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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  

Тази тарифа регламентира стандартните такси и комисионни, дължими 
и платими от клиентите на Банка Пиреос България (Банката) при 
осъществяване на транзакциите. За всички услуги и операции, които не 
са обект на тази тарифа,  Банката прилага такси и комисионни по 
договореност. 

 

1.2.  Тази тарифа се прилага за Клиенти на Банка Пиреос България АД – 
български или чуждестранни физически или юридически лица. 
За целите на тази тарифа Едноличните търговци са юридически лица. 

 

1.3.  Всички такси и комисионни се събират в български лева или 
еквивалентната им стойност в друга валута, изчислена на база на 
обменен курс на Банката за деня на транзакцията. 

 

1.4.  Банката изпълнява само нареждания, които отговарят напълно на 
изискванията на действащото в страната законодателство и при 
условие че клиентът разполага с достатъчно средства за 
осъществяване на транзакцията и за изплащане на дължимите такси и 
комисионни, при положение, че те са платими от него. 

 

1.5.  При трансфери от сметки във валута, различна от тази на трансфера, 
Банката обменя валута в съответствие с обявения обменен курс. 

 

1.6.  Настоящата тарифа зависи от пазарните условия и Банката си запазва 
правото да ги изменя и/или коригира по всяко време, по свое 
усмотрение, ако сметне за необходимо. 

 

1.7.  Банката има право да удържа от всяка сметка на Клиента натрупаните 
лихви, такси, разноски и утежнения, в това число в еквивалента в 
друга валута, ако в съответната сметка няма достатъчна наличност. 

 

1.8.  Разплащателните и спестовните сметки могат да бъдат закривани 
едностранно от Банката с 60-дневно писмено предизвестие. 

 

1.9.  Освен, ако изрично не е указано друго, таксите и комисионните за 
услугите, облагани по Закона за ДДС, се посочват с включен Данък 
добавена стойност (ДДС). 

 

1.10.  Изпълнителният комитет на Банката е упълномощен да изменя и 
коригира тази тарифа по всяко време. Измененията и корекциите 
влизат в сила от деня, изрично посочен в съответното решение на 
Изпълнителния комитет на Банка Пиреос България. 

 

1.11.  Тази тарифа е одобрена на заседание на Изпълнителния комитет на 
Банка Пиреос България АД с Протокол № 01/10.01.2007 и 
впоследствие променяна с Протокол № 5/10.05.2007, Протокол № 
9/28.08.2007, Протокол № 11/08.10.2007, Протокол № 12/02.11.2007, 
Протокол № 13/13.12.2007, Протокол № 01/25.01.2008, Протокол № 
7/26.05.2008, Протокол № 10/15.09.2008, Протокол № 14/18.11.2008,  
Протокол № 17/20.12.2008, Протокол № 04/06.04.2009, Протокол № 
7/28.07.2009, Протокол № 8/13.10.2009, Протокол № 7/13.04.2010, 
Протокол № 8/04.05.2010, Протокол № 9/17.05.2010, Протокол № 
10/2010,  Протокол № 12/30.08.2010,  Протокол № 15/18.11.2010, 
Протокол № 17/21.12.2010, Протокол № 2/25.01.2011, Протокол № 
5/09.03.2011, Протокол № 7/30.03.2011, Протокол № 9/16.05.2011, 
Протокол № 12/01.07.2011, Протокол № 13/13.07.2011, Протокол № 
14/17.08.2011, Протокол № 15/19.09.2011, Протокол № 21/05.12.2011, 
Протокол № 25/19.12.2011, Протокол № 01/12.01.2012, Протокол № 
2/30.01.2012, Протокол № 04/27.03.2012,  Протокол № 8/10.10.2012, 
Протокол № 10/13.11.2012, Протокол № 01/10.01.2013, Протокол № 
2/15.01.2013, Протокол № 06/27.03.2013, Протокол № 12/20.05.2013, 
Протокол № 19/26.06.2013, Протокол № 22/16.09.2013, Протокол № 
23/16.10.2013, Протокол № 01/10.01.2014, Протокол № 08/31.03.2014, 
Протокол № 13/11.06.2014, Протокол № 21/19.08.2014, Протокол № 
23/11.09.2014, Протокол № 33/17.12.2014, Протокол № 07/31.03.2015. 
на Изпълнителен Комитет 
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3. ПЛАЩАНИЯ В ЧУЖДА ВАЛУТА 

3.1.  Междубанкови Изходящи 

3.1.1.  Неекспресни преводи 

3.1.1.1.  Наредени в клон на Банката 0.20%, min. BGN 40, 
max. BGN 600 +SWIFT 
Fee BGN 20 

3.1.1.2.  Наредени чрез Интернет-канал /WINBANK/  0.20%, min. BGN 40, 
max. BGN 400 +SWIFT 
Fee BGN 20 

3.1.2.  Експресни преводи (по нареждане на Клиента) 

2. ПЛАЩАНИЯ В ЛЕВА 

2.1.  Междубанкови Изходящи 

2.1.1.  Изходящи преводи - БИСЕРА  

2.1.1.1.  Наредени в клон на Банката 2.00 лв. 

2.1.1.2.  Наредени чрез Интернет-канал /WINBANK/  1.00 лв.  

2.1.2.  Изходящи преводи - РИНГС  

2.1.2.1.  Наредени в клон на Банката 12 лв. 

2.1.2.2.  Наредени чрез Интернет- канал /WINBANK/  10 лв. 

2.1.3.  Касови преводи /срещу вноска на пари в брой на каса/  

2.1.3.1.  Касови преводи - БИСЕРА 0,5% (мин. ,5.00 лв.) 

2.1.3.2.  Касови преводи - РИНГС 0,5% (мин. 15 лв.) 

2.1.3.3.  Касови преводи по фирмена сметка в Банка Пиреос България 
Забележка: Таксата не се прилага, когато вноската се извършва от 
лице, представляващо клиента, или лице изрично упълномощено от 
клиента да внася по неговата сметка и в основанието за вноската 
отсъстват детайли, характерни за извършване на разплащане 
между вносителя и титуляра 

0,5% (мин. 5.00 лв.) 

 

 

2.2.  Междубанкови Входящи 

2.2.1.  Входящи междубанкови преводи - БИСЕРА/РИНГС Без такса 

2.3.  Вътрешнобанкови плащания 

2.3.1.  Преводи към други сметки в Банка Пиреос България  

2.3.1.1.  Наредени в клон на Банката 1.00 лв. 

2.3.1.2.  Наредени чрез Интернет-канал /WINBANK/ 0.50 лв. 

2.3.2.  Превод към собствена клиентска сметка в Банка Пиреос България Без такса 

2.4.  Вътрешнобанкови масови плащания с файл/payroll/ 

2.4.1.  
Плащане на трудово възнаграждение (по договор за масови 
плащания) 

По договаряне 

2.4.2.  Масови плащания към трети страни партньори По договаряне 

2.5.  Междубанкови масови плащания с файл – БИСЕРА/РИНГС 
0,80 лв./8 лв./за всяко 
единично плащане 

2.6.  Директен дебит 

2.6.1.  Платежно нареждане за директен дебит, подадено в клон на Банката 2.00 лв. 

2.6.2.  Платежно нареждане за директен дебит, подадено чрез Интернет-
канал /WINBANK/ 

1.00 лв.  

2.6.3.  Изпълнение на плащане по платежно нареждане за директен дебит  

2.6.3.1.  Чрез БИСЕРА 2.00 лв. 

2.6.3.2.  Чрез РИНГС 12 лв. 

2.6.3.3.  Вътрешнобанково 1.00 лв. 

 Забележка: За многоредово платежно нареждане, таксата се събира за всяко плащане. 

2.7 Комунални плащания 

2.7.1 Регистрация за ползване на услугата   2 лв. 

2.7.2 Такса за всяко плащане:  

2.7.2.1 от разплащателна/спестовна сметка   0.25 лв. 

2.7.2.2 от дебитна карта  Maestro   0.25 лв. 

2.7.2.3 от кредитна карта   0.50 лв. 

 Забележка: Цената на всеки SMS/e-mail за известяване във връзка с комунални плащания е 
съгласно тарифата на оператора на услугата. 

2.8 Такса за промяна или анулиране  на превод 

2.8.1 Чрез БИСЕРА 5.00 лв. 

2.8.2 Чрез РИНГС 10.00 лв. 
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3.1.2.1.  Наредени в клон на Банката 0.30%, min. BGN 60, 
max. BGN 800 + SWIFT 
Fee BGN 20 

3.1.2.2.  Наредени чрез Интернет-канал /WINBANK/ 0.30%, min. BGN 40, 
max. BGN 600 + SWIFT 
Fee BGN 20 

3.1.3.  Условен превод таксува се като 
откриване на потвърден 
акредитив 

3.1.4.  Касови преводи по фирмена сметка в Банка Пиреос България  
Забележка: Таксата не се прилага, когато вноската се извършва от 
лице, представляващо клиента, или лице, изрично упълномощено от 
клиента да внася по неговата сметка и в основанието за вноската 
отсъстват детайли, характерни за извършване на разплащане 
между вносителя и титуляра 

0.5% (мин. 10.00 лв.) 

3.2.  Междубанкови Входящи 

3.2.1.  Платими по сметка в Банка Пиреос България 0.1%, min. BGN 20, max. 
BGN 200 

3.2.2.  Платими в брой в полза на лица, които не са клиенти на Банката 0.2%, min. BGN 40, max. 
BGN 400 

3.2.3.  Връщане на получен превод по искане на бенефициента таксува се като изходящ 
превод 

3.3.  Вътрешнобанкови преводи 

3.3.1.  Преводи към други сметки в Банка Пиреос България  

3.3.1.1.  Наредени в клон на Банката 6.00 лв.  

3.3.1.2.  Наредени чрез Интернет-канал /WINBANK/ 3.00 лв. 

3.3.2.  Превод към собствена сметка  в Банка Пиреос България Без такса 

3.4.  Вътрешнобанкови масови плащания с файл /payroll/  

3.4.1. Плащанe на трудово възнаграждение (по договор за масови 
плащания) По договаряне 

3.4.2. Масови плащания към трети страни партньори По договаряне 

3.5.  Вътрешногрупови плащания “No Borders” /плащания в рамките на 
банковата Група Пиреос/ 

Съгласно отделна 
тарифа 

3.6.  Други разноски  

3.6.1.  Запитване относно плащане в чужда валута по искане на клиент 30 лв+такса SWIFT 20 лв 

3.6.2.  Ръчна обработка на входящ клиентски превод с липсващ или грешен 
IBAN на бенефициента  

10 лв. 

3.6.3.  Промяна/анулиране/връщане 60,00 лв. + 
действителните 
разноски + такса SWIFT 
20 лв. 

 

4. КОМУНИКАЦИОННИ РАЗНОСКИ 

4.1.  SWIFT 

4.1.1.  SWIFT такси 20 лв. 

4.2.  Такса за обработка и изпращане на превод 20 лв. 

4.3.  Телекс 

4.3.1.  Телекс 4 лв. + 20% ДДС 

4.3.2.  Телекс към други банки при плащания в чужда валута 5 лв. + 20% ДДС 

4.4.  Факс 

4.4.1.  
На територията на Република България 

4,00 лв. + 20% ДДС на 
страница 

4.4.2.  
Извън територията на Р. България 

6,00 лв. + 20% ДДС на 
страница 

4.5.  Други разноски 

4.5.1.  Предлагане на шифър 20 лв. + ДДС 

4.5.2.  Удостоверяване автентичността на шифри на трета страна 50 лв. + ДДС 

4.5.3.  
Фотокопие на документ от текущата година 

2 лв. + ДДС /на 
страница/ 

4.5.4.  
Фотокопие на документ от минала година 

3 лв. + ДДС /на 
страница/ 

4.5.5.  Дубликат на спестовна книжка 3 лв. + ДДС 

4.6.  Куриерски разноски  
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4.6.1.  За България Реалната стойност /мин. 
4 лв./ + ДДС 

4.6.2.  За чужбина Реалната стойност /мин. 
40 лв./ + ДДС 

   

5. КРАЕН СРОК  И ВАЛЬОРИ 

5.1.  Крайни срокове за подаване на платежни нареждания  

5.1.1.  За изпълнение на плащане в чужда валута  15.30 ч. 

5.1.2.  За изпълнение на експресно плащане в чужда валута За евро и щ.д. – 12.30 ч. 
За всички други валути – 
9.30 ч. 

5.1.3.  За изпълнение на плащания в лева БИСЕРА с вальор същия ден 13.00 ч. 

5.1.4.  За изпълнение на плащания в лева РИНГС  15.00 ч. 

5.2.  Вальори  

5.2.1.  Прилагани за плащания в лева  

5.2.1.1.  Входящи Вальор е датата на 
операцията 

5.2.1.2.  Изходящи Вальор е датата на 
операцията 

5.2.2.  Прилагани за плащания в чужда валута  

5.2.2.1.  Входящи Работният ден на 
постъпване на сумата по 
сметка на Банката 

5.2.2.2.  Изходящи  

5.2.2.2.1.  За платежни нареждания в евро Най-късно до 
следващия работен ден 
след получаването на 
платежното нареждане 
плюс един работен ден 
за платежни 
нареждания, 
инициирани на хартиен 
носител, освен ако не е 
указано друго 

5.2.2.2.2.  За платежни нареждания в други валути  В рамките на четири 
работни дни след 
получаване на 
платежното нареждане 
освен, ако не е указано 
друго 

5.2.2.3.  Вътрешнобанкови Датата на платежното 
нареждане 

 

6. ЧЕКОВЕ 

6.1.  Чекове и платежни нареждания 

6.1.1.  Инкасиране на чекове 

6.1.1.1.  До 200 евро (или еквивалентната им стойност) 20 лв. 

6.1.1.2.  Над 200 евро (или еквивалентната им стойност) 0,2%, мин. 40 лв., макс. 
200 лв. 

6.1.1.3.  Незабавно плащане Не се предлага 

6.1.1.4.  Връщане на неизплатени чекове 30 лв.  

6.1.2.  Издаване на чекове 

6.1.2.1.  Издаване на чекове на физически лица, теглени срещу банка-
кореспондент на Банка Пиреос България 

0,2%, мин. 20 лв., макс. 
1000 лв. 

6.1.2.2.  Издаване на чекове на юридически лица, теглени срещу банка-
кореспондент на Банка Пиреос България 

0,2%, мин. 40 лв., макс. 
1000 лв. 

6.1.2.3.  Анулиране на чекове 60 лв. + действителните 
разноски 

Забележки: 
*Услугите по този раздел се предоставят само на клиенти, които имат действащи кредити към момента на 
подаване на чека; 
**Банката събира комисионите по този раздел плюс куриерските разноски в момента на представяне на 
чековете на гишетата в Банката. Допълнителна сума в размер на 70 лв. за чек се блокира по сметката на 
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клиента /за покриване на разноските на банките-кореспонденти/; 
***В допълнение  към таксите в този раздел, Банката събира от клиентите всички куриерски разноски по 
изпращането на чековете; 
****Допълнително се прилагат разноските на банките-кореспонденти, ако има такива. 

 

7. ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ 

7.1.  Такса за регистрация  – за юридически и физически лица  не се дължи 

7.2.  Месечни такси – за юридически и физически лица  

7.2.1.  Месечна такса за извършване на транзакции чрез еднократна парола 
получавана чрез SMS на мобилния телефон на клиента – за фирми  

не се дължи 

7.2.2.  Месечна такса за извършване на транзакции чрез еднократна парола 
получавана чрез SMS на мобилния телефон на клиента – за граждани  

не се дължи 

7.3.  Годишни такси – юридически и физически лица  

7.3.1.  Годишна такса за извършване на операции с ползване на еднократна 
парола, генерирана от e-Token устройство  - за юридически лица 

25 лв. + ДДС за 
устройство 

7.3.2.  Годишна такса за извършване на операции с ползване на еднократна 
парола, генерирана от е-Token устройство – за физически лица 

20 лв. + ДДС за 
устройство 

7.3.3 Годишна такса за извършване на операции с еднократна парола, 
генерирана от е-Token устройство, в случай че е-Token устройството 
се ползва от двама или повече потребители 

25 лв. + ДДС за 
устройство 

7.4 Такса за изгубване, кражба или повреда на e-Token устройство, 
причинена от клиента 

50 лв. + ДДС 

 

8. УСЛУГИ ПО СМЕТКИ 

 Услуга лева евро щатски 
долари 

друга чужда 
валута 

8.1.  Такса за откриване на сметка Без такса Без такса Без такса Без такса 

8.1.1.  Такса за откриване на фирмена 
сметка   Пиреос Експрес Бизнес 20 лв. 20 лв.  40 лв.  40 лв. 

8.1.2.  Такса за откриване на спестовна 
сметка на физическо лице Пиреос 
Феър Плей 2 лв. 2 лв.  

не се 
предлага  

не се 
предлага 

8.1.3.  Еднократна такса за откриване на 
съвместна сметка  10 лв. 10 лв. 10 лв. 10 лв. 

8.1.4.  Еднократна такса за откриване на 
спестовна сметка на физически лица 
«Автономия» 5 лв. 5лв. 5лв. 

не се 
предлага 

8.2.  Месечна такса за поддържане на 
сметка на физическо лице 1 лв. 1 лв. 1 лв. 1 лв. 

8.3.  Месечна такса за поддържане на 
сметка на юридическо лице 8 лв. 10 лв. 10 лв. 10 лв. 

 Забележка: Лицата, които получават трудовото си възнаграждение по сметка в Банката, не 
заплащат такса за поддържане на сметката. 

8.4.  Минимална наличност, изискуема за 
физически лица 

5 лв.  5 евро 5 щ. долара Равностой-
ност на 5 
валутни 
единици 

8.5.  Минимална наличност, изискуема за 
юридически лица 

20 лв. 50 евро 50 щ.д.  
100 лв. 

8.6.  Пощенска кутия/Съхраняване на 
поща 

10 лв. + 
ДДС на 
годишна 
база 

10 лв. + 
ДДС на 
годишна 
база 

10 лв. + 
ДДС на 
годишна 
база 

20 лв. + ДДС 
на годишна 
база 

8.7.  Извлечение от сметка – 
международна поща 

Реална 
стойност 

Реална 
стойност 

Реална 
стойност 

Реална 
стойност 

8.8.  Такса за закриване на сметка 
 

Без такса Без такса Без такса Без такса 

8.9.  Такса за откриване на набирателна 
сметка  

10 лв. 10 лв. 10 лв. не се 
предлага 

8.10.  Месечна такса за поддържане на 
спестовни и депозитни сметки 

Без такса Без такса Без такса Без такса  

8.11.  Месечна такса за поддържане на 
съвместна сметка 

5 лв.  5 евро 5 щ. долара Равностой-
ност на 5 
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 валутни 
единици 

8.12.  Такса за закриване на спестовна 
сметка на физически лица 
„Автономия +” 

25 лв. 25 лв. 25 лв. не се 
предлага 

 Забележка: Банката не предлага спестовни сметки за юридически лица 

8.13.  Такса обслужване на запор  

8.13.1 за физически лица 10 лв. или равностойност в чужда валута 

8.13.2 за юридически лица 50 лв. или равностойност в чужда валута 

 

9. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ 

 
Услуга лева евро 

щатски 
долари 

друга чужда 
валута 

9.1.  Теглене в брой 

9.1.1.  Теглене на суми в брой с писмена 
заявка - физически лица  

Над 2000 лв. 
– 0,4% 
върху 
цялата сума, 
макс. 800 лв. 

Над 2000 
евро – 0,4% 
върху 
цялата сума, 
макс. 800 лв. 

Над 2000 
щ.д. – 0,4% 
върху 
цялата сума, 
макс. 800 лв. 

За друга 
валута – 
0,7% върху 
цялата сума, 
макс. 1000 
лв. 

9.1.2.  Теглене на суми в брой с писмена 
заявка - юридически лица  

Над 2000 лв. 
– 0,35% 
върху 
цялата сума, 
макс. 800 лв. 

Над 3000 
евро – 0,4% 
върху 
цялата сума, 
макс. 800 лв. 

Над 3000 
щ.д. – 0,4% 
върху 
цялата сума, 
макс. 800 лв. 

За друга 
валута – 
0,7% върху 
цялата сума, 
макс. 1000 
лв. 

9.1.3.  Теглене на суми в брой без писмена заявка – ако е възможно 

9.1.3.1 За физически лица Над 2000 лв. 
– 0,5% 
върху 
цялата сума 
без 
ограничения 

Над 2000 
евро – 0,6% 
върху 
цялата сума 
без 
ограничения 

Над 2000 
щ.д. – 0,6% 
върху 
цялата сума 
без 
ограничения 

0,7% върху 
цялата сума, 
без 
ограничения 

9.1.3.2 За юридически лица Над 2000 лв. 
– 0,5% 
върху 
цялата сума 
без 
ограничения 

Над 3000 
евро – 0,6% 
върху 
цялата сума 
без 
ограничения 

Над 3000 
щ.д. – 0,6% 
върху 
цялата сума 
без 
ограничения 

0,7% върху 
цялата сума, 
без 
ограничения 

9.1.4.  За заявени  и неизтеглени суми 0,5% върху 
цялата сума 
без 
ограничения 

0,5% върху 
цялата сума 
без 
ограничения 

0,5% върху 
цялата сума 
без 
ограничения 

0,7% върху 
цялата сума 
без 
ограничения 

9.1.5.  Теглене на каса от срочен депозит 

9.1.5.1.  На падеж или на първия работен 
ден, който следва датата на падежа, 
в случай, че тя е неработен ден 

Без такса Без такса  Без такса Без такса 

9.1.5.2.  Не на падеж Съгласно член 9.1.1 или 9.1.2 или 9.1.3 по-горе 

 Забележка: За теглене в брой на суми надвишаващи посочените по-горе, е необходима 
писмена заявка депозирана един работен ден преди датата на теглене, но не по-късно от 
15:00 часа. 

9.1.6 Такса за теглене в брой на суми с дебитни карти, издадени от други 
банки (Борика, Маестро, Виза Електрон) от POS-терминал на Банка 
Пиреос България  

1.5%, мин. 5 лв. 

9.1.7 Такса за теглене в брой с кредитни карти, издадени от други банки 
(VISA и MasterCard) от POS-терминал на Банка Пиреос България 

3%, мин. 10 лв. 

9.2.  Вноски на каса 

9.2.1.  Вальор за вноска на каса Вальор 
същия ден 

Вальор 
същия ден 

Вальор 
същия ден 

Вальор 
следващ 
ден 

9.2.2.  Вноски на каса – физически лица Над 3000 лв. 
– 0,1% 
върху 

Над 2000 
евро – 0,2% 
върху 

Над 2000 
щ.д. – 0,2% 
върху 

За друга 
валута – 
0,7% върху 
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цялата сума, 
макс. 300 лв. 

цялата сума, 
макс. 300 лв. 

цялата сума, 
макс. 300 лв. 

цялата сума, 
макс. 500 лв. 

9.2.3.  Вноски на каса несортирани 
банкноти – юридически лица  

Над 2000 лв. 
– 0,3% 
върху 
цялата сума, 
макс. 600 лв. 

Над 3000 
евро – 0,5% 
върху 
цялата сума, 
макс. 600 лв. 

Над 3000 
щ.д. – 0,5% 
върху 
цялата сума, 
макс. 600 лв. 

0,7% върху 
цялата сума, 
макс. 800 лв. 

9.2.4.  Вноски на каса сортирани банкноти – 
юридически лица 

Над 2000 лв. 
– 0,1% 
върху 
цялата сума, 
макс. 300 лв. 

Над 3000 
евро – 0,2% 
върху 
цялата сума, 
макс. 300 лв. 

Над 3000 
щ.д. – 0,2% 
върху 
цялата сума, 
макс. 300 лв. 

0,7% върху 
цялата сума, 
макс. 600 лв. 

9.2.5.  Вноска на каса от физически и 
юридически лица – сортирани 
монети 

2.5% върху 
сумата, мин. 
2 лв. 

   

9.2.6.  Вноска на каса от физически и 
юридически лица – несортирани 
монети 

4% върху 
сумата, мин. 
2 лв. 

   

9.2.7.  Вноска на каса за срочен депозит Без такса Без такса Без такса Без такса 

9.2.8.  Вноска на каса по спестовна сметка 
на физически лица „Автономия +” 

Без такса Без такса Без такса 
 

 Забележка: При вноски на каса /от юридически и физически лица/ за погасяване на кредит не 
се дължи такса. 

Забележка: Вальорът на операцията е същия ден при вноска на каса за погасяване на кредит в 
чужда валута и когато падежът на кредита е текущия ден.  

Забележка: Лимитите за тегления и вноски на каса са определени на дневна база за всички 
сметки на клиент от съответния вид валута. За всяко превишение на определения дневен 
лимит се прилагат таксите и комисионите, предвидени в настоящия раздел. 

9.3.  Монети и банкноти     

9.3.1.  Броене и обмяна на монети срещу 
банкноти 

5,0% върху 
цялата сума 

не се 
предлага 

не се 
предлага 

не се 
предлага 

9.3.2.  Обработка, броене и размяна на 
банкноти, които не са предназначени 
за внасяне по банкови сметки 

5,0% върху 
цялата сума, 
мин. 10 лв. 

5,0% върху 
цялата сума, 
мин. 10 лв. 

5,0% върху 
цялата сума, 
мин. 10 лв. 

не се 
предлага 

9.3.3.  Инкасиране с инкасов автомобил по 
договореност 

по 
договореност 

по 
договореност 

по 
договореност 

9.3.4.  Замяна на повредени и негодни 
банкноти 

    

9.3.4.1. Непосредствена замяна 3,0% върху 
цялата сума 

10,0% върху 
цялата сума 

10,0% върху 
цялата сума 

10,0% върху 
цялата сума 

9.3.4.2 Отложена замяна 3,0% върху 
цялата сума 
плюс 
куриерски 
разноски 

Не се 
предлага 

Не се 
предлага 

Не се 
предлага 

 Забележка: Непосредствена замяна на повредени и негодни банкноти в чуждестранна валута 
се извършва само по преценка на Банката. 

9.4.  Обмяна на валута 

9.4.1.  Обмяна на валута на каса за операции, извършвани след 17:00 часа в нормален 
работен ден и през цялото време в празнични дни /включително събота и неделя/. 

2.00 лв. 

 

10. ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ РЕФЕРЕНЦИИ  И УДОСТОВЕРЕНИЯ 

10.1.  Банкова референция на български език 30 лв. + ДДС 

10.2.  Банкова референция на чужд език 80 лв. + ДДС 

10.3.  Банково удостоверение на български език 15 лв. + ДДС 

10.4.  Банково удостоверение на чужд език 30 лв. + ДДС 

10.5.  Удостоверение за наличие/липса на сметка и/или потвърждение на 
авоари по нея 20 лв. + ДДС 

10.6.  Банково удостоверение за потвърждение на авоар по сметка за 
финансови институции  100 лв. + ДДС 

10.7.  Такса за извършване на писмени справки, свързани с одиторски 
проверки 100 лв. + ДДС 
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10.8.  Банково удостоверение за наличие или липса на кредитни задължения 
за всички видове продукти за физически лица, с изключение на 
ипотечни кредити 35 лв. + ДДС 

10.9.  Банково удостоверение за наличие или липса на кредитни задължения 
по ипотечни кредити 50 лв. + ДДС 

10.10.  Писмо за ангажимент във връзка с кредитни продукти на физически 
лица 100 лв. + ДДС 

 

11. ОБЩЕСТВЕН ТРЕЗОР 

 Размер 1 месец 3 месеца 6 месеца 1 година 

11.1.  Сейф – размер 60 мм 40 лв. + ДДС 50 лв. + ДДС 60 лв. + ДДС 120 лв. + ДДС 

11.2.  Сейф – размер 70 мм 40 лв. + ДДС 50 лв. + ДДС 60 лв. + ДДС 120 лв. + ДДС 

11.3.  Сейф – размер 75 мм 40 лв. + ДДС 50 лв. + ДДС 60 лв. + ДДС 120 лв. + ДДС 

11.4.  Сейф – размер 80 мм 40 лв. + ДДС 50 лв. + ДДС 60 лв. + ДДС 120 лв. + ДДС 

11.5.  Сейф – размер 90 мм 40 лв. + ДДС 50 лв. + ДДС 60 лв. + ДДС 120 лв. + ДДС 

11.6.  Сейф – размер 95 мм 40 лв. + ДДС 50 лв. + ДДС 60 лв. + ДДС 120 лв. + ДДС 

11.7.  Сейф – размер 100 мм 40 лв. + ДДС 50 лв. + ДДС 60 лв. + ДДС 120 лв. + ДДС 

11.8.  Сейф – размер 120 мм 40 лв. + ДДС 50 лв. + ДДС 60 лв. + ДДС 120 лв. + ДДС 

11.9.  Сейф – размер 150 мм 40 лв. + ДДС 50 лв. + ДДС 60 лв. + ДДС 120 лв. + ДДС 

11.10.  Сейф – размер 180 мм 70 лв. + ДДС 85 лв. + ДДС 100 лв. + ДДС 200 лв. + ДДС 

11.11.  Сейф – размер 200 мм 70 лв. + ДДС 85 лв. + ДДС 100 лв. + ДДС 200 лв. + ДДС 

11.12.  Сейф – размер 250 мм 70 лв. + ДДС 85 лв. + ДДС 100 лв. + ДДС 200 лв. + ДДС 

11.13.  Сейф – размер 280 мм 70 лв. + ДДС 85 лв. + ДДС 100 лв. + ДДС 200 лв. + ДДС 

11.14.  Сейф – размер 290 мм 70 лв. + ДДС 85 лв. + ДДС 100 лв. + ДДС 200 лв. + ДДС 

11.15.  Сейф – размер 300 мм 70 лв. + ДДС 85 лв. + ДДС 100 лв. + ДДС 200 лв. + ДДС 

11.16.  Сейф – размер 360 мм 100 лв. + ДДС 120 лв. + ДДС 140 лв. + ДДС 280 лв. + ДДС 

11.17.  Сейф – размер 368 мм 100 лв. + ДДС 120 лв. + ДДС 140 лв. + ДДС 280 лв. + ДДС 

11.18.  Сейф – размер 400 мм 125 лв. + ДДС 150 лв. + ДДС 175 лв. + ДДС 350 лв. + ДДС 

11.19.  Сейф – размер 450 мм 125 лв. + ДДС 150 лв. + ДДС 175 лв. + ДДС 350 лв. + ДДС 

11.20.  Сейф – размер 500 мм 180 лв. + ДДС 225 лв. + ДДС 250 лв. + ДДС 500 лв. + ДДС 

11.21.  Договорът за наем включва 1 
/едно/ безплатно посещение 
на обществения трезор 
седмично. За всяко извъредно 
посещение се събира 
допълнителна такса от 5 лева 
+ ДДС  

11.22.  Наказателна такса в случай, 
че сейфът не е освободен и 
наемът за следващ период не 
е платен: 

Удвоеният размер на наемната цена, пропорционално за всеки 
ден забава, считано от деня, следващ датата на изтичане на 
срока по договора, до датата на сключване на нов договор за наем 
на сейф или до датата на освобождаване на сейфа 

 Забележка: Наемът се заплаща авансово при сключване или подновяване на Договора, чрез 
предварително открита на името на наемателя сметка в Банката. 

 

12. ДОКУМЕНТАРНИ ОПЕРАЦИИ И БАНКОВИ ГАРАНЦИИ 

12.1.  ДОКУМЕНТАРНО/ЧИСТО ИНКАСО  

Инкасата се обработват съгласно Единните правила за инкасата 
на Международната търговска камара в Париж и действащите 
законови разпоредби. 

 

“Документарно инкасо” е инкасо на: 
1. Финансови документи, придружени от търговски 

документи. 
2. Търговски документи, непридружени от финансови 

документи. 

 

“Чисто инкасо” е инкасо на финансови документи, непридружени 
от търговски документи. Чековете (лични, фирмени и банкови) и 
платежните нареждания не са обект на тази глава, а са 
разгледани в глава “ЧЕКОВЕ”. 

 

12.1.1.  ПОЛУЧЕНИ ДОКУМЕНТАРНИ/ЧИСТИ ИНКАСА  

12.1.1.1.  Документи срещу акцепт 0,25% (мин. 100 лв., макс. 
600 лв.) 

12.1.1.2.  Документи срещу плащане 0,2% (мин. 80 лв., макс. 
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500 лв.) 

12.1.1.3.  Документи без заплащане 0,15% (мин. 100 лв., макс. 
250 лв.) 

12.1.1.4.  Предаване на документи за доставка на стоки на разпореждане на 
Банката – след плащане или акцепт 

100 лв. 

12.1.1.5.  Промяна на условията на инкасото 60 лв. 

12.1.1.6.  Авалиране на финансови документи  

12.1.1.6.1.  Обезпечени с парични средства 0,2% на тримесечие или 
част от него(мин.100 лв.) 

12.1.1.6.2.  Гарантирани с обезпечения, различни от парични средства По договаряне (на 
тримесечие или част от 
него) 

12.1.1.7.  Плащане (с вальор два банкови работни дни след получаване на 
инструкции в съответствие със сроковете и условията определени  в 
глава “ДОКУМЕНТАРНИ ОПЕРАЦИИ - РАЗНИ”) 

0,1% (мин. 20 лв., макс. 
100 лв.) плюс 
комуникационни разноски 

12.1.1.8.  Плащане със съкратен вальор (по искане на клиента) 0,2% (мин. 40 лв., макс. 
200 лв.) плюс 
комуникационни разноски 

12.1.1.9.  Авизиране на рекламации/запитвания за неплащане/неакцептиране 50 лв. 

12.1.1.10.  Връщане на неизплатени документи 60 лв. плюс 
пощенски/куриерски 
разноски 

12.1.1.11.  Запитвания и друга кореспонденция (по искане на клиента) 50 лв. плюс 
комуникационни разноски 

12.1.1.12.  Проследяване на падеж при отсрочено плащане 
 

0,1% на тримесечие или 
част от него (мин. 60 лв., 
макс. 300 лв.) 

12.1.1.13.  Съхранение на акцептирани финансови документи след падежа - до 
получаване на инструкции 

0,1% на тримесечие или 
част от него (мин. 40 лв., 
макс. 200 лв.) 

12.1.1.14.  Съхранение на непотърсени, неакцептирани документи (след 1 месец 
от представянето/авизирането им на платеца) 

40 лв. на месец или част 
от него 

12.1.1.15.  Препращане на получено инкасо към друга банка 60 лв. плюс 
пощенски/куриерски 
разноски 

 Забележка: Банката не се ангажира да протестира в случай на неплащане или неакцептиране. 

12.1.2.  ИЗПРАТЕНИ ДОКУМЕНТАРНИ/ЧИСТИ ИНКАСА 

12.1.2.1.  Документи срещу акцепт или плащане 0,25% (мин. 100 лв, макс. 
600 лв.) плюс 
пощенски/куриерски 
разноски 

12.1.2.2.  Документи без заплащане 0,15% (мин. 100 лв, макс. 
250 лв.) плюс 
пощенски/куриерски 
разноски 

12.1.2.3.  Промяна на условията на инкасото 80 лв.плюс 
комуникационни разноски 

12.1.2.4.  Плащане 0,1% (мин. 10 лв., макс. 
100 лв.) 

12.1.2.5.  Рекламации, запитвания, друга кореспонденция (по искане на 
клиента) 

50 лв. плюс 
комуникационни разноски 

12.1.2.6.  Фотокопие на документите за банковото досие (ако не са 
предоставени от клиента) 

Съгласно т. 4.5.3 

12.1.2.7.  Доплащане за експресна обработка (по искане на клиента) 50 лв. 

12.2.  ДОКУМЕНТАРНИ АКРЕДИТИВИ  

Документарните акредитиви се обработват в съответствие с 
Еднообразните правила и обичаи за документарните акредитиви 
на Международната търговска камара в Париж и действащите 
законови разпоредби. 

 

Комисионите и разноските за документарните акредитиви се 
прилагат за условните преводи, документарните гаранции 
(гаранции с характеристики на документарен акредитив) и 
стендбай акредитивите. 
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Издаването, револвирането, увеличаването на сумата и/или 
продължаването на срока на валидност на документарните 
акредитиви подлежи на предварително одобрение от страна на 
компетентните органи в Банката. 

 

12.2.1.  Издаване/откриване на документарни акредитиви  

12.2.1.1.  Предизвестие 100 лв. плюс 
комуникационни разноски 

12.2.1.2.  Издаване/откриване:  

1. Обезпечени с парични средства 0,25% на тримесечие или 
част от него (мин. 100 
лв.) плюс 
комуникационни разноски 

2. Гарантирани с обезпечения, различни от парични средства По договаряне  

 Забележка: Комисионите се събират при издаването/откриването 
на акредитива върху цялата сума на акредитива, за целия период 
на валидност, като събраните комисиони не подлежат на връщане в 
случай на анулиране на акредитива или изтичане на срока му без да 
е бил използван. Когато акредитивът се открива с разрешен 
толеранс в сумата, комисионите се събират върху максималната 
сума (сумата на акредитива плюс разрешения толеранс). 

 

12.2.1.3.  Обработка и плащане (за всяко представяне на документи) 0,1% (мин. 50 лв.) плюс 
комуникационни разноски 

12.2.1.4.  Промяна на условията (без увеличаване на сумата и продължаване 
срока на валидност) 

80 лв. плюс 
комуникационни разноски 

12.2.1.5.  Увеличаване на сумата Комисионата за 
издаване/откриване 
върху сумата на 
увеличението за целия 
остатъчен срок на 
валидност плюс 
комуникационни разноски 

12.2.1.6.  Продължаване срока на валидност  

1. В рамките на тримесечието, за което е събрана комисиона 80 лв. Плюс 
комуникационни разноски 

2. За ново тримесечие или част от него Комисионата за 
издаване/откриване 
върху действителната 
стойност на акредитива 
плюс комуникационни 
разноски 

12.2.1.7.  Револвиране Комисионата за 
издаване/откриване 
върху револвиращата 
сума за целия нов срок 
на валидност 

12.2.1.8.  Такса за нередовни документи (за всеки комплект нередовни документи) 100 лв. плюс 
комуникационни разноски 

12.2.1.9.  Анулиране преди изтичане срока на валидност 100 лв. плюс 
комуникационни разноски 

12.2.1.10.  Отсрочено плащане/акцептиране (за периода след изтичане срока на 
валидност) 

0,1% на месец или част 
от него (мин. 100 лв.) 

12.2.1.11.  Договаряне на потвърждение от друга банка (допълнително към 
комисионата за издаване/откриване) 

По договаряне (мин. 100 
лв.) плюс 
комуникационни разноски 

12.2.1.12.  Доплащане за бърза обработка (по искане на клиента) 50 лв. 

12.2.1.13.  Доплащане за експресна обработка (по искане на клиента) 100 лв. 

12.2.1.14.  Доплащане за допълнителна работа, сложност, консултации (без 
ангажимент), изготвяне на специални текстове и др. 

По договаряне (мин. 50 
лв.) 

12.2.1.15.  SWIFT/телекс разноски за издаване на документарен акредитив 60 лв. 

12.2.1.16.  SWIFT/телекс разноски за предизвестие, промяна, искане за 
анулиране, условен превод, револвиране, уведомление за нередовни 
документи 

30 лв. 

12.2.2.  Получени документарни акредитиви  
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12.2.2.1.  Предаване без ангажимент към друга банка за удостоверяване на 
автентичност (по искане на издаващата банка) 

60 лв. плюс 
комуникационни разноски 

12.2.2.2.  Предизвестие 60 лв. 

12.2.2.3.  Авизиране без потвърждение (включително авизиране на получени 
прехвърлени акредитиви и получено прехвърляне/цесия на 
вземанията) 

0,1% (мин. 100 лв. макс. 
1000 лв.) 

12.2.2.4.  Потвърждаване (допълнително към комисионата за авизиране) По договаряне (на 
тримесечие или част от 
него) 

 Забележка: Комисионите се събират върху цялата сума на 
акредитива, за целия период на валидност, като събраните 
комисиони не подлежат на връщане в случай на анулиране на 
акредитива или изтичане на срока му без да е бил използван. При 
акредитиви с разрешен толеранс върху сумата, комисионите се 
събират върху максималната сума (сумата на акредитива плюс 
разрешения толеранс). 

 

12.2.2.5.  Авизиране на промяна (с изключение увеличаване на сумата при 
непотвърдени акредитиви и увеличаване на сумата и/или продължаване 
на срока на валидност при потвърдени акредитиви) 

60 лв. 

12.2.2.6.  Предварителна проверка на документи по искане на клиента (за всяко 
представяне на документи) 

70 лв. 

12.2.2.7.  Повторна проверка на върнати за коригиране документи – 
допълнително към комисионата за обработка и плащане (за всяко 
представяне на документи) 

70 лв. 

12.2.2.8.  Обработка и плащане (за всяко представяне на документи) 0,2% (мин. 100 лв. макс. 
2000 лв.) 

12.2.2.9.  Обработка и изпращане на нередовни документи на инкасова база / 
Обработка и изпращане на документи по акредитиви платими при 
друга банка 

0,15% (мин. 75 лв. макс. 
1000 лв.) 

12.2.2.10.  Отсрочено плащане/акцепт (считано от датата на изпращане на 
документите) 

 

1. За потвърдени документарни акредитиви 0,1% на месец или част 
от него (мин. 100 лв. 
макс. 500 лв.) 

2. За непотвърдени документарни акредитиви 100 лв. 

12.2.2.11.  Негоциране / сконтиране По договаряне 

12.2.2.12.  Прехвърляне на прехвърляеми документарни акредитиви  

1. С прибавяне на потвърждение По договаряне (на 
тримесечие или част от 
него) 

2. Без прибавяне на потвърждение 0,2% (мин. 100 лв.) 

12.2.2.13.  Прехвърляне (цесия) на вземанията 0,15% (мин. 100 лв.) плюс 
комуникационни разноски 

12.2.2.14.  Рамбурсно искане 20 лв. плюс 
комуникационни разноски 

12.2.2.15.  Анулиране преди изтичане срока на валидност 100 лв. 

12.2.2.16.  Фотокопие на документите за банковото досие (ако не са 
предоставени от клиента) 

0,5 лв. на страница 

12.2.2.17.  Доплащане за допълнителна работа, сложност, консултации (без 
ангажимент), изготвяне на специални текстове и др. 

По договаряне (мин. 50 
лв.) 

12.2.2.18.  Доплащане за бърза обработка (по искане на клиента) 50 лв. 

12.2.2.19.  Доплащане за експресна обработка (по искане на клиента) 100 лв. 

12.3.  БАНКОВИ ГАРАНЦИИ  

Гаранциите се обработват съгласно съответните правила на 
Международната търговска камара и действащите законови 
разпоредби. 

 

Издаването, револвирането, увеличаването на сумата и/или 
продължаването на срока на валидност на банковите гаранции 
подлежи на предварително одобрение от страна на 
компетентните органи в Банката. 

 

Документарните гаранции (гаранции с характеристики на 
документарен акредитив) се третират като документарни 
акредитиви. 
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12.3.1.  Издадени банкови гаранции 

12.3.1.1.  Документи за кандидатстване за нов лимит за издаване на банкова 
гаранция за МСП клиенти  

50 лв. за лимит до 50 000 
лв.; 100 лв. за лимит над 
50 000 лв. 

 Забележка: При гаранции обезпечени на 100% или над 100% с парични средства, такса за 
документи за кандидатстване не се дължи. 

12.3.1.2.  Документи за кандидатстване за нов лимит за издаване на банкова 
гаранция за корпоративни клиенти 

Без такса 

12.3.1.3.  За участие в търг  

  Обезпечени с парични средства 0,35% на тримесечие или 
част от него (мин. 100 
лв.) плюс 
комуникационни разноски 

  Гарантирани с обезпечения, различни от парични средства 0,50% на тримесечие или 
част от него (мин. 200 
лв.) плюс 
комуникационни разноски 

12.3.1.4.  За добро изпълнение; за плащане; гаранции в полза на митническите учреждения 

  Обезпечени с парични средства 0,35% на тримесечие или 
част от него (мин. 100 
лв.) плюс 
комуникационни разноски 

  Гарантирани с обезпечения, различни от парични средства 0,75% на тримесечие или 
част от него (мин. 200 
лв.) плюс 
комуникационни разноски 

12.3.1.5.  За възстановяване на аванс 

  Обезпечени с парични средства 0,35% на тримесечие или 
част от него (мин. 100 
лв.) плюс 
комуникационни разноски 

  Гарантирани с обезпечения, различни от парични средства 0,75% на тримесечие или 
част от него (мин. 200 
лв.) плюс 
комуникационни разноски 

12.3.1.6.  Издаване на банкова гаранция срещу насрещна банкова гаранция По договаряне (мин. 200 
лв.) плюс 
комуникационни разноски 

 Забележка: Комисионите са дължими за неделимо тримесечие, събират се при издаването на 
банковата гаранция, от датата на издаване до крайната дата на валидност, като събраните 
комисиони не подлежат на връщане при намаляване на ангажимента на Банката или при 
анулиране/закриване преди изтичане срока на валидност. Комисионите за безсрочните 
гаранции се събират на годишна база. 

12.3.1.7.  Промяна на условията (с изключение на увеличаване на сумата и 
продължаване срока на валидност) 

80 лв. плюс 
комуникационни разходи 

12.3.1.8.  Увеличаване на сумата Комисионата за издаване 
върху увеличената сума 
плюс комуникационни 
разноски 

12.3.1.9.  Продължаване на срока на валидност  

1. В рамките на тримесечието, за което е събрана комисиона 80 лв. плюс 
комуникационни разноски 

2. За ново тримесечие или част от него Комисионата за издаване 
върху действителната  
стойност плюс 
комуникационни разноски 

12.3.1.10.  Плащане 0,15% (мин. 100 лв., макс. 
1000 лв.) плюс 
комуникационни разноски 

12.3.1.11.  Анулиране/закриване преди изтичане срока на валидност (с 
изключение на безсрочните гаранции) 

50 лв. плюс 
комуникационни разноски 

12.3.1.12.  Доплащане за бърза обработка 50 лв. 

12.3.1.13.  Доплащане за експресна обработка 100 лв. 

12.3.1.14.  Доплащане за допълнителна работа, сложност, консултации (без По договаряне (мин. 50 
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ангажимент), изготвяне на специални текстове и др. лв.) 

12.3.1.15.  SWIFT/телекс разноски за издаване на банкова гаранция 60 лв. 

12.3.1.16.  SWIFT/телекс разноски за промяна, запитване, искане за анулиране 
преди изтичане срока на валидност 

30 лв. 

12.3.2.  Получени банкови гаранции  

12.3.2.1.  Авизиране без ангажимент 0,1% (мин. 100 лв., макс. 
500 лв.) 

12.3.2.2.  Авизиране на промяна (с изключение на увеличаване на сумата) 60 лв. 

12.3.2.3.  Авизиране на промяна – увеличаване на сумата Комисионата за 
авизиране върху 
стойността на 
увеличението 

12.3.2.4.  Изпращане на искане за плащане до издаващата банка (за всяко 
искане) 

100 лв. плюс 
комуникационни разноски 

12.3.2.5.  Плащане 0,1% (мин. 100 лв., макс. 
400 лв.) 

12.3.2.6.  Сконтиране/акцептиране По договаряне 

12.3.2.7.  Прехвърляне/цесия на вземания/право на иск 0,15% (мин. 100 лв.) 

12.3.2.8.  Предаване без ангажимент към друга банка за удостоверяване на 
автентичност (по искане на издаващата банка) 

60 лв. плюс 
комуникационни разноски 

12.3.2.9.  Проверка на автентичността на банкова гаранция, получена директно 
от бенефициента (по искане на бенефициента) 

60 лв. плюс 
комуникационни разноски 

12.3.2.10.  SWIFT разноски за запитвания, авизо за намаляване или 
освобождаване, проверка на автентичността, предаване към  друга 
банка и т.н. 

30 лв. 

12.3.2.11.  Потвърждаване на автентичността на оторизираните подписи върху 
искане на клиента, което ще бъде изпратено на издаващата банка 
директно от клиента (по искане на клиента) 

50 лв. плюс 
комуникационни разноски 

12.3.2.12.  Анулиране на искане към издаващата банка от името на клиента 50 лв. плюс 
комуникационни разноски 

 Забележка: Получените банкови гаранции в полза на Банката (и приети от нея) като 
обезпечение за отпускане на кредит са безплатни за клиента. 

12.4.  ДОКУМЕНТАРНИ ОПЕРАЦИИ – РАЗНИ  

12.4.1.  Срокове и условия за изпълнение 
Искания, нареждания, инструкции, документи, представени до 15:30 
часа се считат за получени в деня на представянето им (след 15:30 
часа се считат за получени на следващия работен ден) и сроковете по 
изпълнението им започват да текат от този ден, само при условие че 
са надлежно попълнени, съответстват напълно на изискванията на 
действащото законодателство, обезпеченията (ако се изискват) са 
предоставени и клиентът разполага с достатъчно средства за 
осъществяване на транзакцията и за заплащане на дължимите такси 
и комисиони. В случай, че някое от горните условия не е изпълнено, 
сроковете по изпълнението не започват да текат до изпълнението им. 
За ден на получаване ще се счита денят, в който всички условия са 
изпълнени и сроковете за изпълнение започват да текат от този ден. 

 

12.4.1.1.  Стандартна обработка на искане за издаване или промяна на 
документарен акредитив или гаранция 

16 работни часа 

12.4.1.2.  Бърза обработка на искане за издаване или промяна на документарен 
акредитив или гаранция 

12 работни часа 

12.4.1.3.  Експресна обработка на искане за издаване или промяна на 
документарен акредитив или гаранция 

6 работни часа 

12.4.1.4.  Стандартна проверка на представените документи по получен 
документарен акредитив 

36 работни часа 

12.4.1.5.  Бърза проверка на представените документи по получен 
документарен акредитив 

24 работни часа 

12.4.1.6.  Експресна проверка на представените документи по получен 
документарен акредитив 

12 работни часа 

12.4.1.7.  Стандартна обработка на инкасови инструкции/инкасово нареждане 16 работни часа 

12.4.1.8.  Експресна обработка на инкасови инструкции/инкасово нареждане 8 работни часа 

12.4.2.  Вальори  

12.4.2.1.  За входящи плащания по документарни операции в чуждестранна 
валута 

Един банков работен ден 
след получаване на 
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средствата от Банката 

12.4.2.2.  За изходящи плащания по документарни операции в чуждестранна 
валута 

Два банкови работни дни 
след получаване на 
инструкции (в 
съответствие с 
посочените срокове и 
условия) 

12.4.2.3.  За входящи плащания по документарни операции в лева Датата на получаване на 
средствата от Банката 

12.4.2.4.  За изходящи плащания по документарни операции в лева Един банков работен ден 
след получаване на 
инструкции (в 
съответствие с 
посочените срокове и 
условия) 

12.4.2.5.  За вътрешнобанкови плащания по документарни операции Вальор е датата на 
изпълнение на 
транзакцията 

 Забележка 1: Вальорът при изходящите плащания се прилага само 
ако плащането е наредено от клиента (по инкаса, при приемане за 
плащане на нередовни документи и др.) и Банката не е поела друг 
ангажимент (по издадени документарни акредитиви или гаранции, 
авалирани финансови документи и др.). 

 

Забележка 2: “Банков работен ден" е: работен ден за България и за 
валутата, която е обект на транзакцията. 

Забележка 3: “Съкратен вальор”  е  същият или следващият 
работен ден след след получаване на инструкции (в съответствие 
с посочените срокове и условия), в съответствие с посочените по-
горе банкови работни дни и сроковете на банките-кореспонденти и 
междубанковите платежни системи. 

12.4.3.  Комуникационни и други разноски  

12.4.3.1.  SWIFT / телекс разноски – за всички неупоменати изрично по-горе 
случаи 

20 лв.  

12.4.3.2.  Куриерски разноски  

1. За България Реалната стойност (мин. 
4 лв.) + ДДС 

2. За чужбина Реалната стойност + ДДС 

12.4.3.3.  Пощенски разноски  

1. За България Реалната стойност (мин. 
4 лв.) + ДДС 

2. За чужбина Реалната стойност (мин. 
8 лв.) + ДДС 

12.4.3.4.  За услуги, свързани с документарни операции, предоставяни по 
електронна поща (по искане на клиента) 

 

1. За България 2 лв. на съобщение 

2. За чужбина 5 лв. на съобщение 

12.4.3.5.  За услуги, свързани с документарни операции, предоставяни по факс 
(по искане на клиента) 

 

1. За България 2 лв. на страница 

2. За чужбина 5 лв. на страница 

12.4.3.6.  Фотокопие на документи, свързани с документарни операции от 
текущата година (в срок от 1 работен ден, след писмено искане от 
клиента) 

2 лв. на страница + ДДС 

12.4.3.7.  Фотокопие на документи, свързани с документарни операции от 
предишни години (в срок от 5  работни дни, след писмено искане от 
клиента) 

3 лв. на страница +ДДС 

12.4.3.8.  Прилагане/проверка на шифри (във връзка с документарна операция) 50 лв. 

12.5.  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ  

12.5.1.  За всяка предоставяна услуга  се прилага действащата в деня на 
предоставянето й тарифа. 

 

12.5.2.  Посочените срокове за изпълнение определят крайните срокове. 
За по-ранно изпълнение, клиентът не се таксува допълнително. 
Сроковете могат да бъдат променяни от страна на Банката при 
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форсмажорни обстоятелства. Банката не носи отговорност, за 
каквито и било закъснения при изпълнението или за 
неизпълнение на услугите, ако закъснението или 
неизпълнението е било причинено от обстоятелства или 
причини, извън контрола на Банката. 

12.5.3.  Таксите и комисионите по Документарни операции се събират в 
момента на извършване на услугите и са дължими дори ако 
услугите не са използвани. Събраните такси и комисиони не 
подлежат на връщане. 

 

12.5.4.  Таксите и комисионите на другите банки и други такси, 
възникнали в процеса на изпълнение на искане/нареждане на 
клиента, ще се събират от клиента по реалната им стойност. 
Банката си запазва правото да събира дължимите такси и 
комисиони от клиента, при условие, че в инструкциите на 
Клиента не е посочено за чия сметка са или ако е посочено, че са 
за сметка на бенефициента, но Банката не е успяла да ги събере 
от бенефициента. 

 

   

13. БАНКОВИ КАРТИ 

13.1.  Международни дебитни карти Maestro  

13.1.1.  Издаване на ЕДК  

  обикновено издаване – до 10 работни дни Без такса 

  издаване на допълнителна карта към основната Без такса 

13.1.2.  Подновяване на ЕДК при изтичане срока на валидност Без такса 

13.1.3.  Преиздаване на карта в случай на повреждане, изгубване, кражба 
или по желание на Клиента 5 лв. 

13.1.4.  Месечна такса за поддържане на дебитна карта 0,60 лв. 

13.1.5.  Теглене на суми в брой от банкомат:  

  от банкомат на БАНКА ПИРЕОС България 0,30 лв. 

  от банкомат на други банки в България 1,00 лв. 

  от банкомат на други банки в чужбина 5 лв. + 1,0% 

13.1.6.  Теглене на суми в брой от POS-терминал:  

  от POS-терминал на БАНКА ПИРЕОС  

 - за суми до 3000 лв. 0,25 лв. 

 - за суми над 3000 лв. 0,25 лв. + 0,2% върху 
сумата 

  чрез POS-терминали на други банки в България 0,25 лв. 

  чрез POS-терминали на други банки в чужбина 5 лв. + 1,0% 

  от POS-терминал в търговски обект /кеш бек/ 0,30 лв 

13.1.7.  Закупуване на стоки и услуги чрез POS-терминал Без такса 

13.1.8.  Плащане на комунални услуги от банкомат 0,25 лв. 

13.1.9.  Прехвърляне на суми между банкови сметки чрез банкомат  

  Прехвърляне на суми картова – текуща сметка 0,25 лв. 

  Вътрешнобанкови/Междубанкови преводи 0,50 лв. 

13.1.10.  Справка за сметка от банкомат Без такса 

13.1.11.  Справка за последните пет транзакции от банкомат 0,50 лв. 

13.1.12.  Блокиране на карта по искане на Клиента Без такса 

13.1.13.  Деактивиране на карта по искане на Клиента 1 лв. 

13.1.14.  Неоснователно оспорване на транзакция 20 лв. 

13.1.15.  Промяна на параметри или предварително зададени лимити по ЕДК Без такса 

13.1.16.  Блокиран неснижаем минимум   

13.1.16.1.  по картова сметка 3 лв. 

13.1.16.2.  по картова сметка „Заплата” 5 лв. 

13.1.17.  Регистрация за получаване на SMS уведомления* 2 лв. 

13.1.18.  Получаване на карта и ПИН код в друг клон на банката 10 лв. 

 *Забележка: Цената на всеки SMS е съгласно тарифата на 
оператора на услугата.  

13.1.19.  Такса за превалутиране на транзакции в чужбина 0,5% от сумата 

13.2.  Международна дебитна карта VISA Electron  

13.2.1.  Издаване на ЕДК:  

  обикновено издаване – до 10 работни дни Без такса 

  издаване на допълнителна карта към основната Без такса 

13.2.2.  Подновяване на ЕДК при изтичане срока на валидност Без такса 
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13.2.3.  Преиздаване на карта в случай на повреждане, изгубване, кражба 
или по желание на Клиента 5 лв. 

13.2.4.  Годишна такса за поддържане на дебитна карта 15,00 лв. 

13.2.5.  Теглене на суми в брой от банкомат:  

  от банкомат на БАНКА ПИРЕОС 0,30 лв. 

  от банкомат на други банки в България 1,00 лв. 

  от банкомат на други банки в чужбина 5 лв. + 0,5% 

13.2.6.  Теглене на суми в брой от POS-терминал  

  от POS-терминал на БАНКА ПИРЕОС: 0,60 лв. 

  от POS-терминал на други банки в България 0,60 лв. 

  от POS-терминал на други банки в чужбина 5 лв. + 0,5% 

13.2.7.  Закупуване на стоки и услуги чрез POS-терминал Без такса 

13.2.8.  Справка за сметка от банкомат 0,60 лв. 

13.2.9.  Неоснователно оспорване на транзакция 20 лв. 

13.2.10.  Блокиран неснижаем остатък   

13.2.10.1.  по разплащателна  сметка 20 лв. 

13.2.10.2.  по спестовна сметка „Заплата” 5 лв. 

13.2.11.  Получаване на карта и ПИН код в друг клон на банката 10 лв. 

13.2.12.  Известия за транзакции с картата:  

  за SMS известие 0.06 лв. 

  за e-mail известие 0.00 лв. 

13.2.13.  Такса за превалутиране на транзакции в чужбина 0,5% от сумата 

13.3.  Международни кредитни карти MasterCard Standard/VISA Classic  

13.3.1.  Издаване на банкова карта:  

  обикновено издаване – до 10 работни дни Без такса 

  издаване на допълнителна карта към основната Без такса 

13.3.2.  Подновяване на карта при изтичане срока на валидност Без такса 

13.3.3.  Преиздаване на карта в случай на повреждане, изгубване, кражба 
или по желание на Клиента 10 лв. 

13.3.4.  Годишна такса за поддържане на кредитна карта 50 лв. 

13.3.5.  Годишна такса за поддържане на допълнителна карта 25 лв. 

13.3.6.  Теглене на суми в брой от банкомат:  

  от банкомат на БАНКА ПИРЕОС 3%, мин. 5 лв. 

  от банкомат на други банки в България и в чужбина 3%, мин. 5 лв. 

13.3.7.  Теглене на суми в брой от POS-терминал:  

  от POS-терминал на БАНКА ПИРЕОС 3,0%, мин. 8 лв. 

  от POS на други банки в България и в чужбина 3,0%, мин. 8 лв. 

13.3.8.  Закупуване на стоки и услуги чрез POS-терминал Без такса 

13.3.9.  Справка за сметка от банкомат 0,60 лв. 

13.3.10.  Блокиране на карта по искане на Клиента Без такса 

13.3.11.  Деактивиране на карта по искане на Клиента годишна такса 

13.3.12.  Неоснователно оспорване на транзакция 40 лв. 

13.3.13.  Генериране на нов PIN-код 10 лв. 

13.3.14.  Промяна на параметри или предварително зададени лимити по карта 0.95% от одобрения 
кредитен лимит 

13.3.15.  Такса за надвишен кредитен лимит 5% от сумата над 
разрешения кредитен 
лимит 

13.3.16.  Арбитраж 500 лв. 

13.3.17.  Месечно извлечение   

  на хартиен носител 1.00 лв. 

  по e-mail 0.00 лв. 

13.3.18.  За допълнителните услуги, предлагани от VISA International и 
MasterCard International – съгласно тарифите на VISA International и 
MasterCard  

13.3.19.  Получаване на карта/ПИН код в друг клон на банката 10 лв. 

13.3.20.  Изготвяне на дубликат на извлечение 2 лв. на извлечение за 
настоящата календарна 
година 
5 лв. на извлечение за 
предходни години 

13.3.21.  Такса за превалутиране на транзакции в чужбина 1 % от сумата 
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13.4.  Международни кредитни карти MasterCard Gold/VISA Gold  

13.4.1.  Издаване на банкова карта:  

  обикновено издаване – до 10 работни дни Без такса 

13.4.2.  Подновяване на карта при изтичане срока на валидност Без такса 

13.4.3.  Преиздаване на карта в случай на повреждане, изгубване, кражба 
или по желание на Клиента 10 лв. 

13.4.4.  Годишна такса за поддържане на основна карта 100 лв. 

13.4.5.  Годишна такса за поддържане на допълнителна карта 35 лв. 

13.4.6.  Теглене на суми в брой от банкомат:  

  от банкомат на БАНКА ПИРЕОС 3%, мин. 5 лв. 

  от банкомат на други банки в България и в чужбина 3%, мин. 5 лв. 

13.4.7.  Теглене на суми в брой от POS-терминал:  

  от POS-терминал на БАНКА ПИРЕОС 3%, мин. 8 лв. 

  от POS-терминал на други банки в България и в чужбина 3%, мин. 8 лв. 

13.4.8.  Закупуване на стоки и услуги чрез POS-терминал Без такса 

13.4.9.  Справка за сметка от банкомат 0,60 лв. 

13.4.10.  Блокиране на карта по искане на Клиента Без такса 

13.4.11.  Деактивиране на карта по искане на Клиента годишна такса 

13.4.12.  Неоснователно оспорване на транзакция 40 лв. 

13.4.13.  Генериране на нов PIN-код 10 лв. 

13.4.14.  Промяна на параметри или предварително зададени лимити по карта 0.95% от одобрения 
кредитен лимит 

13.4.15.  Такса за надвишен кредитен лимит 5% от сумата над 
разрешения кредитен 
лимит 

13.4.16.  Арбитраж 500 лв. 

13.4.17.  Месечно извлечение   

  на хартиен носител 1.00 лв. 

  по e-mail 0.00 лв. 

13.4.18.  Получаване на карта/ПИН код в друг клон на банката 10 лв. 

13.4.19.  Изготвяне на дубликат на извлечение 2 лв. на извлечение за 
настоящата календарна 
година 
5 лв. на извлечение за 
предходни години 

13.4.20.  Такса за превалутиране на транзакции в чужбина 1 % от сумата 

 За допълнителните услуги, предлагани от VISA International и MasterCard International – 
съгласно тарифите на VISA International и MasterCard 

13.5.  Международни кредитни карти MasterCard Business/VISA 
Business  

13.5.1.  Издаване на банкова карта:  

  обикновено издаване – до 10 работни дни 30 лв. 

  издаване на допълнителна карта към основната 30 лв. 

13.5.2.  Подновяване на карта при изтичане срока на валидност Без такса 

13.5.3.  Преиздаване на карта в случай на повреждане, изгубване, кражба 
или по желание на Клиента 10 лв. 

13.5.4.  Годишна такса за поддържане на карта  60 лв. 

13.5.5.  Теглене на суми в брой от банкомат:  

  от банкомат на БАНКА ПИРЕОС 1.5%, мин. 6 лв. 

  от банкомат на други банки в България и в чужбина 1.5%, мин. 6 лв. 

13.5.6.  Теглене на суми в брой от POS-терминал:  

  от POS-терминал на БАНКА ПИРЕОС 3%, мин. 10 лв. 

  от POS-терминал на други банки в България и в чужбина 3%, мин. 10 лв. 

13.5.7.  Закупуване на стоки и услуги чрез POS-терминал Без такса 

13.5.8.  Справка за сметка от банкомат 0,60 лв. 

13.5.9.  Блокиране на карта по искане на Клиента Без такса 

13.5.10.  Деактивиране на карта по искане на Клиента годишна такса 

13.5.11.  Неоснователно оспорване на транзакция 40 лв. 

13.5.12.  Генериране на нов PIN-код 10 лв. 

13.5.13.  Промяна на параметри или предварително зададени лимити по карта 0.95% от одобрения 
кредитен лимит 
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13.5.14.  Такса за надвишен кредитен лимит 5% от сумата над 
разрешения кредитен 
лимит 

13.5.15.  Арбитраж 500 лв. 

13.5.16.  Месечно извлечение   

  на хартиен носител 1.00 лв. 

  по e-mail 0.00 лв. 

13.5.17.  Получаване на карта/ПИН код в друг клон на банката 10 лв. 

13.5.18.  Изготвяне на дубликат на извлечение 2 лв. на извлечение за 
настоящата календарна 
година 
5 лв. на извлечение за 
предходни години 

13.5.19.  Такса за превалутиране на транзакции в чужбина 1 % от сумата 

 За допълнителните услуги, предлагани от VISA International и MasterCard International – 
съгласно тарифите на VISA International и MasterCard 

13.6.  Дарителски карти Пиреос - УНИЦЕФ  

13.6.1.  Дарителски кредитни карти Пиреос - УНИЦЕФ  

13.6.1.1 Издаване на банкова карта:  

  обикновено издаване – до 10 работни дни Без такса 

  издаване на допълнителна карта към основната Без такса 

13.6.1.2 Подновяване на карта при изтичане срока на валидност Без такса 

13.6.1.3 Преиздаване на карта в случай на повреждане, изгубване, кражба 
или по желание на Клиента 10 лв. 

13.6.1.4 Месечна такса за поддържане на кредитна карта 3.50 лв. 

13.6.1.5 Месечна такса за поддържане на допълнителна кредитна карта 2.00 лв. 

13.6.1.6 Теглене на суми в брой от банкомат:  

  от банкомат на БАНКА ПИРЕОС 3%, мин. 5 лв. 

  от банкомат на други банки в България и в чужбина 3%, мин. 5 лв. 

13.6.1.7 Теглене на суми в брой от POS-терминал:  

  от POS-терминал на БАНКА ПИРЕОС 3,0%, мин. 8 лв. 

  от POS на други банки в България и в чужбина 3,0%, мин. 8 лв. 

13.6.1.8 Закупуване на стоки и услуги чрез POS-терминал Без такса 

13.6.1.9 Справка за сметка от банкомат 0,60 лв. 

13.6.1.10 Блокиране на карта по искане на Клиента Без такса 

13.6.1.11 Деактивиране на карта по искане на Клиента годишна такса 

13.6.1.12 Неоснователно оспорване на транзакция 40 лв. 

13.6.1.13 Генериране на нов PIN-код 10 лв. 

13.6.1.14 Промяна на параметри или предварително зададени лимити по карта 0.95% от одобрения 
кредитен лимит 

13.6.1.15 Такса за надвишен кредитен лимит 5% от сумата над 
разрешения кредитен 
лимит 

13.6.1.16 Арбитраж 500 лв. 

13.6.1.17 Месечно извлечение   

  на хартиен носител 1.00 лв. 

  по e-mail 0.00 лв. 

13.6.1.18 Получаване на карта/ПИН код в друг клон на банката 10 лв. 

13.6.1.19 Изготвяне на дубликат на извлечение 2 лв. на извлечение за 
настоящата календарна 
година 
5 лв. на извлечение за 
предходни години 

13.6.1.20 Такса за превалутиране на транзакции в чужбина 1 % от сумата 

13.6.2.  Дарителски дебитни карти Пиреос - УНИЦЕФ  

13.6.2.1 Издаване на ЕДК  

  обикновено издаване – до 10 работни дни Без такса 

  издаване на допълнителна карта към основната Без такса 

13.6.2.2 Подновяване на ЕДК при изтичане срока на валидност Без такса 

13.6.2.3 Преиздаване на карта в случай на повреждане, изгубване, кражба 
или по желание на Клиента 5 лв. 

13.6.2.4 Месечна такса за поддържане на дебитна карта 2,50 лв. 

13.6.2.5 Теглене на суми в брой от банкомат:  
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  от банкомат на БАНКА ПИРЕОС България 0,00 лв. 

  от банкомат на други банки в България 0,00 лв. 

  от банкомат на други банки в чужбина 5 лв. + 1,0% 

13.6.2.6 Теглене на суми в брой от POS-терминал:  

  от POS-терминал на БАНКА ПИРЕОС  

 - за суми до 3000 лв. 0,25 лв. 

 - за суми над 3000 лв. 0,25 лв. + 0,2% върху 
сумата 

  чрез POS-терминали на други банки в България 0,25 лв. 

  чрез POS-терминали на други банки в чужбина 5 лв. + 1,0% 

  от POS-терминал в търговски обект /кеш бек/ 0,30 лв. 

13.6.2.7 Закупуване на стоки и услуги чрез POS-терминал Без такса 

13.6.2.8 Плащане на комунални услуги от банкомат 0,25 лв. 

13.6.2.9 Прехвърляне на суми между банкови сметки чрез банкомат  

  Прехвърляне на суми картова – текуща сметка 0,25 лв. 

  Вътрешнобанкови/Междубанкови преводи 0,50 лв. 

13.6.2.10 Справка за сметка от банкомат Без такса 

13.6.2.11 Справка за последните пет транзакции от банкомат 0,50 лв. 

13.6.2.12 Блокиране на карта по искане на Клиента Без такса 

13.6.2.13 Деактивиране на карта по искане на Клиента 1 лв. 

13.6.2.14 Неоснователно оспорване на транзакция 20 лв. 

13.6.2.15 Промяна на параметри или предварително зададени лимити по ЕДК Без такса 

13.6.2.16 Блокиран неснижаем минимум  5 лв. 

13.6.2.17 Регистрация за получаване на SMS уведомления* 2 лв. 

13.6.2.18 Получаване на карта и ПИН код в друг клон на банката 10 лв. 

13.6.2.19 Такса за превалутиране на транзакции в чужбина 0.5 % от сумата 

 *Забележка: Цената на всеки SMS е съгласно тарифата на оператора на услугата. 

 За допълнителните услуги, предлагани от MasterCard International – съгласно тарифата на 
MasterCard 

13.7 Международна дебитна карта за юридически лица - VISA 
Business Electron  

13.7.1 Издаване на ЕДК:  

  обикновено издаване – до 10 работни дни Без такса 

  издаване на допълнителна карта към основната Без такса 

13.7.2 Подновяване на ЕДК при изтичане срока на валидност Без такса 

13.7.3 Преиздаване на карта в случай на повреждане, изгубване, кражба или 
по желание на Клиента 10,00 лв. 

13.7.4 Годишна такса за поддържане на дебитна карта:  

  основна карта 25,00 лв. 

  допълнителна карта 15,00 лв. 

13.7.5 Теглене на суми в брой от банкомат:  

  от банкомат на БАНКА ПИРЕОС 0,30 лв. 

  от банкомат на други банки в България 1,00 лв. 

  от банкомат на други банки в чужбина 5 лв. + 1% 

13.7.6 Теглене на суми в брой от POS-терминал:  

  от POS-терминал на БАНКА ПИРЕОС 5 лв. + 0.2% 

  от POS-терминал на други банки в България 2 лв. + 1% 

  от POS-терминал на други банки в чужбина 5 лв. + 1% 

13.7.7 Закупуване на стоки и услуги чрез POS-терминал Без такса 

13.7.8 Справка за сметка от банкомат 0,60 лв. 

13.7.9 Неоснователно оспорване на транзакция 20 лв. 

13.7.10 Блокиран неснижаем остатък по разплащателна  сметка 25,00 лв. 

13.7.11 Получаване на карта и ПИН код в друг клон на банката 10 лв. 

13.7.12 Известия за транзакция с картата:  

  за SMS известие 0.06 лв. 

  за E-mail известие 0.00 лв. 

13.7.13 Такса за превалутиране на транзакции в чужбина 1% от сумата 

   

14. KРЕДИТИРАНЕ 

14.1.  Кредитиране на юридически лица 

14.1.1.  Документи за кандидатстване (кредитен пакет)  
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14.1.1.1.  Документи за кандидатстване /кредитен пакет/ за корпоративни 
клиенти 

0.1% върху размера на 
кредита 

14.1.1.2.  Документи за кандидатстване /кредитен пакет /за МСП клиенти 50 лв. за кредити до 
50 000 лв.; 100 лв. за 
кредити над 50 000 лв. 

 Забележка: При кредити обезпечени на 100% или над 100 % с парични средства, такса за  
документи за кандидатстване не се дължи. 

14.1.2.  Предварителни проучвания и изготвяне на становище по постъпило 
искане за ползване на банков кредит и/или банкова гаранция в лева 
или чужда валута 

0,1%, мин. 50 лв., 
подлежащи на събиране 
преди подписване на 
договора за кредит 

 Забележка: Таксата “Документи за кандидатстване” се възстановява  при представяне от 
клиента на нареждане за усвояване на кредита. 

14.1.3.  Комисиона за ангажимент за неизползваната (неусвоената) част от 
предоставения кредит в рамките на договорения срок по договореност 

14.1.4.  Комисиона за предсрочно погасената част от главницата на кредит 

14.1.4.1.  Комисиона за предсрочно погасената част от главницата на 
инвестиционен кредит със собствени средства на клиента 

0 % - в случай че 
погасяването по 
инвестиционен кредит е 
извършено с доказана и 
официално декларирана 
печалба, резултат на 
обичайната търговска 
дейност на 
Кредитополучателя, или 
със средства от 
продажбата на 
собствени активи на 
Кредитополучателя, 
освен ако продажбата е 
извършена към 
свързано лице по 
смисъла на параграф I, 
точки 1 и 2 от 
Допълнителните 
Разпоредби на 
Търговския закон или 
параграф I, точка 4 от 
Допълнителните 
Разпоредби на Закона 
за Кредитните 
институции 
 
4% върху погасената 
част от инвестиционния 
кредит във всички 
останали случаи на 
предсрочно погасяване. 

14.1.4.2.  Комисиона за предсрочно погасената част от главницата на 
инвестиционен кредит чрез рефинансиране от друга банка 

6% върху погасената 
част от инвестиционния 
кредит 

14.1.5.  Комисиона за обработка и управление на инвестиционни кредити 1,0% еднократно, (мин. 
100 лв.); 1% върху 
остатъка от главницата 
за всяка следваща 
година 

14.1.6.  Комисиона за обработка и управление на кредити за оборотни средства 1,5% еднократно, мин. 
100 лв. 
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14.1.7.  Такса за предоговаряне на условията по банков кредит или за 
подновяване на банков кредит /включително реструктуриране и 
промяна/ 

За кредити до 100 000 
лв. – 100 лв. 
За кредити от 100 001 
лв. до 500 000 лв. – 300 
лв. 
За кредити над 500 001 
лв. - 1.0% върху 
одобрената сума 

14.1.8.  Подготовка на договорна ипотека, залог на материални активи и други 
документи за обезпечение по кредит и/или банкова гаранция 

За ипотека – 100 лв.;  
За залог – 50 лв. 

 Забележки: 
1. Член 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 не се прилагат за кредити и/или банкови 
гаранции, напълно обезпечени с парични средства, блокирани по сметки в Банката. 
2. В случай на неодобрени кредитни проекти от компетентните органи на Банката, 
събраните предварително такси и комисионни по чл. 14.1.1.1. и чл. 14.1.1.2 не подлежат на 
възстановяване. 

14.1.9.  Събиране на всички документи необходими да бъдат представени от 
клиентите за учредяване на обезпечения по кредити и/или банкова 
гаранция /изисква се изрично пълномощно за упълномощаване на 
адвокат/ 

Съгласно Приложение 1, 
представляващо  
неразделна част от 
Тарифата 

14.1.10.  Експертна банкова оценка на обезпечение по кредит и/или банкова 
гаранция 

съгласно член 16.3 
„Обобщена ценова 
листа за клиенти, 
приложима при оценка 
на обезпечения“ от 
Тарифата 

14.1.11.  Разпечатване на извлечение по кредит при поискване 2.00 лв. 

14.1.12.  Такса за управление за лимити за издаване на банкови гаранции и 
акредитиви 

0.5% върху размера на 
лимита 

14.1.13.  Одобряване  освобождаването на суми по проектни сметки по 
изключение 

300 лв. 
 

14.1.14.  Брокерска комисиона за посредничество при продажба на недвижим 
имот 

По договаряне – 
минимум 3% върху 
размера на продажната 
цена 

14.1.15.  Депозити, обезпечаващи всякакъв вид кредитни лимити или издадени 
банкови гаранции/акредитиви 

лихвен процент по 
депозитите равен на 
лихвения процент за 
разплащателна в 
съответната валута 

14.2.  Кредитиране на физически лица  

14.2.1.  Кредит-овърдрафт  

14.2.1.1.  Такса за разглеждане на документи:  

  овърдрафт със залог на вземане по работна заплата 20 лв. 

  овърдрафт със залог на парични средства 30 лв. 

  овърдрафт със залог на вземане за пенсия 10 лв. 

14.2.1.2.  Такса за предоговаряне на параметри по кредита, по искане на 
клиент:  

  валута, лихвен процент, срок, обезпечение, друго (не важи за 
промяна на дата на падеж и обслужваща сметка) 

20 лв. + 0.5% от 
одобрения кредитен 
лимит, макс. 1000 лв. 

  увеличаване на кредитен лимит 20 лв. + 1.00% от 
одобрения кредитен 
лимит 

14.2.1.3.  Такса за изготвяне на договор за учредяване на реален залог върху 
вземания 

20 лв. + ДДС 

14.2.1.4.  Такса за реструктуриране  50 лв. 

14.2.2.  Потребителски кредит   

14.2.2.1.  Такса за разглеждане на документи 30 лв. 

14.2.2.2.  Такса за предоговаряне на параметри по кредита, по искане на 
клиент:  
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  валута, лихвен процент, срок, размер на вноска, обезпечение, 
друго (не важи за промяна на дата на падеж и обслужваща 
сметка) 

50 лв. + 0,5% от 
остатъка по кредита 

  увеличаване на кредитен лимит 50 лв. + 1,00% от 
одобрения кредитен 
лимит 

14.2.2.3.  Такса при предсрочно погасяване на кредит:  
 Договори за кредит, сключени след 12 май 2010 

 
 
 

Съгласно условията и 
размера на 
обезщетението по чл. 32 
от ЗПК 

 Забележка: Таксата не се дължи по договори за кредит, сключени 
преди 12 май 2010 г.  

14.2.2.4.  Такса за изготвяне на договор за  учредяване на реален залог върху 
вземания 

20 лв. + ДДС 

14.2.2.5.  Такса за реструктуриране  50 лв. 

14.2.2.6.  Такса при предсрочно погасяване на кредит извън обхвата на ЗПК  

  До 5-та година от подписване на договора за кредит  Чрез собствени 
средства - 1% от 
предсрочно 
погасената сума 

 Чрез рефинансиране - 
5% от предсрочно 
погасената сума 

  След 5-та година от подписване на договора за кредит  Чрез собствени 
средства – без такса 

 Чрез рефинансиране – 
3% от предсрочно 
погасената сума 

14.2.3.  Ипотечни кредити  

14.2.3.1.  Такса за разглеждане на документи 100 лв. 

14.2.3.2.  Такса за правно обслужване и подготвяне на документи за учредяване 
на ипотека 
Такса се дължи за всяко обезпечение, което се учредява. 

100 лв.+ ДДС 

14.2.3.3.  Такса за правно обслужване и подготвяне на документи за заличаване 
на ипотека 
Такса се дължи за всяко обезпечение, което се заличава. 

100 лв. + ДДС 

14.2.3.4.  Такса за предоговаряне на параметри по кредита, по искане на клиент:  

  валута, срок, размер на вноска, начин на погасяване, друго (не 
важи за промяна на дата на падеж и обслужваща сметка) 

50 лв. + 0,5% от 
остатъка по кредита 

  лихвен процент, обезпечение 200 лв. + 1,00% от 
остатъка по кредита 

14.2.3.5.  Такса при предсрочно погасяване на кредита  

  преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от 
усвояването му 

1,00% от предсрочно 
погасената сума, при 
условията на чл. 32 от 
ЗПК  

  след изплащане на 12 месечни погасителни вноски от 
усвояването му Без такса 

14.2.3.6.  Такса за реструктуриране 200 лв. 

14.2.3.7.  Такса при предсрочно погасяване на кредит извън обхвата на ЗПК  

  До 5-та година от подписване на договора за кредит  Чрез собствени 
средства - 1% от 
предсрочно 
погасената сума 

 Чрез рефинансиране - 
5% от предсрочно 
погасената сума 

  След 5-та година от подписване на договора за кредит  Чрез собствени 
средства – без такса 

 Чрез рефинансиране - 
3% от предсрочно 
погасената сума 
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14.2.3.8.  Такса за подновяване вписване на ипотека   
 

Съгласно действаща: 

 Тарифа за 
държавните такси, 
прилагани от Агенция 
по вписвания 

 Тарифа за 
нотариалните такси 

14.2.3.9.  Такса за заличаване на ипотека  Съгласно действаща: 

 Тарифа за 
държавните такси, 
прилагани от Агенция 
по вписвания 

 Тарифа за 
нотариалните такси 

   

15. ИНВЕСТИЦИОННО БАНКИРАНЕ 

15.1 Държавни ценни книжа (ДЦК) 

15.1.1 Държавни ценни книжа (ДЦК)), регистрирани в България  

15.1.1.1 Сделки с ДЦК на първичен пазар  

15.1.1.1.1 
За одобрена поръчка при участие в аукцион за придобиване на ДЦК 
(по номинална стойност) 

 

 до 500 000 BGN 0.06% 

 над 500 000 BGN по договаряне 

15.1.1.1.2 
За неодобрена поръчка при участие в аукцион за придобиване на 
ДЦК  

15 BGN 

15.1.1.2 Сделки с ДЦК на вторичен пазар  

15.1.1.2.1 
Прехвърляне на ДЦК на клиент от регистър, воден при Банката, по 
регистър, воден от друг участник в ЕСРОТ 

15  BGN 

15.1.1.2.2 
Сделка за прехвърляне на ДЦК от клиент на Банката на друг 
участник в ЕСРОТ 

15  BGN 

15.1.1.2.3 
Сделка за прехвърляне на ДЦК от клиент на Банката  на клиент на 
друг участник в ЕСРОТ 

15  BGN 

15.1.1.2.4 
Прехвърляне на ДЦК на клиент от регистър, воден при Банката, по 
регистър на друг клиент,воден при Банката 

15  BGN 

15.1.1.2.5 Сделка с ДЦК, използвана за участие в приватизацията 
0.095% върху 
номиналната стойност на 
ДЦК, min 15  BGN 

15.1.1.2.6 Такса за блокиране и деблокиране на ДЦК по регистър 25  BGN 

15.1.1.2.7 
За всяко блокиране и деблокиране от кредитоискателя и кредитора 
на ДЦК от регистър на Банка Пиреос България 

0.02% от номиналната 
стойност, min 20  BGN 

15.1.1.2.8 Падеж на емисии/за ценни книжа,издадени след 01.09.1997 г./ 
0.025% от номиналната 
стойност 

15.1.1.2.9 Изготвяне на отчет за притежаваните ДЦК 20  BGN 

15.1.1.2.10 Издаване на сертификат за собственост на ДЦК 5  BGN 

15.1.1.2.11 
Издаване на дубликат при загуба на сертификат за собственост на 
ДЦК 

5  BGN 

15.1.2 Държавни ценни книжа (ДЦК)), регистрирани извън България по договаряне 

15.2 Корпоративни ценни книжа (КЦК) 

15.2.1 Корпоративни ценни книжа (КЦК), регистрирани в България  

15.2.1.1 
Покупка или продажби на акции и други недългови КЦК, извършена 
на регулиран пазар  

 

15.2.1.1.1 За приемане и обработка на поръчка за покупка/продажба : 2 BGN 

15.2.1.1.2 За изпълнение на поръчка: 
% от изпълнението на 
поръчката 

 до 1 000 BGN 2% min 10 BGN 

 от 1 000 до 50 000 BGN 1% 

 от 50 000 до 100 000 BGN 0.60% 

 над 100 000 BGN по договаряне 

15.2.1.1.3 
Покупка или продажби на акции и други недългови КЦК, извършена 
на регулиран пазар чрез системата за електронна търговия COBOS 

0.50% min 2 BGN на 
поръчка 
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15.2.1.1.4 Първоначална такса за регистрация на COBOS  ( с ДДС) 
според тарифата на БФБ-
София АД 

15.2.1.1.5 Годишна такса за обслужване на COBOS ( с ДДС):  

 при годишен оборот над 30 000 BGN без такса 

 при годишен оборот под 30 000 BGN 
според тарифата на БФБ-
София АД 

15.2.1.2 
Покупка или продажби на акции и други недългови ЦК, извършена на 
извънрегулиран пазар  

 

 до 100 000 BGN 1% min 10 BGN 

 над 100 000 BGN по договаряне 

15.2.1.3 
Покупка или продажби на облигации и други дългови ЦК, извършена 
на регулиран пазар  

 

 до 50 000 BGN 0.30% min 10 BGN 

 над 50 000 BGN по договаряне 

15.2.1.4 
Покупка или продажби на  облигации и други дългови ЦК, извършена 
на извънрегулиран пазар 

 

 до 100 000 BGN 0.30% min 10 BGN 

 над 100 000 BGN по договаряне 

15.2.1.5 Репо сделки с ЦК по договаряне 

15.2.1.5.1 Такса за репо сделка   30 BGN 

15.2.1.6 OTC сделки 0.05%  min 30 BGN 

15.2.1.7 
Покупка на акции и други недългови КЦК при първично и вторично 
публично предлагане (IPO или SPO) 

 

 За приемане и обработка на състезателна или пазарна поръчка 2 BGN 

 За одобрени състезателни и пазарни поръчки   0.50%, min 10 BGN 

 За приемане на заявки за записване на акции 15 BGN 

15.2.1.8 

Покупка на акции и други недългови КЦК при процедура по 
приватизация чрез регулиран пазар, включително и чрез 
компенсаторни инструменти (върху номиналната стойност на 
компенсаторните инструменти, използвани за сделката): 

 

 от 0 до 50 000 BGN 0.70% min 20 BGN 

 
от 50 000 до 200 000 BGN 350 BGN + 0.50% за 

сумата над 50 000 BGN 

15.2.1.9 Съхранение на ЦК  

 непрофесионални клиенти извън кръга лица по чл.77, ал.2 на ЗППЦК 

0.05% от пазарната 
стойност на книжата 
(изчислена и платима на 
месечна база) 

 професионални клиенти и други лица по чл.77, ал.2 на ЗППЦК без такса 

15.2.1.10 
Други операции с корпоративни ценни книжа, регистрирани в 
България: 

 

15.2.1.10.1 
Трансфер на ЦК от/по регистъра Б на Банката при ЦД от/към  
регистъра Б  на друг инвестиционен посредник при ЦД 

5 BGN 

15.2.1.10.2 
Трансфер на КЦК от регистъра Б на Банката при ЦД към  регистъра 
А (лична сметка на клиента) при ЦД 

5 BGN 

15.2.1.10.3 
Издаване на депозитарни разписки за притежавани ЦК, водени по 
подсметка на Клиента в Банката при Централен Депозитар АД 

5 BGN 

15.2.1.10.4 Обслужване на DVP сметка на инвестиционни посредници 75 BGN месечно 

15.2.1.10.5 Уведомления за корпоративни събития по договаряне 

15.2.1.10.6 Вписване на договор за залог в Централен Депозитар АД 
Съгласно Тарифата на 
Централен Депозитар 

15.2.1.10.7 Вписване на блокиране на КЦК в Централен Депозитар АД 
Съгласно Тарифата на 
Централен Депозитар 

15.2.1.10.8 Изплащане на дивидент без такса 

15.2.1.10.9 Раздаване на дивиденти по договаряне 

15.3 Компенсаторни инструменти 
Прилагат се условия за 
акции и други недългови 
КЦК 

15.4 Дялове на колективни инвестиционни схеми 
Прилагат се условия за 
акции и други недългови 
КЦК 
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15.5 Управление на портфейл от финансови инструменти по договаряне 

15.6 Консултантски услуги и поръчкови анализи по договаряне 

15.7 Корпоративни ценни книжа (КЦК), регистрирани извън България 

15.7.1 
Държава (местна 
валута) 

Борсов пазар Комисионна 
Разноски за 
клиринг 

Други разноски 
(местни данъци 
и такси) 

15.7.1.1 ГЪРЦИЯ (EUR) 
ATHENS STOCK 
EXCANGE (ASE) 

0.50% 0.15%, min EUR 25 0.15% 

15.7.1.2 ГЕРМАНИЯ (EUR) 
XETRA/FRANKFURT 
(XETR/FRAE) 

0.40% 0.10%, min EUR 25 0 

15.7.1.3 ХОЛАНДИЯ (EUR) 
EURONEXT 
AMSTERDAM (AMSE) 

0.40% 0.10%, min EUR 25 0 

15.7.1.4 ФРАНЦИЯ (EUR) 
EURONEXT PARIS 
(PARE) 

0.40% 0.10%, min EUR 25 0 

15.7.1.5 ИТАЛИЯ (EUR) 
BORSA ITALIANA 
(MILE) 

0.40% 0.15%, min EUR 25 0 

15.7.1.6 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
(GBP) 

LONDON STOCK 
EXCHANGE (LNSE) 

0.50% 0.10%, min GBP 15 0.5%* 

15.7.1.7 ИРЛАНДИЯ (EUR) 
IRISH STOCK 
MARKET 

0.40% 0.30%, min EUR 25 
0.05% (върху 

цената на 
сделката/) 

15.7.1.8 ШВЕЦИЯ (SEK) 
STOCKHOLM STOCK 
EXCHANGE (STOE) 

0.40% 0.15%, min EUR 25 0 

15.7.1.9 ШВЕЙЦАРИЯ (CHF) VIRT-X/EBS 0.40% 0.15%, min EUR 30 0,085% 

15.7.1.10 БЕЛГИЯ (EUR) 
EURONEXT 
BRUSSELS 

0.40% 0.15%, min EUR 40 0 

15.7.1.11 ИСПАНИЯ (EUR) 
MADRID S.E (MADE) / 
SPAIN ELECTRONIC 
RE. (SIBE) 

0.40% 0.15%, min EUR 40 0 

15.7.1.12 ФИНЛАНДИЯ (EUR) 
HELSINKI STOCK 
EXCHANGE (HELE) 

0.40% 0.15%, min EUR 50 0 

15.7.1.13 АВСТРИЯ (EUR) 
VIENNA STOCK 
EXCHANGE 

0.40% 0.15%, min EUR 40 0 

15.7.1.14 ДАНИЯ (DKK) 
COPENHAGEN 
STOCK EXCHANGE 

0.40% 0.15%, min EUR 40 0 

15.7.1.15 ЯПОНИЯ (JPY) 
TOKYO STOCK 
EXCHANGE T/Q) 

0.50% 0.15%, min EUR 75 0 

15.7.1.16 ХОНГ КОНГ (HKD) 
STOCK EXCHANGE 
OF HONG KONG (HK) 

0.50% 0.15%, min EUR 75 0.112% 

15.7.1.17 САЩ (USD) AMEX/NYSE/NASD 0.40% 0.15%, min USD 30 
0.00468% (само 
при поръчки за 

продажба) 

15.7.1.18 СИНГАПУР (SGD) 
THE SINGAPORE 
EXCHANGE (SI) 

0.50% 0.20%, min EUR 75 0.05% 

15.7.1.19 ПОРТУГАЛИЯ (EUR) EURONEXT LISBON 0.40% 0.15%, min EUR 40 0 

15.7.1.20 КАНАДА (CAD) 
TORONTO STOCK 
EXCHANGE 

0.55% 0.25%, min EUR 40 0 

15.7.1.21 ТУРЦИЯ (TRY) 
ISTANBUL STOCK 
MARKET 

0.50% 0.30%, min EUR 75 0 

15.7.1.22 
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА 
(CZK) 

PRAGUE STOCK 
EXCHANGE (PSE) 

0.50% 0.25%, min EUR 40 0 

15.7.1.23 ПОЛША (PLN) 
WARSAW STOCK 
EXCHANGE 

0.50% 0.25%, min EUR 40 0 

15.7.1.24 РУМЪНИЯ (RON) 
BUCHAREST STOCK 
EXCHANGE 

0.50% 0.20%, min EUR 40 
0.08% (само при 

поръчки за 
покупка) 

15.7.1.25 МЕСИКО (MXN) 
MEXICAN STOCK 
EXCHANGE 

0.50% 0.20%, min EUR 75 0 

15.7.2 
Такси за сетълмент, в зависимост от мястото на 
сетълмент на ценните книжа: 

 

15.7.2.1 
Такса за обслужена сделка/трансфер (DVP/DFP) на книжа 
търгувани в САЩ, със сетьлмент при глобален депозитар 

USD 20 на всеки трансфер 
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- EUROCLEAR, CEDEL 

15.7.2.2 
Такса за обслужена сделка/трансфер (DVP/DFP) на книжа 
търгувани на европейския пазар, със сетълмент при 
глобален депозитар - EUROCLEAR, CEDEL 

EUR 25 на всеки трансфер 

15.7.2.3 
Такса за обслужена сделка/трансфер (DVP/DFP) на книжа 
търгувани на европейския пазар, със сетълмент в местна 
депозитарна институция 

EUR 40 на всеки трансфер 

15.7.3 
Такса за съхранение и администрране на ценни книжа 
търгувани на международен пазар 

0.15 % годишно, min 75 BGN 

15.7.4 
Други операции с корпоративни ценни книжа, 
регистрирани извън България : 

по договаряне 

 
16. ДРУГИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ 

16.1 Пиреос пакет заплата – месечна такса  3.70 лв.  

16.2 Обслужване на ПОС терминали в търговски обекти   

16.2.1. Месечна такса по договаряне 

16.2.2. Експресна инсталация, до 24 часа от подаване на заявление 100 лв. 

16.3 Обобщена ценова листа за клиенти, приложима при оценка на 
обезпечения   

 

16.3.1 Земя 180 лв. + ДДС за площ 
до 10 000 кв.м. + 30 лв. 
за всички следващи 
5000 кв.м.,макс. 450 лв. 
+ ДДС  

16.3.2 Жилищни проекти  

16.3.2.1 Апартамент с гараж, таванско помещение, мазе, идеални части 150 лв. + ДДС 

16.3.2.2 Гараж, закрито парко-място  45 лв. + ДДС 

16.3.2.3 Къща, мезонет, идеални части 150 лв. + ДДС 

16.3.2.4 Парцел с къща или част от къща, гараж, допълнителни постройки, 
селскостопански постройки 

187.50 лв. + ДДС 

16.3.2.5 Жилищен блок 450 лв. + ДДС за площ 
до 1000 кв.м.. 
750 лв. + ДДС за площ 
до 2000 кв.м. 

16.3.3 Офиси  

16.3.3.1 Офис, сутерен, идеални части 240 лв. + ДДС за площ 
до 400 кв.м. + 30 лв  за 
всички следващи 200 
кв.м.  

16.3.3.2 Офис сграда 450 лв. + ДДС за площ 
до 1000 кв.м. 
 750 лв. + ДДС за площ 
до 2000 кв.м. 

16.3.4 Магазини  

16.3.4.1 Магазин до 250 кв.м., сутерен, идеални части 240 лв. + ДДС 

16.3.4.2 Търговски сгради /магазин, ресторант, кафе-бар, фитнес/ или части от 
тях, идеални части 

360 лв. + ДДС за площ 
до 400 кв. м. + 30 лв. за 
всички следващи 100 
кв.м. 

16.3.5 Хотели, индустриални и селскостопански сгради, складове и др.  

16.3.5.1 Хотел /земя, сграда, допълнителни сгради със земя и съоръжения/ 600 лв.+ ДДС за площ 
1000 кв.м. + 30 кв.м. за 
всички следващи 100 
кв.м. 

16.3.5.2 Земя с бензиностанция 525 лв. + ДДС 

16.3.5.3 Големи складови помещения, селскостопански сгради със земя и 
съоръжения 

375 лв. + ДДС 

16.3.5.4 Индустриални сгради със земя и съоръжения 0.12% от пазарната 
стойност, мин. 750 лв.+ 
ДДС, макс. 3000 лв. + 
ДДС 

16.3.5.5 Машини и оборудване 150 лв. + ДДС 

16.3.6 Проекти   
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16.3.6.1 Земя и разрешение за строеж 0.12% от пазарната 
стойност, мин. 750 лв. + 
ДДС, макс. 3000 лв. + 
ДДС 

16.3.6.2 Земя и сгради /преди въвеждане в експлоатация/ 0.12% от пазарната 
стойност, мин. 750 лв. + 
ДДС, макс. 3000 лв + 
ДДС 

16.3.6.3 Земя и сгради /след въвеждане в експлоатация/ 0.12% от пазарната 
стойност, мин. 750 лв. + 
ДДС, макс. 3000 лв. + 
ДДС 

16.3.5.4 Пазарно проучване До 6000 лв. + ДДС 

16.3.7 Други  

16.3.7.1 Актуализиране на пазарна оценка 50% от съответната 
цена в листата 

16.3.7.2  Удостоверяване степента на завършеност на строителните работи 225 лв. + ДДС 

16.3.7.3 Свидетелстване пред съда от оценителя 150 лв. + ДДС 

 Забележка: Случаи, които не са включени в изброените по-горе категории подлежат на 
договаряне. 

16.4 Пиреос Пакет за ежедневно банкиране Стандарт  

16.4.1 Месечна такса 1.70 лв.  

16.5 Пиреос Пакет за ежедневно банкиране Плюс  

16.5.1 Месечна такса 3.70 лв. 

16.6 Пиреос Пакет ЧСИ  

16.6.1 Месечна такса за Пакет 25.00 лв. 

16.6.2 Изходящи преводи БИСЕРА наредени в клон на Банката 1.00 лв. 

16.6.3 Изходящи преводи БИСЕРА наредени чрез Интернет канал 
/WINBANK/ 

0.60 лв. 

16.6.4 Изходящи преводи РИНГС наредени чрез Интернет канал /WINBANK/ 6.00 лв. 

16.7 Проверка на пълномощни и други документи, заверени от консулски 
служители в български дипломатически представителства в чужбина 

20.00 лв. + ДДС 

 


