
Уведомяваме Ви за промени в Тарифата на Юробанк България АД, както следва: 

В сила от 02.02.2021г. 

 За клиенти физически лица: 

 
В раздел VIII. БАНКОВИ КАРТИ се  правят следните промени: 

B Кредитни карти   

  
Mastercard Standard BGN, Mastercard World BGN, Mastercard Cash BGN,Mastercard 
World Premium,Mastercard Universe Mastercard 

Universe 

  1 Експресно издаване/ преиздаване на кредитна карта на основен картодържател (до 1 час)* - 

    

*Услугата се предлага в избрани финансови центрове на Банката, списък с които е публикуван на сайта на Банката.Таксата се събира при подаване на 
искане за издаване на нова кредитна карта от Банката. В случай че искането не бъде одобрено или услугата по експресно издаване не може да бъде 
предоставена, таксата се възстановява от Банката в пълен размер. 

  2 Такса доставка на карта и/или ПИН (с вкл. ДДС) 

    
▪ стандартна доставка до адрес за кореспонденция в България BGN 30.00 

    ▪ експресна доставка в България BGN 50.00 

    ▪ експресна доставка в чужбина BGN 200.00 

  
3 Минимална месечна вноска (плащане)  

3.00% от общо 
дължимата сума, min 

BGN 15.00 

  4 Такса  за  неоснователна  рекламация BGN 30.00 

  
5 

Такса при блокиране на картата и/или кредитен лимит по вина или небрежност на картодържателя  
BGN 15.00 

  
6 Обезщетение за забава  върху дължимите плащания на  годишна  база 

Основен лихвен процент 
+10.00% 

  7 Обезщетение за надвишаване на кредитния лимит  

5.00% от размера на 
надвишението min BGN 

2 

  8 Такса за хартиено месечно извлечение (с вкл. ДДС) BGN 2.00 

  9 Такса дубликат на месечно извлечение (с вкл. ДДС) BGN 2.00 

  10 Месечна такса за обслужване на платежен инструмент на основен картодържател - 

  
11 

Кратко съобщение (SMS) за извършена покупка на ПОС терминал, теглене на пари в брой, както и разполагаем 
кредитен лимит (с вкл. ДДС) 

BGN 0.12 

  12 Такса за разсрочване на транзакция на равни месечни вноски: 

    
▪    При разсрочване на 3 равни месечни вноски 

3.00% от стойността на 
транзакцията,min BGN 

5.00   

    
▪    При разсрочване на 6 равни месечни вноски 

4.00% от стойността на 
транзакцията,min BGN 

10.00   

    
▪    При разсрочване на 9 равни месечни вноски 

5.00% от стойността на 
транзакцията,min BGN 

15.00  

    
▪    При разсрочване на 12 равни месечни вноски 

6.00% от стойността на 
транзакцията,min BGN 

20.00   

  
13 Получаване на издадена карта в клон, различен от клона – издател (с вкл. ДДС) 

BGN 5.00 

  14 Такса за администриране на просрочен кредит * BGN 30.00 

    

* Таксата се начислява на 360-тия ден от просрочието или преждевременно по решение на банката, в случай на непогасяване на минимални месечни вноски 
по две последователни месечни извлечения. 

  15 Такса за разглеждане на заявление за кредитна карта :  

    ▪   на основен картодържател BGN 1000.00 

    ▪   на допълнителен картодържател BGN 500.00 

  
16 Годишна такса за обслужване на платежен инструмент: ** 

    ▪   на основен картодържател BGN 1000.00 

    ▪   на допълнителен картодържател BGN 500.00 



    ** Таксата се начислява след изтичане на всеки едногодишен период от активиране на картата. 

  
17 Месечна такса за обслужване на платежен инструмент по програма „Travel&Fun“ * 

    ▪   на основен картодържател - 

    ▪   на допълнителен картодържател - 

    
*Месечната такса се прилага само в случаите в които има  сключено допълнително споразумение за включване в програма „Travel&Fun“, в този случай 
клиента не дължи годишната такса за платежен инструмент. 

  18 Такса за използване на картата: 

    ▪   за покупки на стоки и услуги без такса 

    
▪   за теглене в брой от банкомат на Банката 

BGN 3.00 + 3% от 
 стойността на 
транзакцията 

    
▪   за теглене в брой от банкомат на друга банка в България 

BGN 6.00 + 3%  от 
 стойността на 
транзакцията 

    
▪   за теглене в брой от АТМ в чужбина в ЕИП* в EUR  

BGN 6.00 + 3%  от 
 стойността на 
транзакцията 

    
▪   за теглене в брой от АТМ в чужбина извън ЕИП* или в страна от ЕИП* във валута различна от EUR 

BGN 10.00 + 3%  от 
стойността на 
транзакцията 

    

* ЕИП означава Европейско Икономическо Пространство.ЕИП включва страните от ЕС и страните от Европейската Асоциация за 
свободнатърговия (ЕАСТ)- Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. 

    
▪   за теглене в брой от офис на Банката 

BGN 3.00 + 3%  от 
 стойността на 
транзакцията 

    
▪   за теглене в брой от друг банков офис в страната и в чужбина   

BGN 10.00 + 3%  от 
стойността на 
транзакцията 

    
▪    такса за превалутиране на транзакции в чужбина във валута различна от лева 

- 

    
▪   за превод чрез ePay.bg/ B-Pay към друга платежна сметка и/или друг платежен инструмент 3% от стойността на 

транзакцията 

  19 
Такса за преиздаване на картата по искане на Картодържателя BGN 200.00 

  20 
Такса за преиздаване на ПИН по искане на Картодържателя BGN 10.00 

  
21 Такса за разглеждане на искане за промяна на параметри по договора BGN 20.00 

  

22 

Такса за използване на Картата за: (i) транзакции за залагания и хазарт, в това число и в Интернет; (ii) покупка 
на инструменти, представляващи алтернатива на пари в брой (в това число, но не само: чипове в казино, 
чуждестранна валута, чекове, акции, финансови инструменти, електронни пари и др. под.); (iii) парични преводи 
с Картата към друга платежна сметка и/или друг платежен инструмент или погасяване на задължения по кредит/ 
кредитна карта. (Таксата се включва в стойността на транзакцията.) 

1.00% от стойността на 
транзакцията 

  
23 

Такса при получаване на суми по картата от залагания и хазарт (таксата се приспада от стойността на 
получената сума) 

1.00% от стойността на 
транзакцията 

  24 Дневен лимит за  теглене в брой (24 часа) BGN 8000.00 

 

* ЕИП означава Европейско Икономическо Пространство.ЕИП включва страните от ЕС и страните от Европейската Асоциация за 
свободна търговия (ЕАСТ)*- Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. 

 

  

Считано от 14.02.2017г. банката преустановява издаването и преиздаването на следните карти - American Express Gold, American 
Express Green и 
 EuroLine American Express. Посочените карти ще могат да бъдат ползвани до 14.07.2017 г. вкл., като след посочената дата ще 
бъдат деактивирани. 

 

 
Считано от 13.04.2019 г. се преустановява издаването и преиздаването на продукт Visa Electron.  

 


