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B сила от 27.05.2019г.: 
 

В раздел V. Касова дейност се извършват следните промени: 

 

V. КАСОВА ДЕЙНОСТ
A Разплащателни Сметки

2 Теглене на суми дневно:

▪    За частта до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP          

на всяко теглене
0.30%

min BGN 3.00 

върху цялата сума
0.30%

min EUR/USD 1.50 

върху цялата сума

▪    Над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP 

на всяко теглене 

□    със заявка * 0.45%

                                     

min. BGN 7.00          

върху цялата сума
0.50%

min EUR/USD 8.00

 върху цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна на 

Банката)
0.50%

min BGN 15.00 върху 

цялата сума
0.60%

min EUR/USD 15 върху 

цялата сума

□    заявена, но неизтеглена сума ** 0.50% min BGN 10.00 0.50%
min EUR/USD 5.00

max EUR/USD 100.00 

2 Теглене на суми дневно:

▪    За частта до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP          

на всяко теглене
0.35%

min. BGN 3.50 

върху цялата сума
0.35%

min. EUR/USD 2.00 

върху цялата сума

▪    Над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP 

на всяко теглене 

□    със заявка * 0.50%
min. BGN 7.00  

върху цялата сума
0.55%

min EUR/USD 8.00  

върху цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна на 

Банката)
0.55%

min BGN 15.00 

върху цялата сума
0.60%

min EUR/USD 15.00 

върху цялата сума

□    заявена, но неизтеглена сума ** 0.50% min BGN 10.00 0.55% min EUR/USD 5.00

ЛЕВА ВАЛУТА

* Заявката следва да се подаде писмено в  Банката до 12.00 часа, както следва:

-       За су ми над 2 000 BGN – един ден предварително. 

-       За су ми над 1 000 EUR/USD/CHF/GBP, както и за дру ги валу ти (независимо от су мата) – два работни дни предварително. 

** Процентът на таксата е върху  размера на неизтеглената су ма.
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* Заявката следва да се подаде писмено в  Банката до 12.00 часа, както следва:

-       За су ми над 2 000 BGN – един ден предварително. 

-       За су ми над 1 000 EUR/USD/CHF/GBP, както и за дру ги валу ти (независимо от су мата) – два работни дни предварително. 

** Процентът на таксата е върху  размера на неизтеглената су ма.



2 
 

 

D Спестовни Сметки

2 Теглене на суми дневно *

▪   За частта до 2 000 BGN, 1 000  EUR/USD/CHF/GBP 

на всяко теглене**
0.30%

min BGN 3.00

върху цялата сума
0.30%

min EUR/USD 1.50 

върху цялата сума

▪    Над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP 

на всяко теглене 

□    със заявка *** 0.45%
min. BGN 7.00

върху цялата сума
0.50%

min EUR/USD 8.00

 върху цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна на 

Банката)
0.50%

min BGN 15.00

върху цялата сума
0.60%

min EUR/USD 15.00 

върху цялата сума

□    заявена, но неизтеглена сума от сметка**** 0.50% min BGN 10.00 0.50% min EUR/USD 5.00

2 Теглене на суми дневно *

▪   За частта до 2 000 BGN, 1 000  EUR/USD/CHF/GBP 

на всяко теглене**
0.35%

min. BGN 3.50 

върху цялата сума
0.35%

min. EUR/USD 2.00 

върху цялата сума

▪    Над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP 

на всяко теглене 

□    със заявка *** 0.50%
min. BGN 7.00  

върху цялата сума
0.55%

min EUR/USD 8.00  

върху цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна на 

Банката)
0.55%

min BGN 15.00 

върху цялата сума
0.60%

min EUR/USD 15.00 

върху цялата сума

□    заявена, но неизтеглена сума от сметка**** 0.50% min BGN 10.00 0.55% min EUR/USD 5.00

**** Процентът на таксата е върху  размера на неизтеглената су ма

*** Заявката следва да се подаде писмено в  Банката до 12.00 часа, както следва:

-       За су ми над 2 000 BGN – един ден предварително. 

-       За су ми над 1 000 EUR/USD/CHF/GBP, както и за дру ги валу ти (независимо от су мата) – два работни дни предварително. 

ЛЕВА ВАЛУТА

* Две тегления на месец, считано от датата на откриване на сметката, по спестовна сметка Престиж са освободени от такса за касово теглене. 

За да бъдат освободени от такса, заявка следва да бъде подадена независимо от размера на су мата.

*** Заявката следва да се подаде писмено в  Банката до 12.00 часа, както следва:

-       За су ми над 2 000 BGN – един ден предварително. 

-       За су ми над 1 000 EUR/USD/CHF/GBP, както и за дру ги валу ти (независимо от су мата) – два работни дни предварително. 

**** Процентът на таксата е върху  размера на неизтеглената су ма

** Едно теглене /първото по ред/ до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD на месец, считано от датата на откриване на сметката, по всички видове 

спестовни сметки Мега е освободено от такса за касово теглене. 

** Едно теглене /първото по ред/ до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD на месец, считано от датата на откриване на сметката, по всички видове 

спестовни сметки Мега е освободено от такса за касово теглене. 

* Две тегления на месец, считано от датата на откриване на сметката, по спестовна сметка Престиж са освободени от такса за касово теглене. 

За да бъдат освободени от такса, заявка следва да бъде подадена независимо от размера на су мата.
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E Депозитни Сметки

2 Теглене по срочен депозит:

▪    На падеж или в първия работен ден, в случай, че 

падежната дата е неработен ден *

(за су ми над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP  се 

изисква заявка)**

▪    Не на  падеж  до 2 000 BGN, 1 000 

EUR/USD/CHF/GBP  на всяко теглене 
0.30%

min BGN 3.00

върху цялата сума
0.30%

min EUR/USD 1.50 

върху цялата сума

▪    Не на  падеж  над 2 000 BGN, 1000 

EUR/USD/CHF/GBP  на всяко теглене

□    със заявка ** 0.45%
min. BGN 7.00

върху цялата сума
0.50%

min EUR/USD 8.00

 върху цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна на 

Банката)
0.50%

min BGN 15.00 

върху цялата сума
0.60%

min EUR/USD 15.00 

върху цялата сума

□    заявена, но неизтеглена сума от сметка**** 0.50% min BGN 10.00 0.50% min EUR/USD 5.00

2 Теглене по срочен депозит:

▪    На падеж или в първия работен ден, в случай, че 

падежната дата е неработен ден *

(за су ми над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP  се 

изисква заявка)**

▪    Не на  падеж  до 2 000 BGN, 1 000 

EUR/USD/CHF/GBP  на всяко теглене 
0.35%

min. BGN 3.50 

върху цялата сума
0.35%

min. EUR/USD 2.00 

върху цялата сума

▪    Не на  падеж  над 2 000 BGN, 1000 

EUR/USD/CHF/GBP  на всяко теглене

□    със заявка ** 0.50%

min. BGN 7.00  

върху цялата сума 0.55%
min EUR/USD 8.00  

върху цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна на 

Банката)
0.55%

min BGN 15.00 

върху цялата сума
0.60%

min EUR/USD 15.00 

върху цялата сума

□    заявена, но неизтеглена сума от сметка**** 0.50% min BGN 10.00 0.55% min EUR/USD 5.00

без такса

** Заявката следва да се подаде писмено в  Банката до 12.00 часа, както следва:

-       За су ми над 2 000 BGN – един ден предварително. 

-       За су ми над 1 000 EUR/USD/CHF/GBP  , както и за дру ги валу ти (независимо от су мата)  – два работни дни предварително. 

ЛЕВА ВАЛУТА

без такса

** Заявката следва да се подаде писмено в  Банката до 12.00 часа, както следва:

-       За су ми над 2 000 BGN – един ден предварително. 

-       За су ми над 1 000 EUR/USD/CHF/GBP  , както и за дру ги валу ти (независимо от су мата)  – два работни дни предварително. 

**** Процентът на таксата е върху  размера на неизтеглената су ма. Таксата не се отнася за депозити на падеж.

без такса
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**** Процентът на таксата е върху  размера на неизтеглената су ма. Таксата не се отнася за депозити на падеж.
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без такса

* Независимо от сметката, от която се тегли су мата на депозита

* Независимо от сметката, от която се тегли су мата на депозита
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F Сметки за електронни пари  

2
Теглене на суми дневно (Обратно изкупуване на 

електронни пари):

▪    За частта до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP

            на всяко теглене
0.30%

min BGN 3.00 

върху цялата сума
0.30%

min EUR/USD 1.50 

върху цялата сума

▪    Над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP 

на всяко теглене 

□    със заявка * 0.45%
min. BGN 7.00 

върху цялата сума
0.50%

min EUR/USD 8.00

върху цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна на 

Банката)
0.50%

min BGN 15.00 

върху цялата сума
0.60%

min EUR/USD 15 

върху цялата сума

□    заявена, но неизтеглена сума ** 0.50% min BGN 10.00 0.50%
min EUR/USD 5.00

max EUR/USD 100.00 

2
Теглене на суми дневно (Обратно изкупуване на 

електронни пари):

▪    За частта до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP

            на всяко теглене
0.35%

min. BGN 3.50 

върху цялата сума
0.35%

min. EUR/USD 2.00 

върху цялата сума

▪    Над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP 

на всяко теглене 

□    със заявка * 0.50%
min. BGN 7.00  

върху цялата сума
0.55%

min EUR/USD 8.00 

върху цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна на 

Банката)
0.55%

min BGN 15.00 

върху цялата сума
0.60%

min EUR/USD 15.00 

върху цялата сума

□    заявена, но неизтеглена сума ** 0.50% min BGN 10.00 0.55% min EUR/USD 5.00

ВАЛУТА

С
та

р
а

Н
о

в
а

ЛЕВА

* Заявката следва да се подаде писмено в  Банката до 12.00 часа, както следва:

-       За су ми над 2 000 BGN – един ден предварително. 

-       За су ми над 1 000 EUR/USD/CHF/GBP, както и за дру ги валу ти (независимо от су мата) – два работни дни предварително. 

** Процентът на таксата е върху  размера на неизтеглената су ма.

* Заявката следва да се подаде писмено в  Банката до 12.00 часа, както следва:

-       За су ми над 2 000 BGN – един ден предварително. 

-       За су ми над 1 000 EUR/USD/CHF/GBP, както и за дру ги валу ти (независимо от су мата) – два работни дни предварително. 

** Процентът на таксата е върху  размера на неизтеглената су ма.

H

Разплащателни сметки, разкрити по 

потребителски кредити и кредити, 

обезпечени с ипотека
2 Теглене на суми дневно:

▪   За частта до 2 000 BGN, 1 000  EUR на всяко 

теглене
0.30%

min BGN 3.00

върху цялата сума
0.30%

min EUR 1.50 

върху цялата сума

▪    Над 2 000 BGN, 1 000 EUR 

на всяко теглене 

□    със заявка ** 0.45%
min. BGN 7.00

 върху цялата сума
0.50%

min EUR 8.00

върху цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна на 

Банката)
0.45%

min BGN 15.00

върху цялата сума
0.55%

min EUR 15.00 

върху цялата сума

2 Теглене на суми дневно:

▪   За частта до 2 000 BGN, 1 000  EUR на всяко 

теглене
0.35%

min. BGN 3.50 

върху цялата сума
0.35%

min. EUR 2.00 

върху цялата сума

▪    Над 2 000 BGN, 1 000 EUR 

на всяко теглене 

□    със заявка ** 0.50%
min. BGN 7.00  

върху цялата сума
0.55%

min EUR 8.00 

върху цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна на 

Банката)
0.55%

min BGN 15.00 

върху цялата сума
0.60%

min EUR 15.00 

върху цялата сума

BGN ВАЛУТА

** Заявката следва да се подаде писмено в  Банката до 12.00 часа, както следва:

-       За су ми над 2 000 BGN – един ден предварително. 

-       За су ми над 1 000 EUR, както и за дру ги валу ти (независимо от су мата) – два работни дни предварително. 

** Заявката следва да се подаде писмено в  Банката до 12.00 часа, както следва:

-       За су ми над 2 000 BGN – един ден предварително. 

-       За су ми над 1 000 EUR, както и за дру ги валу ти (независимо от су мата) – два работни дни предварително. 
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В раздел VI. Преводи/ Разплащания се извършват следните промени: 

 

 

 
 
 

 
 

VI. ПРЕВОДИ / РАЗПЛАЩАНИЯ
B

* Таксите са приложими и за периодични плащания

1 Вътрешнобанкови:

▪     Между сметки на двама клиенти

▪     Между сметки на един клиент**

▪     Между сметки на двама клиенти

▪     Между сметки на един клиент**

2 Междубанкови– обикновен вальор:

▪    в BGN (през БИСЕРА)*

▪    в BGN (през БИСЕРА)*

3 Междубанкови- експресни преводи (получаване на копие от S.W.I.F.T. в рамките на 2 часа):

Стара ▪    в BGN (през RINGS)

Нова ▪    в BGN (през RINGS)

6 Директен дебит – иницииране, плащане, отказ

▪    През БИСЕРА

▪    През RINGS

▪    През БИСЕРА

▪    През RINGS

Стара

Нова

BGN 3.50 

BGN 18.00

Н
о

в
а

Стара

Нова
* При използване на многоредово платежно нареждане към бюджета, се събира една такса.

BGN 3.50 -

BGN 1.50 EUR/USD 3.00

BGN 1.50 EUR/USD 3.00

** При иницииране на вътрешнобанков  превод от депозитна сметка не се събира такса.

* При използване на многоредово платежно нареждане към бюджета, се събира една такса.

Преводи - изходящи*

BGN 1.20 EUR/USD 3.00

EUR/USD 3.00

С
та

р
а

ЛЕВА ВАЛУТА

BGN 16.00 -

BGN 1.20

BGN 3.00

** При иницииране на вътрешнобанков  превод от депозитна сметка не се събира такса.

-

BGN 3.00 -

BGN 16.00 -

BGN 18.00 -


