
1.Срочни депозити

1.1. Стандартен срочен депозит 

1 месеца

3 месеца

6 месеца

12 месеца

1.2. Депозит "Активна валута" и "Активна валута Плюс" с възможност за промяна на валутата

1.3. Депозит "Авансова лихва" и депозит с регулярно изплащане на лихвата - 12м "Рента"

1.4. Дългосрочeн депозит 

1.5. Комбиниран депозит "Депозитна комбинация" /предишно име "Депозитна стълба"/

1.6. Online срочен депозит

1.7. Срочен "Депозит 30"

1.8. Структурирани депозити
1.8.1. Срочен депозит "ИНДЕКС" с възможност за Бонус лихва, обвързана с представянето на индекс

** Примерни сценарии за определяне на Бонус лихвата за 36 месечен депозит Индекс

** Примерни сценарии за определяне на Бонус лихвата за 60 месечен депозит Индекс

Забележка: Стойността на индекс STOXX Europe 600 Health Care (SXDP) към началната дата за фиксиране на индекса - 20.06.2017г., е 789.99

Стойността на индекс STOXX Europe 600 Health Care (SXDP) към 16.06.2020г. е 923.69

30 месеца 0.00% 0.00% 0.05%

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.

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

0.00% 0.00%
0.00% 0.00%

BGN EUR USD

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

EUR USD
0.00% 0.00%

BGN EUR USD

9 месеца 0.00% 0.00% 0.00%

24 месеца 0.00% 0.00% 0.00%

36 месеца

BGN

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Минимално салдо/сума за откриване - 2 500 EUR 

През първия период на краткосрочно депозиране върху сумата на депозита се начислява лихва в размер на 0.01% на годишна база, която се изплаща на 20.06.2017г. по

депозитната сметка и заедно с главницата преминават към условията срочен депозит "ИНДЕКС", съответно за 36 или 60 месеца, в зависимост от избраната от клиента

срочност.
През периодa на СД "ИНДЕКС" съответно за 36 или 60 м. върху депозираната сума се начислява основна лихва в размер на 0.01% на годишна база, която се изплаща на

падеж (20.06.2020г. за 36м. СД"ИНДЕКС" и 20.06.2022г. за 60м. СД"ИНДЕКС") по депозитната сметка и заедно с главницата и бонус лихвата (в случай че такава се

изплаща) преминават, съгласно уговореното в договора за депозит, към условията и лихвените проценти на 3м Стандартен срочен депозит, съгласно актуалния Лихвен

бюлетин към датата на падеж.
*Допълнителната доходност (бонус лихва) е равна на удвоения размер на положителното процентно изменение на индекса STOXX Europe 600 Health Care за 36-

месечния, съответно 60-месечния период на депозиране, изчислено като разлика между стойността на индекса на първоначалната дата 20.06.2017г. и на крайната дата

за фиксиране на индекса - 16.06.2020г. за 36-месечния или съответно 15.06.2022г. за 60-месечния депозит. Съгласно договорената горна граница максималната бонус

лихва, независимо от стойността на изменението на индекса, може да е в размер до 10.60% за 36м СД "ИНДЕКС" или до 29.50% за 60м СД "ИНДЕКС" от общия размер на

вложените средства за съответния период. Бонус лихва** се дължи за целия срок и се изплаща еднократно на падеж на СД "ИНДЕКС" само при условие, че има

положителен ръст/изменение на индекса STOXX Europe 600 Health Care за периода на депозиране, съответно 36 или 60 месеца. 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 лихвите (основната и

бонус лихва) съгласно българското законодателство се дължи данък върху доходите от лихви в законоустановения размер към датата на падеж.

Депозит Индекс е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките(ЗГВБ).

36м. Срочен депозит от 20.06.2017 до 20.06.2020 0.01% + възможност за допълнителна доходност* 5%

60м. Срочен депозит от 20.06.2017 до 20.06.2022 0.01% + възможност за допълнителна доходност* 5%

Период Лихвен процент
Неустойка при 

предстрочно прекратяване

Период на краткосрочен депозит от 21.04.2017 до 19.06.2017 вкл. 0.01% без такса

EUR USD

12 месеца 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

BGN EUR USD

18 месеца 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

3 месеца 0.00% 0.00% 0.00%

6 месеца 0.00% 0.00% 0.00%

Лихвен бюлетин на Юробанк България АД за продукти, спрени от продажба,
за физически лица, валиден от 1 февруари 2022г.

BGN EUR USD GBP CHF

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

12 месеца 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

BGN EUR USD

3 месеца

6 месеца

12 месеца

0.00%
0.00%
0.00%

BGN

6 месеца 0.00%

Внесена 

сума

в EUR 20.06.2017 г. 16.06.2020 г.

Вариант 1 10 000 100 102 2.00% 4.00% 10.60% 4.00% 400

Вариант 2 10 000 100 106 6.00% 12.00% 10.60% 10.60% 1060

Вариант 3 10 000 100 95 -5.00%
Бонус лихва не се изплаща. Банката изплаща депозираната сума и 

основна лихва за периода на депозита.

Размер на 

Бонус 

лихвата в 

евро /за 

36 м/

Примерни 

варианти

Стойност на индекс STOXX 

Europe 600 Health Care
Процентно 

изменение на 

индекс STOXX 

Europe 600 

Health Care

Участие в положителното 

процентно изменение в 

стойността на индекса - удвоен 

размер на процентното 

изменение на индекс STOXX 

Europe 600 Health Care

Максимална 

бонус лихва 

изплащана на 

падеж

Бонус 

лихва в %

Внесена 

сума

в EUR 20.06.2017 г. 15.06.2022 г.

Вариант 1 10 000 100 103 3.00% 6.00% 29.50% 6.00% 600

Вариант 2 10 000 100 116 16.00% 32.00% 29.50% 29.50% 2 950

Вариант 3 10 000 100 95 -5.00%
Бонус лихва не се изплаща. Банката изплаща депозираната сума и 

основна лихва за периода на депозита.

Бонус 

лихва в %

Размер на 

Бонус 

лихвата в 

евро /за 

60 м/

Примерни 

варианти

Стойност на индекс STOXX 

Europe 600 Health Care
Процентно 

изменение на 

индекс STOXX 

Europe 600 

Health Care

Участие в положителното 

процентно изменение в 

стойността на индекса - удвоен 

размер на процентното 

изменение на индекс STOXX 

Europe 600 Health Care

Максимална 

бонус лихва 

изплащана на 

падеж
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1.8.2. Срочен депозит  "ИНДЕКС TECH " с възможност за Бонус лихва, обвързана с представянето на индекс

** Примерни сценарии за определяне на Бонус лихвата за 48 месечен депозит  "ИНДЕКС TECH"

Забележка:

Стойността на индекс STOXX Europe 600 Technology Price EUR към началната дата за фиксиране на индекса - 21.12.2017г. е 445.36

Стойността на индекс STOXX Europe 600 Technology Price EUR към крайната дата за фиксиране на индекса - 16.12.2021г. е 776.32

1.8.3. 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 28.4.2021 23.4.2026 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%

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 

Dynamic Gold 

Hedge

Участие в 

положителното 

процентно 

изменение в 

стойността на 

индекса

Бонус Лихвата не се изплаща. Банката 

изплаща депозираната сума. 

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 - 2 500 EUR 

През първия период на краткосрочно депозиране върху сумата на депозита се начислява лихва в размер на 0.01% на годишна база, която се изплаща на 21.12.2017г. по

депозитната сметка и заедно с главницата преминават към условията на срочен депозит "ИНДЕКС TECH ",  за 48 месеца.

През периодa на СД "ИНДЕКС TECH " за 48 м. върху депозираната сума се начислява основна лихва в размер на 0.01% на годишна база, която се изплаща на падеж

(21.12.2021г.) по депозитната сметка и заедно с главницата и бонус лихвата (в случай, че такава се изплаща) преминават, съгласно уговореното в договора за депозит,

към условията и лихвените проценти на 3м Стандартен срочен депозит, съгласно актуалния Лихвен бюлетин към датата на падеж.

*Допълнителната доходност (бонус лихва) е равна на удвоения размер на положителното процентно изменение на индекса STOXX Europe 600 Technology Price EUR за 48-

месечния период на депозиране, изчислено като разлика между стойността на индекса на първоначалната дата 21.12.2017г. и на крайната дата за фиксиране на индекса -

16.12.2021г. Съгласно договорената горна граница максималната бонус лихва, независимо от стойността на изменението на индекса, може да е в размер до 14.00% за

48м СД "ИНДЕКС TECH " от общия размер на вложените средства за съответния период. Бонус лихва** се дължи за целия срок и се изплаща еднократно на падеж на СД

"ИНДЕКС TECH" само при условие, че има положителен ръст/изменение на индекса STOXX Europe 600 Technology Price EUR за периода на депозиране. 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

лихвите (основната и бонус лихва) съгласно българското законодателство се дължи данък върху доходите от лихви в законоустановения размер към датата на падеж.

Депозит "ИНДЕКС TECH"  е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките(ЗГВБ).

Период Лихвен процент
Неустойка при 

предстрочно прекратяване

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

Минимално салдо/сума за откриване - 5 000 EUR 

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

Период на краткосрочен депозит от 25.10.2017 до 20.12.2017 вкл. 0.01% без такса

48м. Срочен депозит от 21.12.2017 до 21.12.2021 0.01% + възможност за допълнителна доходност* 5.00%

Период Лихвен процент
Неустойка при 

предстрочно прекратяване

Забележка:

Стойността на индекс EURO iSTOXX Select Divident 30 Dynamic Gold Hedge към началната дата за фиксиране на индекса - 28.04.2021г. е 1832.18.

Внесена 

сума

в EUR 21.12.2017 г. 16.12.2021 г.

Вариант 1 10 000 100 105 5.00% 10.00% 14.00% 10.00% 1000

Вариант 2 10 000 100 108 8.00% 16.00% 14.00% 14.00% 1 400

Вариант 3 10 000 100 95 -5.00%
Бонус лихва не се изплаща. Банката изплаща депозираната сума и 

основна лихва за периода на депозита.

Бонус 

лихва в %

Размер на 

Бонус 

лихвата в 

евро /за 

48 м/

Примерни 

варианти

Стойност на индекс STOXX 

Europe 600 Technology Price EUR

Процентно 

изменение на 

индекс STOXX 

Europe 600 

Technology 

Price EUR

Участие в положителното 

процентно изменение в 

стойността на индекса - удвоен 

размер на процентното 

изменение на индекс STOXX 

Europe 600 Technology Price EUR

Максимална 

бонус лихва 

изплащана на 

падеж
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1.8.4.Структуриран депозит "Index Climate Change в ЕUR" с възможност за доходност*, обвързана с представянето на индекс

Примерни 
Внесена 

сума

Бонус 

Лихва 

Размер на 

Бонус 

Лихвата в 

евро

Варианти В EUR 16.9.2021 13.9.2027 в % /за 72 м./

Вариант 1 10 000 150 180 20% 53% 10.60% 1060

Вариант 2 10 000 150 163 8.67% 53% 4.59% 459

Вариант 3 10 000 150 140 -6.67% 53% 0.00% 0

Забележка:

Стойността на индекс Solactive Climate Change Europe BTI PR Index към началната дата за фиксиране на индекса - 16.09.2021г. е 169.34. 

Примерни 
Внесена 

сума
Лихва 

Размер на 

Лихвата в 

USD

Варианти В USD 27.9.2021 24.9.2024 в % /за 36 м./

Вариант 1 10 000 150 180 20% 50% 10.00% 1000

Вариант 2 10 000 150 163 8.67% 50% 4.33% 433

Вариант 3 10 000 150 140 -6.67% 50% 0.00% 0

Забележка:

Стойността на индекс Solactive Climate Change Europe BTI PR Index към началната дата за фиксиране на индекса - 27.09.2021г. е 168.47. 

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.

Трети период - 3-месечен стандартен депозит от 16.09.2027 0.00% без такса

Минимално салдо/сума за откриване  – 5 000 EUR 

Максимален размер за клиент – 500 000 ЕUR 
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.

*Доходността върху депозираната сума е равна на 53% от положителното процентно изменение на индекс Solactive Climate Change Europe BTI PR Index, 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 Index Climate Change в EUR 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 72 месечен депозит "Index Climate Change в ЕUR":

Стойност на индекс

Solactive Climate Change

Europe BTI PR Index

Процентно 

изменение на 

индекс 

Solactive 

Climate 

Change 

Europe BTI 

PR Index

Участие в 

положителното 

процентно 

изменение в 

стойността на 

индекса

Период Лихвен процент
Неустойка при 

предстрочно прекратяване

Период на краткосрочен депозит от 28.05.2021 до 15.09.2021 вкл. 0.00% без такса

Втори период - 72 м. срочен депозит от 16.09.2021 до 16.09.2027 0.00% + възможност за допълнителна доходност* 6%

1.8.5.Структуриран депозит "Index Climate Change в USD за 36 месеца" с възможност за лихва*, обвързана с представянето на индекс

Период Лихвен процент
Неустойка при 

предстрочно прекратяване

Период на краткосрочен депозит от 06.08.2021 г. до 27.09.2021 г. 0.00% без такса

Втори период - 36 м. срочен депозит от 27.09.2021 г. до 27.09.2024 г. 0.00% + възможност за допълнителна доходност* 6%

Трети период - 3-месечен стандартен депозит от 27.09.2024 г. 0.00% без такса

Минимално салдо/сума за откриване  – 5 000 USD

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 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.

*Лихвата върху депозираната сума е равна на 50% от положителното процентно изменение на индекс Solactive Climate Change Europe BTI PR Index, начислена върху

депозираната сума. Изплащането й 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 Index Climate Change в USD 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 лихвата за 36 месечен депозит "Index Climate Change в USD":

Стойност на индекс

Solactive Climate Change

Europe BTI PR Index

Процентно 

изменение на 

индекс 

Solactive 

Climate 

Change 

Europe BTI 

PR Index

Участие в 

положителното 

процентно 

изменение в 

стойността на 

индекса

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

движения на индекса.

1.8.6.Структуриран депозит "Index Climate Change в USD за 60 месеца" с възможност за лихва*, обвързана с представянето на индекс

Период Лихвен процент
Неустойка при 

предстрочно прекратяване

Период на краткосрочен депозит от 06.08.2021 г. до 27.09.2021 г. 0.00% без такса

Втори период - 60 м. срочен депозит от 27.09.2021 до 27.09.2026 г. 0.00% + възможност за допълнителна доходност* 6%

Трети период - 3-месечен стандартен депозит от 27.09.2026 г. 0.00% без такса

Минимално салдо/сума за откриване  – 5 000 USD

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 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.

*Лихвата върху депозираната сума е равна на 100% от положителното процентно изменение на индекс Solactive Climate Change Europe BTI PR Index, начислена върху

депозираната сума. Изплащането й 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 Index Climate Change в USD 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).
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Примерни 
Внесена 

сума
Лихва 

Размер на 

Лихвата в 

USD

Варианти В USD 27.9.2021 23.9.2026 в % /за 60 м./

Вариант 1 10 000 150 180 20% 100% 20.00% 2000

Вариант 2 10 000 150 163 8.67% 100% 8.67% 867

Вариант 3 10 000 150 140 -6.67% 100% 0.00% 0

Забележка:
Стойността на индекс Solactive Climate Change Europe BTI PR Index към началната дата за фиксиране на индекса - 27.09.2021г. е 168.47. 

1.8.7.Структуриран депозит "Index Artificial Intelligence" с възможност за лихва*, обвързана с представянето на индекс

Примерни 
Внесена 

сума
Лихва 

Размер на 

Лихвата в 

евро

Варианти В EUR 1.2.2022 27.1.2027 в % (за 60 м.)

Вариант 1 10 000 175 210 20% 62% 12.40% 1240

Вариант 2 10 000 175 190 8.57% 62% 5.31% 531

Вариант 3 10 000 175 160 -8.57%

Забележка:

Стойността на индекс iSTOXX® AI Global Artificial Intelligence High Dividend 30 Index (SXAAIHDP) към началната дата за фиксиране на индекса - 01.02.2022г. е 186.26. 

1 месеца

3 месеца

6 месеца

9 месеца

12 месеца

Валута Сума в съответната валута

Валута

BGN

EUR

USD

Лихва не се изплаща. Банката 

изплаща депозираната сума. 

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

бъдещи пазарни движения на индекса.

Трети период - 3-месечен стандартен депозит от 01.02.2027 0.00% без такса

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 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.

*Лихвата върху депозираната сума е равна на 62% от положителното процентно изменение на индекс iSTOXX® AI Global Artificial Intelligence High Dividend 30 Index,

начислена върху депозираната сума. Изплащането ѝ 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 Index Artificial Intelligence 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 лихвата за 60 месечен депозит "Index Artificial Intelligence":

Стойност на индекс AI

Global Artificial

Intelligence High Dividend

30 Index (SXAAIHDP /

ISIN: CH0546615599)

Процентно 

изменение на 

индекс AI 

Global 

Artificial 

Intelligence 

High Dividend 

30 Index

Участие в 

положителното 

процентно 

изменение в 

стойността на 

индекса

Период Лихвен процент
Неустойка при 

предстрочно прекратяване

Период на краткосрочен депозит от 08.12.2021 до 31.01.2022 вкл. 0.00% без такса

Втори период - 60 м. срочен депозит от 01.02.2022 до 01.02.2027 0.00% + възможност за допълнителна доходност* 6%

0.00% 0.00%

Минимално салдо - за 18-месечен депозит: 500 BGN, 250 EUR/USD; за 24-месечен депозит: 1000 BGN, 500 EUR/USD; за Пиреос Премия: 0.01 BGN/EUR/USD

1.10.2.  18-месечен депозит, 24-месечен депозит, Пиреос Премия

18 месеца 24 месеца

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

До изтичане на срока, т.е. първи падеж след оперативно сливане, депозитите запазват договорените условия и лихви. При служебно подновяване, в случай че такова е уговорено в договора 

за депозит, то подновяването се извършва при следните условия:

Депозит със срок по малък или равен на 1 месец преминава към условията и се олихвява съгласно лихвените проценти за съответната валута на депозит със срок 1 месец;

Депозит със срок 15 седмици преминава към условията и се олихвява съгласно лихвените проценти за съответната валута на депозит със срок 3 месеца;

Депозит със срок 4 месеца преминава към условията и се олихвява съгласно лихвените проценти за съответната валута на депозит със срок 3 месеца;

Депозит със срок 15 месеца преминава към условията и се олихвява съгласно лихвените проценти за съответната валута на депозит със срок 12 месеца.

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

CHF
    0.01 - 20 000.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

GBP
    0.01 - 20 000.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

от и над 20 000.01

от и над 20 000.01 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

USD
    0.01 - 20 000.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

от и над 20 000.01 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

EUR
    0.01 - 20 000.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

от и над 20 000.01 0.00% 0.00%

BGN
0.01 - 40 000.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

от и над 40 000.01 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

1.10.1.  Стандартни краткосрочни депозити - Пиреос Стандарт и Пиреос Златен, Пиреос Депозит 15,  Пиреос Стандарт, Пиреос 

Сребърен, Пиреос Златен, Пиреос Промоционален 1 месец, Депозит 10, Промоционален 4-месечен депозит, Депозит Спринт, 

Депозит 30 - Пиреос Стандарт и Пиреос Златен, Пиреос Промоционален 3 месеца, Депозит Прогресия с авансово изплащане на 

лихвата, Златен срочен депозит, Срочен депозит Стандарт, Депозит с довнасяне, Сребърен срочен депозит, Срочен Депозит с 

Фиксирана Лихва

1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.10.  Срочни депозити, открити в офисите на придобитата от "Юрoбанк България" АД - „Банка Пиреос България“АД

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%

1.9.  Срочни депозити, открити  в офисите на придобитата от „Юробанк България“АД - "Алфа Банк – Клон България"

BGN EUR USD GBP CHF

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

движения на индекса.

** Примерен сценарий за определяне на лихвата за 60 месечен депозит "Index Climate Change в USD":

Стойност на индекс

Solactive Climate Change

Europe BTI PR Index

Процентно 

изменение на 

индекс 

Solactive 

Climate 

Change 

Europe BTI 

PR Index

Участие в 

положителното 

процентно 

изменение в 

стойността на 

индекса
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Валута

Валута

BGN

EUR

USD

2. Разплащателни сметки

2.1. Разплащателна сметка "Интерес" и "Пакет Интерес", Разплащателна сметка по програма "Моите финанси"

Минимално салдо - 5 BGN/EUR

2.2. Разплащателна сметка "Интерес Плюс" и Разплащателна сметка по програма "Моето предимство"

Минимално салдо - 20 BGN

2.3. Разплащателна сметка по програма "Моят престиж"

Минимално салдо - 50 BGN

2.4. Сметки със специално предназначение за адвокати

Предназначена съгласно чл.39 от Закона за адвокатурата.

2.5.1. Разплащателна сметка, вкл. разплащателна сметка, обслужваща срочен депозит

Минимално салдо - 3 BGN/EUR/USD

2.5.2. Payroll сметка

Минимално салдо - 3 BGN

Минимално салдо - 5 валутни единици

Минимално салдо - 3 BGN

3. Спестовни сметки и Детски спестовни влогове

3.1. Спестовна сметка "Лоялен спестител"
BGN EUR USD

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

Минимално салдо - 1000 BGN/EUR/USD

3.2. Спестовен влог "Плюс"

Минимално салдо - 20 BGN/EUR/ USD

3.3. Спестовна сметка "Активни пари"

Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BGN 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

EUR 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

USD 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3.4. Спестовна сметка "Престиж"

3.5. Детски влог "Моето бъдеще"

Минимално салдо - 20 BGN/EUR/USD

3.6. Спестовна сметка "Мега Плюс"  с превод на работна заплата

Минимално салдо - 0 BGN

3.7.1. Спестовна сметка

Минимално салдо - 20 валутни единици

0.00% 0.00% 0.00%

0.15% 0.15% 0.15%

След навършване на пълнолетие на титуляря, сметките се олихвяват с лихвени проценти за съответната валута съгласно т.2.2. Спестовен влог от действащия Лихвен 

бюлетин на "Юробанк България" АД за физически лица.

3.7.  Спестовни сметки, открити  в офисите на придобитата от „Юробанк България“АД - "Алфа Банк – Клон България"

BGN EUR USD

0.00% 0.00% 0.00%

Минимално салдо - 25 000 BGN/ EUR, 10 000 USD

BGN EUR USD

BGN

0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

Минимално салдо/сума за откриване - 1 000 BGN/EUR/USD; 

Внасяне на суми - до 1 000 BGN/EUR/USD месечно

BGN EUR USD

Основен лихвен процент

Допълнителен лихвен процент (бонус)

BGN EUR USD

0.00% 0.00% 0.00%

2.6.2. Картова сметка "Заплата"
BGN

0.00%

BGN

0.00%

2.6.  Разплащателни сметки, открити в офисите на придобитата от "Юробанк България"АД - „Банка Пиреос България“АД

2.6.1.  Разплащателна сметка, Разплащателна сметка Пиреос Експрес, Картова сметка, Разплащателни сметки - мигрирали, Платежна 

сметка за основни операции, Други разплащателни сметки
BGN EUR USD

BGN EUR USD

0.00% 0.00% 0.00%

BGN EUR

0.00% 0.00%

Минимално салдо - 5 BGN/ EUR.

2.5. Разплащателни сметки, открити в офисите на придобитата от „Юробанк България“АД - "Алфа Банк – Клон България"

0.00%

0.00% 0.00%

BGN

0.00%

BGN

Годишен лихвен процент

0.00%

0.00%

0.00%

BGN EUR

USD
    0.01 - 5 000.00 0.00%

от и над 5 000.01 0.00%

1.10.4.  Депозит с предизвестие

BGN
0.01 - 10 000.00 0.00%

от и над 10 000.01 0.00%

EUR
    0.01 - 5 000.00 0.00%

от и над 5 000.01 0.00%

Минимално салдо - за 18-месечен депозит: 500 BGN, 250 EUR/USD; за 24-месечен депозит: 1000 BGN, 500 EUR/USD; за Пиреос Премия: 0.01 BGN/EUR/USD

1.10.3.  Депозит Пиреос Максимум
Сума в съответната валута 36 месеца
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3.7.2. Спестовна сметка "Ултима"

Минимално салдо - 0 BGN/EUR/USD

3.7.3. Детски спестовен влог "Future"

Минимално салдо - 20 BGN/EUR/USD

След навършване на пълнолетие на титуляря, сметките се олихвяват с лихвени проценти за съответната валута съгласно т.3.7.1. Спестовни сметки

3.8.1. Спестовна сметка "Автономия" и "Автономия+"

Минимално салдо - 5 BGN/EUR/USD

3.8.2. Спестовен влог

Минимално салдо - 5 валутни единици

3.8.3. Спестовна сметка "Заплата"

Минимално салдо - 3 BGN

3.8.4. Спестовна сметка "13-та пенсия"

Минимално салдо - 0 BGN

3.8.5. Спестовна сметка "Пиреос Кеш Мениджър"

Минимално салдо - 5 BGN/EUR/USD

3.8.6. Спестовна сметка "Пиреос Феър Плей"

Минимално салдо - 0 BGN/EUR

3.8.7. Спестовен влог - книжка - детски

Минимално салдо - 5 BGN/EUR/USD

3.8.8. Пиреос Детство

Валута

BGN

EUR

USD

Минимално салдо - 5 BGN/EUR/USD

3.8.9. Спестовни сметки - мигрирали, Сметка за депозит, Други спестовни сметки 

Минимално салдо - 5 валутни единици

Общи положения

Настоящият Лихвен бюлетин на Юробанк България АД за продукти, спрени от продажба, за физически лица e неразделна част от Лихвения бюлетин на Юробанк България 

АД за физически лица.

Посочените лихвени проценти в настоящия Лихвен бюлетин са годишни.
Дарителски сметки: По привлечени средства от граждани в Дарителски сметки във всички валути се прилага лихвен процент 0.00%, като минималните салда са: 0 валутни

единици.
Чуждестранна валута: По привлечените средства от граждани в спестовни или разплащателни сметки, открити в офисите на придобитата от „Юробанк България“АД - "Алфа

Банк – Клон България", 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.
По привлечените средства от граждани в спестовни или разплащателни сметки, открити в офисите на придобитата от "Юробанк България" АД - „Банка Пиреос България“ АД,

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 5

валутни единици.

По привлечените средства от граждани в разплащателни сметки или спестовни сметки в други чуждестранни валути се прилага лихвен процент 0.00%, като минималните

салда в тези валути са 5 валутни единици.
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

След навършване на пълнолетие на титуляря, сметките преминават към условията и се олихвява съгласно лихвените проценти за съответната валута валута на 

Спестовен влог, съгласно т. 3.8.2.

BGN EUR USD

0.00% 0.00% 0.00%

0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15%

0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15%

0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15%

След навършване на пълнолетие на титуляря, сметките преминават към условията и се олихвява съгласно лихвените проценти за съответната валута валута на 

Спестовен влог, съгласно т. 3.8.2.

1-ва година 2-ра година 3-та година 4-та година 5-та година след 5-та година

BGN EUR USD

0.15% 0.15% 0.15%

До 4-та година 0.05% 0.05%

След 4-та година
Съгласно т.3.8.2. 

Спестовен влог

Съгласно т.3.8.2. 

Спестовен влог

0.00% 0.00% 0.00%

Лихвен процент за всяка година BGN EUR

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

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

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)

0.00% 0.00% 0.00%

BGN

0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

BGN EUR USD

0.15% 0.15% 0.15%

3.8.  Спестовни сметки, открити в офисите на придобитата от "Юробанк България" АД - „Банка Пиреос България“ АД

BGN EUR USD

0.00% 0.00% 0.00%

BGN EUR USD

BGN EUR USD
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