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ЛИХВЕН БЮЛЕТИН НА ПРОДУКТИ СПРЕНИ ОТ ПРОДАЖБА В СИЛА ОТ 10.10.2019 

 

1. ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 
 
Считано от 14.11.2016 г. Картова сметка и Картова сметка „ЗАПЛАТА” за физически лица не се предлагат. Лихвените проценти по 
съществуващите договори се променят както следва и влизат в сила от 16.10.2018 г.: 

КАРТОВИ СМЕТКИ 

Вид Сметка Валута Сума Годишен лихвен процент 

КАРТОВА СМЕТКА BGN всякаква 0,00% 

КАРТОВА СМЕТКА 
ЗАПЛАТА 

 
BGN 

 

до  1 000,00 0,03% 

над 1 000,00 0,03% за сумата до 1 000,00 и 0,05% за горницата над 1 000,00 

 
Считано от 11.10.2016 г. спестовна сметка „ПИРЕОС ФЕЪР ПЛЕЙ” не се предлага. Лихвените проценти по съществуващите договори се променят 
както следва и влизат в сила от 16.10.2018 г.: 

ПИРЕОС “ФЕЪР ПЛЕЙ” 

Валута Сума 
Годишен лихвен процент за всяка година 

1 2 3 4 След 4-та   

BGN до 40 000,00 ОЛП + 0,00% ОЛП + 0,00% ОЛП + 0,00% ОЛП + 0,00% 

Олихвява се 
като спестовен 

влог 

BGN над 40 000,00 ОЛП + 0,00% ОЛП + 0,00% ОЛП + 0,00% ОЛП + 0,00% 

EUR до 20 000,00 БЛП + 0,00% БЛП + 0,00% БЛП + 0,00% БЛП + 0,00% 

EUR над 20 000,00 БЛП + 0,00% БЛП + 0,00% БЛП + 0,00% БЛП + 0,00% 

ОЛП - Плаващ лихвен процент за сметки в левове на Българска Народна Банка. 
    БЛП - Базов лихвен процент за сметки в евро на Европейската Централна Банка.Фиксиран курс. 
    Възприети от Банка Пиреос фиксирани стойности на ОЛП на БНБ от 23.02.2016 г. – 0,05% 
    Възприети от Банка Пиреос фиксирани стойности на БЛП на ЕЦБ от 23.02.2016 г. – 0,05% 
 
  

Считано от 04.05.2016 г. спестовна сметка „АВТОНОМИЯ +” не се предлага. Лихвените проценти по съществуващите договори се променят 
както следва и влизат в сила от 16.10.2018 г.: 

СПЕСТОВНА СМЕТКА “АВТОНОМИЯ+” 

Сума 
BGN 

Годишен лихвен процент 
Сума 

EUR 
Годишен лихвен процент 

USD 
Годишен лихвен процент 

 до 100 000,00 0,03% до 50 000,00 0,02% 0,02% 

над 100 000,00 0,05% над 50 000,00 0,03% 0,03% 

 

Считано от 11.03.2016 г., Депозит 30 не се предлага за нови клиенти. Лихвените проценти по съществуващите договори се променят както 

следва и влизат в сила от следващия автоматично подновен срок на депозитите настъпил на и след 16.08.2018 г. 

ДЕПОЗИТ 30 - 3 МЕСЕЦА 

Продукт Валута Минимална сума Годишен лихвен процент 

Пиреос Стандарт BGN 0,01 0,02% 

Пиреос Златен BGN 40 000,01 0,03% 

Пиреос Стандарт EUR 0,01 0,01% 

Пиреос Златен EUR 20 000,01 0,02% 

Пиреос Стандарт USD 0,01 0,02% 

Пиреос Златен USD 20 000,01 0,03% 

 
Лихвените проценти по договори за Пиреос Депозит 15, които вече не се предлагат, се променят както следва и  влизат в сила от следващия 
автоматично подновен срок на депозитите, настъпил на и след 16.08.2018 г. 

ПИРЕОС ДЕПОЗИТ 15 

Валута 
Годишен лихвен процент 

Депозит 15 дни Депозит 15 седмици Депозит 15 месеца 

BGN 0,01% 0,02% 0,06% 

EUR 0,01% 0,01% 0,04% 

 
Лихвените проценти по договори за Депозит Прогресия (с авансово плащане на лихвата), открити в периода до 01.09.2005 г., които вече не се 
предлагат, се променят както следва и влизат в сила от следващия автоматично подновен срок на депозитите, настъпил на и след 16.08.2018 г. 

ДЕПОЗИТ ПРОГРЕСИЯ С АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ НА ЛИХВАТА 

Валута  Годишен лихвен процент 

BGN 0,06% 

EUR 0,04% 

USD 0,10% 

 
Лихвените проценти по договори за Златен срочен депозит, които вече не се предлагат, се променят както следва и влизат в сила от 
следващия автоматично подновен срок на депозитите, настъпил на и след 08.03.2019 г. 

 ЗЛАТЕН СРОЧЕН ДЕПОЗИТ 

Валута  Срок Годишен лихвен процент 

BGN От 1 месец до 12 месеца 0,01% 

EUR От 1 месец до 12 месеца                                0,01% 

USD От 1 месец до 12 месеца                                0,01% 

 
Лихвените проценти по договори за Депозит Пиреос Прогресия, открити след 01.09.2005 г., които вече не се предлагат, се променят както 
следва и влизат в сила от следващия автоматично подновен срок на депозитите, настъпил на и след 10.01.2018 г.            

                                               ДЕПОЗИТ ПИРЕОС ПРОГРЕСИЯ 

Валута  Годишен лихвен процент 

BGN 0,00% 

EUR 0,00% 

USD 0,00% 
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Лихвените проценти по съществуващи договори за Депозит Пиреос Промоционален 3 месеца, открити в периода от 18.04.2007 г. до 28.09.2008 г., се 
променят както следва и влизат в сила от следващия автоматично подновен срок на депозитите, настъпил на и след 16.08.2018 г. 

ПИРЕОС ПРОМОЦИОНАЛЕН 3 МЕСЕЦА 

Продукт Валута Минимална сума Годишен лихвен процент 

Пиреос Стандарт BGN от 1 000 до 10 000 0,02% 

Пиреос Златен BGN над 10 000 0,03% 

Пиреос Стандарт EUR от 1 000 до 5 000 0,01% 

Пиреос Златен EUR над 5 000 0,02% 

 
Лихвените проценти по договори за Срочен депозит с фиксирана лихва, които вече не се предлагат, се променят както следва и влизат в сила от 

следващия автоматично подновен срок на депозитите, настъпил на и след 16.08.2018 г. При настъпил падеж след 23.03.2018 г. е прекратено 
подновяването на съществуващите депозити за една и две седмици, като същите са падежирали по обслужващите сметки. 

 СРОЧЕН ДЕПОЗИТ С ФИКСИРАНА ЛИХВА 

Валута 
                                                                                                      Годишен лихвен процент 

1 месец 6 месеца 12 месеца 

BGN 0,01% - - 

EUR 0,01% - 0,01% 

USD 0,01% 0,01% - 

 
Лихвените проценти по съществуващи договори за депозити Пиреос Стандарт, Пиреос Сребърен, Пиреос Златен, открити в периoда от 01.09.2005 
г. до 18.04.2007 г., се променят както следва и  влизат в сила от следващия автоматично подновен срок на депозитите, настъпил на и след 16.08.2018 
г. При настъпил падеж след 23.03.2018 г. е прекратено подновяването на съществуващите депозити за една и две седмици, като същите са 
падежирали по обслужващите сметки. 

ПИРЕОС СТАНДАРТ, ПИРЕОС СРЕБЪРЕН, ПИРЕОС ЗЛАТЕН  

Продукт Валута Минимална сума 
 

1 седмица 2 седмици 1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца 

Пиреос Стандарт BGN от 0,01 до 3 000 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,03% 0,06% 

Пиреос Сребърен BGN от 3 000,01 до 10 000 - - 0,01% 0,02% - 0,07% 

Пиреос Златен BGN от 10 000,01 до 50 000 - - 0,02% - - 0,08% 

Пиреос Стандарт ЕUR 0,01 до 1 500 0,01% - 0,01% 0,01% 0,02% 0,04% 

Пиреос Сребърен EUR от 1 500,01 до 5 000 - - 0,01% 0,01% - 0,05% 

Пиреос Златен EUR от 5 000,01 до 25 000 - - 0,02% - - 0,06% 

Пиреос Стандарт USD 0,01 до 1 500 0,01% - 0,01% 0,02% 0,07% 0,10% 

Пиреос Сребърен USD от 1 500,01 до 5 000 - - - 0,02% 0,07% 0,10% 

Пиреос Златен USD от 5 000,01 до 25 000 - - - 0,04% 0,12% - 

 
Лихвените проценти по съществуващи договори за депозити  Пиреос Стандарт и Пиреос Златен, открити в периода от 18.04.2007 г. до 28.09.2008 г., 
се променят както следва и  влизат в сила от следващия автоматично подновен срок на депозитите, настъпил на и след 16.08.2018 г. При настъпил 
падеж след 23.03.2018 г. е прекратено подновяването на съществуващите депозити за една и две седмици, като същите са падежирали по 
обслужващите сметки. 

ПИРЕОС СТАНДАРТ И ПИРЕОС ЗЛАТЕН 

Продукт Валута Минимална сума 
 

1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца 

Пиреос Стандарт BGN от 0,01 до 10 000 0,01% 0,02% 0,03% 0,06% 

Пиреос Златен BGN над 10 000 - - 0,05% 0,08% 

Пиреос Стандарт EUR от 0,01 до 5000 0,01% 0,01% 0,02% 0,04% 

Пиреос Златен EUR над 5 000 - 0,02% 0,04% 0,06% 

Пиреос Стандарт USD 0,01 до 5 000 0,01% 0,02% 0,07% 0,10% 

Пиреос Златен USD над 5 000 - 0,04% 0,12% 0,15% 

 
Лихвените проценти по съществуващи договори за Депозит Пиреос Промоционален 1 месец, открити в периода от 18.04.2007г. до 28.09.2008г. се 
променят както следва и  влизат в сила от следващия автоматично подновен срок на депозитите, настъпил на и след 25.07.2017 г. 

ПИРЕОС ПРОМОЦИОНАЛЕН 1 МЕСЕЦ 

Продукт Валута Минимална сума Годишен лихвен процент 

Пиреос Стандарт BGN от 1 000 до 10 000 0,01% 

Пиреос Стандарт EUR от 1 000 до 5 000 0,01% 

Пиреос Златен EUR над 5 000 0,01% 

 
Лихвените проценти по съществуващи договори за Депозит Пиреос Премия, открити в периода от  01.09.2005г. до 01.04.2009 г., се променят както 
следва и влизат в сила от следващия автоматично подновен срок на депозитите, настъпил на и след 16.08.2018 г. 

ПИРЕОС ПРЕМИЯ – 18 МЕСЕЦА 

Валута Минимална сума Годишен лихвен процент 

BGN 0,01 0,15% 

EUR 0,01 0,12% 

USD 0,01 0,25% 

 

Лихвените проценти по съществуващи договори за Депозит Стандарт, открити в периода до 01.09.2005 г., се променят както следва и  влизат в сила 
от следващия автоматично подновен срок на депозитите, настъпил на и след 16.08.2018 г. 

СРОЧЕН ДЕПОЗИТ СТАНДАРТ 

Продукт Валута 
Годишен лихвен процент 

1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца 

Стандарт BGN 0,01% 0,02% 0,03% 0,06% 

Стандарт EUR 0,01% 0,01% 0,02% 0,04% 

Стандарт USD 0,01% 0,02% 0,05% 0,09% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   В сила от 10.10.2019 
 

3 

Лихвените проценти по съществуващи договори за Дневен Срочен депозит, открити в периода до 01.09.2005 г., се променя както следва и  влизат в 
сила от следващия автоматично подновен срок на депозитите, настъпил на и след 16.08.2018г. При настъпил падеж след 23.03.2018 г. е          
прекратено подновяването на съществуващите депозити за една и две седмици, като същите са падежирали по обслужващите сметки. 

ДНЕВЕН СРОЧЕН ДЕПОЗИТ  

Продукт Валута 
Годишен лихвен процент 

1 седмица 2 седмици 

Дневен Срочен Депозит BGN 0,01% 0,01% 

 

Лихвените проценти по договори за Депозит Максимум, които вече не се предлагат, се променят както следва и влизат в сила от следващия 
автоматично подновен срок на депозитите, настъпил на и след 11.01.2016 г. 

              ДЕПОЗИТ МАКСИМУМ   

Валута  Годишен лихвен процент 

BGN 0,50% 

 
Лихвените проценти по договори за Депозит с довнасяне, които вече не се предлагат, се променят както следва и влизат в сила от следващия 
автоматично подновен срок на депозитите, настъпил на и след 16.08.2018г. 

ДЕПОЗИТ С ДОВНАСЯНЕ 

Валута 
Годишен лихвен процент 

1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца 

BGN 0,01% 0,02% 0,03% 0,06% 

EUR 0,01% 0,01% 0,02% 0,04% 

USD 0,01% 0,02% 0,05% 0,09% 

 
   Лихвените проценти по договори за Сребърен срочен депозит, които вече не се предлагат, се променят както следва и влизат в сила от     
   следващия автоматично подновен срок на депозитите, настъпил на и след 16.08.2018г. 

СРЕБЪРЕН СРОЧЕН ДЕПОЗИТ 

Валута 
Годишен лихвен процент 

3 месеца 6 месеца 12 месеца 

BGN - 0,04% 0,07% 

EUR - - 0,05% 

USD 0,02% 0,07% 0,10% 

 
Считано от 05.07.2018 г., Депозит с предизвестие се спира от продажба Съществуващите депозити продължават да се олихвяват съгласно 
лихвените проценти по-долу: 

ДЕПОЗИТ С ПРЕДИЗВЕСТИЕ 

Валута Минимална сума Годишен лихвен процент  

BGN 20 000 0,05% 

EUR 20 000 0,02% 

USD 20 000 0,02% 

 
Лихвените проценти по договори за Спестовен влог - книжка – детски, които вече не се предлагат, се променят както следва и влизат в сила от 04.02.2019г. 

СПЕСТОВЕН ВЛОГ - КНИЖКА – ДЕТСКИ 

Валута Годишен лихвен процент 

BGN 0,02% 

EUR 0,02% 

USD 0,02% 

  
Лихвените проценти по договори за Разплащателни сметки - мигрирали, които вече не се предлагат, се променят както следва и влизат в сила от 10.01.2018г. 

РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ - МИГРИРАЛИ 

Валута Годишен лихвен процент 

BGN, EUR, USD, AUD, CAD, GBP, DKK, CHF, NOK, RON, SEK, JPY, PLN 0,00% 

     
Лихвените проценти по договори за Спестовни сметки - мигрирали, които вече не се предлагат, се променят както следва и влизат в сила от 08.05.2019г. 

СПЕСТОВНИ СМЕТКИ - МИГРИРАЛИ 

Валута Годишен лихвен процент 

BGN, EUR, USD, AUD, CAD, GBP, DKK, CHF, NOK, SEK, JPY, TRY 0,00% 

  

 Считано от 11.03.2016 г. Промоционален 4-месечен Депозит за физически лица не се предлага за нови клиенти. От настъпване на първия падеж 
на депозита, същият продължава да се олихвява с годишен лихвен процент за 3 (три) месечен депозит Пиреос Стандарт, съгласно актуалния 
Лихвен бюлетин за Физически лица на Банката, към момента на подновяването, и ще се подновява автоматично при действащите условия за 3 
(три) месечен депозит Пиреос Стандарт.  

 Считано от 11.03.2016 г. Депозит 10 не се предлага за нови клиенти. След изтичане на една календарна година от откриването на депозита, 
същият се олихвява с годишен лихвен процент за стандартен едномесечен депозит съгласно актуалния Лихвен бюлетин на Банката към момента.  

 Считано от 11.03.2016г. Депозит Спринт не се предлага за нови клиенти. След изтичане на 3-тия месец от откриването на депозита, той се 
подновява автоматично в 1 (едно) месечен ДЕПОЗИТ ПИРЕОС СТАНДАРТ, с лихвени проценти за този тип депозит обявени в актуалния лихвен 
бюлетин на Банката към момента на подновяването. 

 Считано от 10.10.2019 г. се преустановява предлагането на депозитната услуга по Програма Пиреос Кеш Мениджър. Наличните активни депозити 
към датата на преустановяване на депозитната услуга по Програмата остават валидни до настъпване на падежа им, като в деня на падежа 
депозитът се закрива и сумите постъпват по обслужващите сметки. 
 

         
* При нарушаване на условията по договор за срочен депозит се прилага лихвен процент равен на този по разплащателните сметки за съответната валута. 
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2. ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 
 

 Считано от 14.11.2016 Картова сметка за юридически лица не се предлага. Лихвените проценти по съществуващите договори са както следва: 

КАРТОВИ СМЕТКИ 

Вид Сметка Валута Сума Годишен лихвен процент 

КАРТОВА СМЕТКА BGN - 0,00% 

  

 Считано от 16.09.2013, Депозит 30 за юридически лица не се предлага за нови клиенти. Лихвените проценти по съществуващите договори се 
променят както следва и влизат в сила от следващия автоматично подновен срок на депозитите настъпил на и след 03.11.2017 г. 

ДЕПОЗИТ 30 - 3 МЕСЕЦА 

Продукт Валута Минимална сума Годишен лихвен процент 

Пиреос Стандарт BGN 0,01 0,02% 

Пиреос Златен BGN 40 000,01 0,03% 

Пиреос Стандарт EUR 0,01 0,01% 

Пиреос Златен EUR 20 000,01 0,02% 
 

 Лихвените проценти по договори за Пиреос Депозит 15, които вече не се предлагат, се променят както следва и  влизат в сила от следващия 
автоматично подновен срок на депозитите, настъпил на и след 16.08.2018 г. 

                ПИРЕОС ДЕПОЗИТ 15 

Валута 
Годишен лихвен процент 

Депозит 15 месеца 

EUR 0,04% 

 

 Лихвените проценти по съществуващи договори за депозити Пиреос Стандарт, Пиреос Сребърен, Пиреос Златен, открити в периoда от 
01.09.2005г. до 18.04.2007 г., се променят както следва и  влизат в сила от следващия автоматично подновен срок на депозитите, настъпил на и 
след 16.08.2018 г. 

ПИРЕОС СТАНДАРТ, ПИРЕОС СРЕБЪРЕН, ПИРЕОС ЗЛАТЕН  

Продукт Валута Минимална сума 
 

1 месец 

Пиреос Златен BGN от 10 000,01 до 50 000 0,02% 

 

 Лихвените проценти по съществуващи договори за депозити Пиреос Стандарт и Пиреос Златен, открити в периода от 18.04.2007 г. до 
28.09.2008г., се променят както следва и влизат в сила от следващия автоматично подновен срок на депозитите, настъпил на и след 16.08.2018 г. 

ПИРЕОС СТАНДАРТ И ПИРЕОС ЗЛАТЕН 

Продукт Валута Минимална сума 
 

6 месеца 12 месеца 

Пиреос Стандарт BGN от 0,01 до 10 000  - 0,06% 

Пиреос Златен BGN над 10 000 0,05% - 

Пиреос Златен EUR над 5 000  - 0,06% 

 

 Лихвените проценти по съществуващи договори за Депозит Пиреос Промоционален 3 месеца, открити в периода от 18.04.2007 г. до 28.09.2008 
г., се променят както следва и  влизат в сила от следващия автоматично подновен срок на депозитите, настъпил на и след 16.08.2018 г. 

ПИРЕОС ПРОМОЦИОНАЛЕН 3 МЕСЕЦА 

Продукт Валута Минимална сума Годишен лихвен процент 

Пиреос Стандарт BGN от 1 000 до 10 000 0,02% 

 

 Лихвените проценти по съществуващи договори за Депозит Стандарт, открити в периода до 01.09.2005 г., се променят както следва и  влизат в 
сила от следващия автоматично подновен срок на депозитите, настъпил на и след 03.11.2017 г. 

СРОЧЕН ДЕПОЗИТ СТАНДАРТ 

Продукт Валута 
Годишен лихвен процент 

1 месец 

Стандарт BGN 0,01%  

 

 Лихвените проценти по съществуващи договори за Дневен Срочен депозит, открити в периода до 01.09.2005г., се променят както следва и   
влизат в сила от следващия автоматично подновен срок на депозитите, настъпил на и след 12.05.2017 г. При настъпил падеж след 23.03.2018 г. е 
прекратено подновяването на съществуващите депозити за една и две седмици, като същите са падежирали по обслужващите сметки. 

ДНЕВЕН СРОЧЕН ДЕПОЗИТ  

Продукт Валута 
Годишен лихвен процент 

1 седмица 

Дневен Срочен Депозит BGN 0,01% 

 

 Лихвените проценти по договори за Депозит с довнасяне, които вече не се предлагат, се променят както следва и влизат в сила от следващия 
автоматично подновен срок на депозитите, настъпил на и след 16.08.2018 г. 

ДЕПОЗИТ С ДОВНАСЯНЕ 

Валута 
Годишен лихвен процент 

1 месец 12 месеца 

BGN 0,01% 0,06% 

 

 Считано от 05.07.2018 г., Депозит с предизвестие се спира от продажба. Съществуващите депозити продължават да се олихвяват съгласно 

лихвените проценти по-долу: 

ДЕПОЗИТ С ПРЕДИЗВЕСТИЕ 

Валута Минимална сума Годишен лихвен процент  

BGN 20 000 0,05% 

EUR 20 000 0,02% 

USD 20 000 0,02% 
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 Лихвените проценти по договори за Разплащателни сметки - мигрирали, които вече не се предлагат, се променят както следва и влизат в сила от 
10.01.2018г. 

РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ - МИГРИРАЛИ 

Валута Годишен лихвен процент 

BGN, EUR, USD, AUD, CAD, GBP, DKK, CHF, NOK, RON, SEK, JPY, PLN 0,00% 

 

 Считано от 23.07.2019 г., Стандартни Краткосрочни депозити в GBP се спират от продажба. Съществуващите депозити продължават да се 
олихвяват съгласно лихвените проценти по-долу: 

Продукт Валута Минимална сума 
Годишeн лихвен процент 

1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца 

Пиреос Стандарт GBP 3 000,00 0,01% 0,02% 0,03% 0,05% 

Пиреос Златен GBP 20 000,01 0,02% 0,03% 0,05% 0,06% 

 

 Считано от 23.07.2019 г., Депозит Капитал Плюс се спира от продажба. Съществуващите депозити продължават да се олихвяват съгласно 
лихвените проценти по-долу.: 

ДЕПОЗИТ КАПИТАЛ ПЛЮС (3 ПЕРИОДА ПО 3 МЕСЕЦА) 

Продукт Валута Минимална сума 
Годишен лихвен процент 

1-ви период 2-ри период 3-ти период 

Пиреос Стандарт BGN 3 000,00 0,02% 0,05% 0,10% 

Пиреос Златен BGN 40 000,01 0,03% 0,07% 0,12% 

Пиреос Стандарт EUR 3 000,00 0,02% 0,04% 0,08% 

Пиреос Златен EUR 20 000,01 0,03% 0,06% 0,10% 

Пиреос Стандарт USD 3 000,00 0,30% 0,40% 0,45% 

Пиреос Златен USD 20 000,01 0,40% 0,50% 0,60% 

 

 Считано от 23.07.2019 г., 18-Месечен Депозит се спира от продажба. Съществуващите депозити продължават да се олихвяват съгласно лихвените 
проценти по-долу.: 

18-МЕСЕЧЕН ДЕПОЗИТ 

Валута Минимална сума Годишен лихвен процент 

BGN 3 000,00 0,15% 

EUR 3 000,00 0,12% 

USD 3 000,00 1,00% 

 

 Считано от 23.07.2019 г., 24-Месечен Депозит се спира от продажба. Съществуващите депозити продължават да се олихвяват съгласно лихвените 
проценти по-долу: 

 24-МЕСЕЧЕН ДЕПОЗИТ 

Валута Минимална сума Годишен лихвен процент 

BGN 3 000,00 0,17% 

EUR 3 000,00 0,15% 

USD 3 000,00 1,20% 

 

 Считано от 23.07.2019 г., Депозит Пиреос Максимум – 3 години се спира от продажба. Съществуващите депозити продължават да се олихвяват 
съгласно лихвените проценти по-долу: 

                                                                      ДЕПОЗИТ ПИРЕОС МАКСИМУМ – 3 ГОДИНИ  

Валута Минимална сума Лихвен процент за целия период на депозита Годишен лихвен процент 

 BGN 3 000,00 0,66% 0,22% 

EUR 3 000,00 0,60% 0,20% 

USD 3 000,00 3,45% 1,15% 

  

 Считано от 23.07.2019г., Депозит Пиреос Трансформ се спира от продажба. Съществуващите депозити продължават да се олихвяват съгласно 
лихвените проценти по-долу, като на  падеж на депозита, главницата и натрупаната лихва се прехвърлят по обслужващата сметка на депозита. 

 ДЕПОЗИТ ПИРЕОС ТРАНСФОРМ 

Валута Минимална сума Годишен лихвен процент 

BGN 10 000,01 0,15% 

EUR 5 000,01 0,15% 

USD 5 000,01 0,15% 

 

 Считано от 11.03.2016 г. Промоционален 4-месечен Депозит за юридически лица не се предлага за нови клиенти. От настъпване на първия 
падеж на депозита, същият ще продължи да се олихвява с годишен лихвен процент за 3 (три) месечен депозит Пиреос Стандарт, съгласно 
актуалния Лихвен бюлетин за Юридически лица на Банката, към момента на подновяването, и ще се подновява автоматично при действащите 
условия за 3 (три) месечен депозит Пиреос Стандарт.  

 Считано от 11.03.2016 г.,  Депозит 10 не се предлага за нови клиенти. След изтичане на една календарна година от откриването на депозита, 
същия ще започне да се олихвява с годишен лихвен процент за стандартен едномесечен депозит съгласно актуалния Лихвен бюлетин на Банката 
към момента.  

 
*При нарушаване на условията по договор за срочен депозит се прилага лихвен процент равен на този по разплащателните сметки за съответната валута.         
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ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СМЕТКИ И ДЕПОЗИТИ 

1. Банка Пиреос България АД /Банката/ олихвява сумите по сметки и депозити с лихвени проценти, определени в настоящия лихвен бюлетин.  
2. Банката има право едностранно да промени лихвения процент, приложим към съответните платежни сметки, при наличие на основателна причина, 

включително и при условията, посочени в Общите условия на Банката, като уведомява титулярите за тази промяна чрез съобщения, поставяни на 
определените за това места в банковите й салони, както и чрез обявяване на новите лихвени проценти в Интернет-страницата на Банката 
(www.piraeusbank.bg). При несъгласие на титуляря с едностранната промяна на приложимия лихвен процент, титулярят има право да прекрати 
незабавно рамковия договор преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носи отговорност за разноски и 
обезщетения. Промените по лихвените проценти по всички банкови сметки с изключение на срочните депозити, независимо от техния вид или 
наименование, влизат в сила и се прилагат в срок от два месеца след датата, на която промените са оповестени. Промените по лихвените 
проценти по срочни депозити влизат в сила и се прилагат от датата на падежа, следваща датата на решението на Банката за тяхната промяна. 

3.     Срокът за предизвестие при закриване на депозит от страна на клиент е един работен ден.  
4.   За всички платежни сметки, ако не е уговорено друго в договора, независимо от типа на сметката и валутата по нея, се прилага основа (база) за 

олихвяване АКТ/365 - т.е. начисляването на лихвата се извършва, като се приема, че всеки месец за периода от откриването до закриването на 
сметката се състои от броя реални календарни дни, а годината се счита за 365 дни. 

5.  Сметките и депозитите в Банката са гарантирани чрез участието на Банката във Фонд за гарантиране на влоговете /Фонд/ по реда на Закона за 
гарантиране на влоговете в банките /ЗГВБ/. Фондът гарантира пълно изплащане на влоговете на едно лице в Банката, независимо от броя и 
размера им, до 196 000 /сто деветдесет и шест хиляди/ лева. Фондът гарантира изплащане на влоговете за суми в размер до 250 000 /двеста и 
петдесет хиляди / лева при условията на чл.10 от ЗГВБ. Фондът изплаща гарантираните  влогове чрез една или повече банки, определени от 
управителния съвет на Фонда. Фондът осигурява достъп на вложителите на банката до подлежащите на изплащане суми по гарантираните влогове 
не по-късно от 7 работни дни от датата на издаване на акта посочен в чл.20, ал. 1 от ЗГВБ. 

6. Не се изплащат гарантираните размери на сметки и депозити в Банката на:   
6.1. други банки, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка; 
6.2. финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции; 
6.3. застрахователи и презастрахователи по чл. 12 от Кодекса за застраховането; 

6.4.пенсионноосигурителни дружества и фондове за задължително и  доброволно пенсионно осигуряване; 
6.5. инвестиционни посредници; 
6.6.колективни инвестиционни схеми, национални инвестиционни фондове, алтернативни инвестиционни фондове и дружества със специална 
инвестиционна цел; 
6.7. бюджетни организации по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси; 
6.8. Фонда за компенсиране на инвеститорите, Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Гаранционния фонд по чл. 518 от Кодекса за 
застраховането. 
7. Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия, представляващи изпиране на пари по смисъла на чл. 2 

от Закона за мерките срещу изпирането на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките срещу финансирането на 
тероризма, установени с влязла в сила присъда. 

8. Обстоятелствата, обуславящи изключенията от горепосочените, се установяват към датата на акта посочен в чл.20, ал. 1 от ЗГВБ. 
9. Информацията относно депозитни продукти, чието предлагане е прекратено, се публикува в настоящия лихвен бюлетин. 
10. Настоящият Лихвен бюлетин и посочените в него общи условия се считат за неразделна част от всеки договор за депозит и сметка, сключен между 

клиент и Банката.  
11. За неуредените с настоящите условия случаи се прилагат Общите условия на Банка Пиреос България АД.  

http://apis7/p.php?i=227993#p17183620
http://apis7/p.php?i=202906#p5871626
http://apis7/p.php?i=761517#p8469793
http://apis7/p.php?i=202906#p5272916
http://apis7/p.php?i=202906#p5272916
http://apis7/p.php?i=11968#p2703093
http://apis7/p.php?i=11968#p2703093
http://apis7/p.php?i=9335
http://apis7/p.php?i=9335

