
English text follows: 
 
Уважаеми клиенти,  

Уведомяваме Ви за  промени в Тарифата на Юробанк България АД за клиенти Физически лица ,в сила 

 от 01.10.2019г. 

 
В раздел II. ПРОГРАМИ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ се   преустановява  откриване на сделки по пакетни 
програми „ Моят Престиж  “ и  „Моето Предимство “ и се добавят следните пакетни програми: 

 
 
 

D 
Програма Премиум 
  

ЛЕВА 

  

1 Откриване на разплащателна сметка в BGN по програма "Премиум" без такса 

2 Обслужване (месечно) на основна разплащателна сметка по програма "Премиум" BGN 20.00 

3 
Издаване на безконтактна дебитна карта World Debit MasterCard към основна разплащателна сметка по 
програма "Премиум" 

без такса 

4 Теглене на каса от основна разплащателна сметкa "Премиум" - дневно до BGN 10 000 без такса 

5 Вноска на каса по основна разплащателна сметкa "Премиум" - дневно до BGN 10 000 без такса 

6 

Вътрешнобанкови преводи от основна разплащателна сметка "Премиум":   

▪    между собствени сметки, нареден в клон на Банката  без такса 

▪    наредени през Интернет Банкиране без такса 

▪    наредени през Телефонно Банкиране без такса 

7 
Междубанкови преводи в лева от основна разплащателна сметка "Премиум" през БИСЕРА, наредени през 
Интернет Банкиране (до 10 броя безплатни превода, месечно) 

без такса 

8 Междубанкови входящи преводи без такса 

9 

Месечна такса за безконтактна World Debit MasterCard, издадена към основна разплащателна сметка по 
програма "Премиум" : 

  

▪    основна карта без такса 

▪    допълнителна и/или следваща карта без такса 

10 
Теглене на пари в брой на АТМ в страната с безконтактна дебитна карта World Debit MasterCard, издадена 
към основна разплащателна сметка по програма "Премиум"  

без такса 

11 
SMS известия за транзакции с дебитна карта, за операции по основна разплащателна сметка по програма 
"Премиум" и за комунални плащания чрез Универсален платец 

без такса 

12 Комунални плащания чрез Универсален платец без такса 

13 Откриване на допълнителна разплащателна сметка във EUR/USD по програма "Премиум" без такса 

14 Обслужване (месечно) на допълнителна разплащателна сметка в EUR/USD по програма "Премиум" без такса 

15 

Такса за покупка на дялове от взаимни фондове в BGN/EUR/USD, при подписване на Заявление за участие в 
регулярен инвестиционен план.  
Преференцията е валидна до размера на посочената сума за регулярна инвестиция, за съответния фонд. За 
инвестиции във фондове и суми, извън посочените в регулярния инвестиционен план, се прилагат такси 
съгласно Тарифата на банката. 

без такса 

16 Пакетната програма включва услугата "Заключване на сметка" 

17 
Закриване на програма "Премиум" * BGN 10.00 

* Tаксата се събира само при закриване на сметка, открита преди по-малко от 6 месеца   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

E 
Програма Премиум Екстра 
  

ЛЕВА 

  1 Откриване на разплащателна сметка в BGN по програма "Премиум Екстра" без такса 

  2 Обслужване (месечно) на основна разплащателна сметка по програма "Премиум Екстра" BGN 30.00 

  
3 

Издаване на безконтактна дебитна карта World Debit MasterCard към основна разплащателна сметка 
по програма "Премиум Екстра" 

без такса 

  
4 Теглене на каса от основна разплащателна сметкa "Премиум Екстра" - дневно до BGN 10 000 без такса 

  5 Вноска на каса по основна разплащателна сметкa "Премиум Екстра" - дневно до BGN 10 000 без такса 

  

6 

Вътрешнобанкови преводи от основна разплащателна сметка "Премиум Екстра":   

  ▪    между собствени сметки, нареден в клон на Банката  без такса 

  ▪    наредени през Интернет Банкиране без такса 

  ▪    наредени през Телефонно Банкиране без такса 

  
7 

Междубанкови преводи в лева от основна разплащателна сметка "Премиум Екстра" през БИСЕРА, 
наредени през Интернет Банкиране (до 10 броя безплатни превода, месечно) 

без такса 

  8 Междубанкови входящи преводи без такса 

  

9 

Месечна такса за безконтактна World Debit MasterCard, издадена към основна разплащателна сметка 
по програма "Премиум Екстра" : 

  

  
▪    основна карта без такса 

  ▪    допълнителна и/или следваща карта без такса 

  
10 

Теглене на пари в брой на АТМ в страната с безконтактна дебитна карта World Debit MasterCard, 
издадена към основна разплащателна сметка по програма "Премиум Екстра"  

без такса 

  

11 
SMS известия за транзакции с дебитна карта, за операции по основна разплащателна сметка по 
програма "Премиум Екстра" и за комунални плащания чрез Универсален платец 

без такса 

  12 Комунални плащания чрез Универсален платец без такса 

  
13 Откриване на допълнителна разплащателна сметка във EUR/USD по програма "Премиум Екстра" без такса 

  
14 

Обслужване (месечно) на допълнителна разплащателна сметка в EUR/USD по програма "Премиум 
Екстра" 

без такса 

  

15 

Такса за покупка на дялове от взаимни фондове в BGN/EUR/USD, при подписване на Заявление за 
участие в регулярен инвестиционен план.  
Преференцията е валидна до размера на посочената сума за регулярна инвестиция, за съответния 
фонд. За инвестиции във фондове и суми, извън посочените в регулярния инвестиционен план, се 
прилагат такси съгласно Тарифата на банката. 

без такса 

  
16 Пакетната програма включва услугата "Заключване на сметка" 

  17 
Закриване на програма "Премиум Екстра" * BGN 10.00 

  
* Tаксата се събира само при закриване на сметка, открита преди по-малко от 6 месеца   

  
18 Обслужване (месечно) на сметка за потребителски или ипотечен кредит без такса 

  19 Такса за разглеждане на искане за потребителски кредит без такса 

  20 Такса за разглеждане на искане за овърдрафт без такса 

  21 Такса за оценка на кредитоспособността на кредитополучателя, при кредити обезпечени с ипотека без такса 

  
22 

Такса за експресно разглеждане на искане за кредит, обезпечен с ипотека. Платима в допълнение 
към таксата за оценка на кредитоспособността на кредитополучателя 

без такса 

  
23 

Такса за документален анализ на обезпечението, дължима за всеки от имотите, които ще служат за 
обезпечение по кредита, обезпечен с ипотека 

без такса 

  24 Такса за разглеждане на заявление за кредитна карта (MasterCard World Premium или Visa Premium) без такса 

  

25 

Преференциална годишна такса за обслужване на платежен инструмент кредитна карта*:   

  

*По пакетна програма "Премиум Екстра" може да бъде издадена само една кредитна карта, по 
желание на клиента, при посочените такси: 

  

  ▪  MasterCard World Premium ** без такса 

  ▪  Visa Premium ** без такса 

  

**Стандартна годишна такса без програма "Премиум Екстра" за кредитни карти MasterCard World Premium и Visa 
Premium e BGN 169 

  

 
 

  

 



Dear Customers, 

We would like to inform you of the amendments of the Tariff of Eurobank Bulgaria AD in force as 
 of 01.10.2019. 
 

 
In section II. COMPLEX BANKING SERVICES is discontinued the opening of deals under complex banking services “My 
Prestige” and “My Advantage’’, and are included the following complex banking services: 
 

 

D 
PREMIUM PROGRAM 
  

BGN 

  

1 Opening of a current account in BGN "Premium" free of charge  

2 Maintenance fee (per month) for basic current account "Premium" BGN 20.00 

3 Issuing of contactless debit card World Debit MasterCard on basic current account "Premium" free of charge  

4 Cash withdrawal of amounts from basic current account "Premium" -  /per day/ for the part up to 10 000 BGN free of charge  

5 Cash depositing of amounts in the basic current account "Premium" -  /per day/ for the part up to 10 000 BGN free of charge  

6 

Transfers within the Bank system from basic current account "Premium":   

▪    ordered at Bank's branch between own accounts free of charge  

▪    ordered via E-banking free of charge  

▪    ordered via Phone Banking free of charge  

7 
Outgoing transfers in BGN ordered from basic current account "Premium" through BISERA ordered via E-
banking (up to 10 per month) 

free of charge  

8 Incoming interbank transfers free of charge  

9 

Maintenance fee (monthly) for contactless debit card World Debit MasterCard, issued to basic current account 
"Premium" : 

  

▪    main card free of charge  

▪    extra and/or following card free of charge  

10 
ATM cash withdrawal in Bulgaria with contactless debit card World Debit MasterCard, issued to basic current 
account "Premium"  

free of charge  

11 
SMS notifications for debit card transactions, transactions initiated from basic current account "Premium" and 
utility payments via Universal Payer 

free of charge  

12 Utility payments via Universal Payer free of charge  

13 Opening of additional current account in EUR/ USD to "Premium" free of charge  

14 Maintenance fee (per month) for the additional account in EUR/USD "Premium" free of charge  

15 

Fee for purchase of mutual fund shares in BGN/EUR/USD, while signing of Application for participation in 
regular investment plan.  
The preference is valid up to the amount for a regular investment, for the respective fund.For investments in 
funds and amounts other than those in the regular investment plan are applied fees according to the Tariff of 
the bank. 

free of charge  

16 Package program includes "Account lock" service   

17 
Closing of program "Premium" * BGN 10.00  

* The fee is collected only in case the account was opened less than 6 months ago   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

E 
PREMIUM EXTRA PROGRAM 
  

BGN 

  

1 Opening of a current account in BGN "Premium Extra" 
free of 

charge  

2 Maintenance fee (per month) for basic current account "Premium Extra" BGN 30.00 

3 
Issuing of contactless debit card World Debit MasterCard on basic current account "Premium 
Extra" 

free of 
charge  

4 
Cash withdrawal of amounts from basic current account "Premium Extra" -  /per day/ for the part 
up to 10 000 BGN 

free of 
charge  

5 
Cash depositing of amounts in the basic current account "Premium Extra" -  /per day/ for the part 
up to 10 000 BGN 

free of 
charge  

6 

Transfers within the Bank system from basic current account "Premium Extra":   

▪    ordered at Bank's branch between own accounts 
free of 

charge  

▪    ordered via E-banking 
free of 

charge  

▪    ordered via Phone Banking 
free of 

charge  

7 
Outgoing transfers in BGN ordered from basic current account "Premium Extra" through BISERA 
ordered via E-banking (up to 10 per month) 

free of 
charge  

8 Incoming interbank transfers 
free of 

charge  

9 

Maintenance fee (monthly) for contactless debit card World Debit MasterCard, issued to basic 
current account "Premium Extra" : 

  

▪    main card 
free of 

charge  

▪    extra and/or following card 
free of 

charge  

10 
ATM cash withdrawal in Bulgaria with contactless debit card World Debit MasterCard, issued to 
basic current account "Premium Extra"  

free of 
charge  

11 
SMS notifications for debit card transactions, transactions initiated from basic current account 
"Premium Extra" and utility payments via Universal Payer 

free of 
charge  

12 Utility payments via Universal Payer 
free of 

charge  

13 Opening of additional current account in EUR/ USD to "Premium Extra" 
free of 

charge  

14 Maintenance fee (per month) for the additional account in EUR/USD "Premium Extra" 
free of 

charge  

15 

Fee for purchase of mutual fund shares in BGN/EUR/USD, while signing of Application for 
participation in regular investment plan.  
The preference is valid up to the amount for a regular investment, for the respective fund.For 
investments in funds and amounts other than those in the regular investment plan are applied fees 
according to the Tariff of the bank. 

free of 
charge  

16 Package program includes "Account lock" service 

17 
Closing of program "Premium Extra" * BGN 10.00 

* The fee is collected only in case the account was opened less than 6 months ago   

  
18 Possibility to securitized bank accounts 

free of 
charge  

  
19 Fee for examination of consumer loan application 

free of 
charge  

  
20 Fee for examination of overdraft application 

free of 
charge  

  
21 Fee for examination of applicant’s creditworthiness for mortgage loans 

free of 
charge  

  
22 

Fee for express examination of mortgage loans‘ application documents. The fee is payable in 
addition to the fee for applicant's creditworthiness for mortgage loans 

free of 
charge  

  
23 Fee for collateral analysis, due for each property that will serve as loan collateral 

free of 
charge  

  
24 Credit Card application fee (MasterCard World Premium or Visa Premium) 

free of 
charge  

  

25 

Preferential Credit Card Maintenance annual fee*   

  
* Only one credit card can be issued with package program "Premium Plus", at the specified fees   

  
▪  MasterCard World Premium ** 

free of 
charge  

  
▪  Visa Premium ** 

free of 
charge  

  

**Standard maintenance annual fee for credit card MasterCard World Premium and Visa Premium without 
package program "Premium Extra"  is BGN 169 

  

 
 



 


