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

В сила от 01.12.2021г. 

 За клиенти юридически лица: 
В Раздел XIV. КРЕДИТНИ СДЕЛКИ се добавя нова точка“ G „ 

G. Лизинг 

 
Услуга Цена Пояснения 

1 Изготвяне на пазарна оценка  Такса по т. 1.1. се изчислява върху пазарната оценка на актива –

предмет на договора за лизинг и/или на договор за 

обезпечение/нотариален акт за ипотека, и се събира след изготвяне на 

оценката. Разходът възниква при сключване на нов договор за 

лизинг,при писмено искане от клиента за промяна по съществуващ 

такъв или в изпълнение на договореност по договора за лизинг и/или 

на договор за обезпечение/нотариален акт за ипотека. Комисионната 

по т. 1.2. се събира преди изготвяне на оценката. 

1.1 На недвижима собственост По договаряне 

1.2  МПС, машини и оборудване По договаряне 

2 Регистрация на МПС в „Пътна полиция"  

Таксата покрива посочените услуги и не включва таксите, събирани от 

органите на „Пътна полиция", които се заплащат отделно. Възниква 

при сключване на нов договор за лизинг, при писмено искане от 

клиента или при необходимост. Таксата е дължима преди извършване 

на заявената услуга. 

 Фабрично нови МПС BGN 200 

 Употребявани МПС BGN 250 

 Специален номер BGN 400 

 Пререгистрация BGN 250 

 Преиздаване на свидетелство за 

регистрация част първа/втора 

BGN 100 

 Промяна на свидетелство за регистрация 

част първа/втора 

BGN 100 

 Снемане от отчет BGN 100 

3 Регистрация в КТИ  

Таксата покрива услугите по извършване на 

регистрация/пререгистрация в КТИ и не включва таксите, събирани от 

КТИ. Възниква при сключване на нов договор за лизинг или при 

писмено искане от клиента. Таксата е дължима преди извършване на 

заявената услуга. 

 Нова техника BGN 250 

 Употребявана техника BGN 250 

 Пререгистрация BGN250 

 Преиздаване на свидетелство за 

регистрация част първа/втора 

BGN 150 

 Снемане от отчет BGN 150 

4 Разсрочване на премията по застраховка 
Каско след съгласие на Лизингодателя 

 При сключване на нов договор за лизинг таксата се събира авансово, 

преди издаване на полицата. При съществуващи договори услугата се 

предоставя при писмено искане от страна на клиента и се дължи след 

издаване на полицата. 

 Разсрочване на 2 вноски BGN 20 

 Разсрочване на 4 вноски BGN 40 

5 
Заплащане на застрахователна премия от 
лизингодателя 

BGN 20 
Таксата покрива услугите по обработка на документите за заплащане 
на застрахователна премия по съществуващ договор за финансов 
лизинг, когато плащането не е направено от лизингополучателя. 

6 Издаване на пълномощно за управление на 
лизинговано МПС 

 Услугата се предоставя при писмено искане от страна на клиента. 

Комисионната се събира не по-късно от датата на подписване на 

документа, отразяващ промяната или в рамките на срок изрично 

определен в документа, отразяващ промяната. 

 без нотариална заверка Безплатно 

 с нотариална заверка BGN 30 

7 Промяна в условията по подписан лизингов 
договор, включително, но не само: 

1% от 
неизплатената 
главница, но не 

по малко от 
BGN 300 

Услугата се предоставя при писмено искане от страна на клиента. 

Комисионната се събира не по-късно от датата на подписване на 

документа, отразяващ промяната или в рамките на срок изрично 

определен в документа, отразяващ промяната. 

 промяна на лизингополучателя, 

 промяна в падежа на вноската, 

 промяна в погасителния план. 

 промяна в срока на договора 

8 8. 1 Разходи по регистрация, заличаване и 
промени по вече вписани регистрации в 
ЦРОЗ 

реални 
разноски Възникват при сключване на нов, при промяна или 

прекратяване/погасяване на съществуващ договор за лизинг. 

Държавната такса за вписване в ЦРОЗ е за сметка на 

лизингополучателя и е дължима преди предоставяне на услугата. 

Таксата по т. 8.2. покрива посочените услуги и не включва таксите, 

събирани от ЦРОЗ за съответните услуги, които са за сметка на 

8.2. Услуга по вписване, промяна на вписани 
обстоятелства, заличаване на вписване в 
ЦРОЗ 

BGN 50 



лизингополучателя. Таксите за ЦРОЗ и таксите за посочените в т. 8.2 

услуги са дължими преди предоставяне 

9 Издаване на фактури на хартиен носител  

Таксата по 9.2. се събира авансово, преди издаване на фактурата. 

Възниква при писмено искане от страна на клиента. 
9.1първи оригинал 

Безплатно 

9.2 втори оригинал, по искане на клиента 
BGN 5 

10 Изпращане на фактури/електронни фактури BGN 1.50 на 

месец 

 

 пощенска услуга/eлектронна фактура 

11 Изготвяне на писмена справка и референция 
BGN 30 

Възниква при писмено искане от страна на клиента. Дължима е от 
клиента преди предоставяне на услугата. 

12 Такса за изпращане на писмено напомняне 
за дължимо плащане 

  

 във форма, различна от нотариална покана BGN 20 
Писмено напомняне за дължимо плащане се изпраща по преценка на 

лизинговата компания само при наличие на просрочие на дължими 

суми от клиента. Таксата е дължима след извършване на действието 

от лизинговата компания. 
 под формата на нотариална покана 

реалните 
разходи 

(включително 
нотариални и 
др.) + BGN 20 

13 

Прехвърляне на собственост BGN 50 

Възниква при предсрочно погасяване или изтичане на договора за 
лизинг. Таксата покрива услугите по подготовка на необходимите 
документи за прехвърляне на собствеността. Дължима е от клиента 
преди предоставяне на услугата. Нотариални и държавните такси и 
данъци, както и удостоверение за застрахователна стойност са за 
сметка на лизингополучателя и са дължими до деня на прехвърляне 
на собствеността към нотариуса и/или съответната държавна 
институция. 

14 
Администриране на активите по изтекли или 
предсрочно изплатени договори за финансов 
лизинг 

BGN 100 

Дължима е за всеки започнал календарен месец, при кумулативно 
наличие на следните условия: /1/ изминал един месец от настъпването 
на последния падеж по договора за лизинг, респ. от депозиране на 
искане за предсрочно изплащане,и /2/ правото на собственост върху 
актива не е прехвърлено на лизингополучателя по негова вина. 

15 Обработка на документи, включително, но не 
само, заплащане на глоби и други 
имуществени санкции, наложени във връзка 
с ползването на лизинговия актив от 
лизингополучателя. 

BGN 20 
Таксата покрива услугите по обработка на документите, с които е 
наложена санкцията, по подготовка и извършване на плащането на 
наложената санкция. 

16 Такса за разглеждане на искане за лизинг 
По договаряне 

Посочената във втора колона такса е дължима към момента на 
кандидатстване, но е платима до датата на подписване на договора. 

17 
Такса управление По договаряне 

Посочената във втора колона такса е дължима към момента на 
кандидатстване, но е платима в срок от 5 работни дни от подписване 
на Договора. 

 Забележка: Върху всички такси и комисионни, посочени в Тарифата, се начислява ДДС, ако такъв е дължим съгласно действащото 

законодателство. 

С подписването на настоящата тарифа Лизингополучателят се задължава да заплаща на Лизингодателя и всички променени по размер 

и/или допълнителни включени такси съгласно всяко последващо изменение на тази тарифа, за което Лизингополучателят се съгласява да 

бъде уведомен от Лизингодателя чрез обявяването на новата редакция на Тарифата на следния уеб адрес: www.postbank.bg .  

 

 

http://www.postbank.bg/

