
 
 

 

 

В сила от 25.05.2016 
 

XVI. ЗАБЕЛЕЖКИ 
Е. Промени в условията на договори по продукти (разплащателни сметки, пакетни 
продукти, други сметки и други услуги) сключени в офисите на придобитата от 
„Юробанк България“ АД „Алфа Банк-Клон България“ 

 
Считано от 25.05.2016 се преустановява сключването на нови договори за следните 
продукти, предлагани в офисите на придобитата от „Юробанк България“ АД „Алфа 
Банк-Клон България“: Разплащателни сметки Партньори, Разплащателни сметки по 
Бизнес пакети; Сметки за частни съдебни изпълнители; Пакет от сметки за нотариуси, 
адвокати и застрахователни брокери, Сметки със специално предназначение;Наем на 
банков сейф. 

 
1. Разплащателни сметки “Партньори“: считано от 25.05.2016 спрямо 

съществуващите разплащателни сметки ще се прилагат таксите и 
комисионните, посочени в Раздел I.СМЕТКИ, т.А. Разплащателни сметки от 
Тарифата за юридически лица. 

2. Разплащателни сметки по Основен Бизнес Пакет: считано от 25.05.2016 
спрямо съществуващите разплащателни сметки ще се прилагат таксите и 
комисионните, посочени в Раздел II ПРОДУКТОВИ ПАКЕТИ /Динамика Стандарт 
от Тарифата за юридически лица. 

3. Разплащателни сметки по Стандартен Бизнес Пакет: считано от 25.05.2016 
спрямо съществуващите разплащателни сметки ще се прилагат таксите и 
комисионните, посочени в Раздел II ПРОДУКТОВИ ПАКЕТИ /Динамика Стандарт 
от Тарифата за юридически лица. 

4. Разплащателни сметки по Премиум Бизнес Пакет BGN: считано от 
25.05.2016 спрямо съществуващите разплащателни сметки ще се прилагат 
таксите и комисионните, посочени в Раздел  II ПРОДУКТОВИ ПАКЕТИ / 
Динамика Плюс Стандарт от Тарифата за юридически лица. 

5. Разплащателни сметки по Премиум Бизнес Пакет EUR: считано от 
25.05.2016 спрямо съществуващите разплащателни сметки ще се прилагат 
таксите и комисионните, посочени в Раздел II ПРОДУКТОВИ ПАКЕТИ /Динамика 
Стандарт EUR от Тарифата за юридически лица. 

6. Разплащателни сметки за частни съдебни изпълнители: считано от 
25.05.2016 спрямо съществуващите разплащателни сметки ще се прилагат 
таксите и комисионните, посочени в Раздел I.СМЕТКИ, т. Б Разплащателни 
сметки на ЧСИ и Адвокати от Тарифата за физически лица. 

7. Пакет от сметки за нотариуси: считано от 25.05.2016 спрямо съществуващите 
разплащателни сметки за нотариуси в BGN ще се прилагат таксите и 
комисионните, посочени в Раздел II ПРОДУКТОВИ ПАКЕТИ /Нотариус от 
Тарифата за юридически лица. Спрямо съществуващите разплащателни 
сметки за нотариуси в EUR/USD ще се прилагат таксите и комисионните в 
Раздел I.СМЕТКИ, т.А. Разплащателни сметки от Тарифата за юридически 
лица. Спрямо съществуващите специални сметки за нотариуси ще се прилагат 
таксите и комисионните Раздел II ПРОДУКТОВИ ПАКЕТИ /Специална сметка 
Нотариус от Тарифата за юридически лица.  

8. Пакет от сметки за застрахователни брокери: считано от 25.05.2016 спрямо 
съществуващите разплащателни сметки ще се прилагат таксите и комисионните 
Раздел I.СМЕТКИ, т.А. Разплащателни сметки от Тарифата за юридически 
лица. 



 
 

 
 

9. Пакет от сметки за адвокати: считано от 25.05.2016 спрямо съществуващите 
разплащателни сметки за адвокати ще се прилагат таксите и комисионните в 
Раздел II ПРОДУКТОВИ ПАКЕТИ /Нотариус от Тарифата за юридически лица. 
Спрямо съществуващите специални сметки за адвокати ще се прилагат таксите 
и комисионните Раздел II ПРОДУКТОВИ ПАКЕТИ /БМБ Специална сметка за 
адвокати от Тарифата за юридически лица. 

10. Наем на банков сейф: считано от 25.05.2016 за тази услуга ще се 
прилагат таксите и комисионите в Раздел XIV. Банкови касетки от Тарифата за 
физически лица. 

 

 

 


