спестовни сметки по т.3.1. с изключение на спестовна сметка "Мега Плюс" с превод на работна заплата

Продукти, които могат да се откриват през Интернет банкирането на Банката - e-postbank :

- Online срочен депозит по т.1.2. 

- Стандартна разплащателна сметка по т.2.1. 

- Спестовна сметка "Мега Плюс" по т.3.1. с изключение на спестовна сметка "Мега Плюс" с превод на работна заплата

Дарителски сметки: По привлечени средства от граждани в Дарителски сметки в BGN, EUR и USD се прилага лихвен процент 0.00%, като минималните салда са: 0

BGN/EUR/USD.

Сметки на Частни съдебни изпълнители: Съгласно ЗЧСИ за обслужване дейността на частните съдебни изпълнители се откриват 4 отделни сметки - специална

сметка, сметка за получените такси и разноски, сметка за паричните средства, получени във връзка с извършваната допълнителна дейност по чл.18 от ЗЧСИ, както и

безлихвена сметка, по която се начислява лихвата по специалната сметка.
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