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B сила от 02.07.2021г.: 
 
В раздел I. СМЕТКИ, А. Разплащателни сметки се правят следните промени: 

 

В раздел II. ПРОГРАМИ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ, А. Програма „Моето 

Банкиране“ се правят следните промени: 

 

I. СМЕТКИ

A Разплащателни Сметки

2 Обслужване (месечно):

▪    разплащателна сметка с превод на работна заплата*

▪    разплащателна сметка с превод на работна заплата*

▪    разплащателна сметка с превод на работна заплата, през 

която са извършени най-малко 2 транзакции с дебитна карта през 

предходния календарен месец, вкл. през One Wallet by Postbank*

* Таксата е валидна и за разплащателни сметки с превод на работна заплата, открити в лева или чуждестранна валута в придобитата от „Юробанк 

България“ АД – Банка Пиреос България АД.

ЛЕВА ВАЛУТА

Стара

BGN 2.00 EUR/USD 1.00

* Таксата е валидна и за разплащателни сметки с превод на работна заплата, открити в лева или чуждестранна валута в придобитата от „Юробанк 

България“ АД – Банка Пиреос България АД.

Нова

BGN 2.75 EUR/USD 1.40

BGN 2.25 EUR/USD 1.15

А Програма "Моето Банкиране" 

1 Откриване на разплащателна сметка в BGN по Програма "Моето Банкиране", без / с превод на работна заплата 

Стара 2 Обслужване (месечно) на разплащателна сметка по Програма "Моето Банкиране", без / с превод на работна заплата

2 Обслужване (месечно)

▪ разплащателна сметка по Програма "Моето Банкиране" без / с превод на работна заплата

▪ разплащателна сметка по Програма "Моето Банкиране" с превод на работна заплата, през която са извършени най-

малко 3 транзакции с дебитна карта през предходния календарен месец, вкл.през One Wallet by Postbank

3
Издаване на дебитна карта Debit MasterCard / Visa Classic към основна разплащателна сметка по Програма "Моето 

Банкиране" *

*Visa Classic се издава по у словията на допълнителна дебитна карта, за което се дължи съответната такса

4
Месечна такса за дебитна карта Debit MasterCard / Visa Classic, издадена към основна разплащателна сметка по

Програма "Моето Банкиране"

Премахната 5 Откриване на една допълнителна разплащателна сметка в EUR или USD по Програма "Моето Банкиране" 

Премахната 6 Обслужване (месечно) на допълнителна разплащателна сметка в EUR или USD по Програма "Моето Банкиране"

Стара 7 Три комунални плащания месечно чрез Универсален платец

Нова 7 Три комунални плащания месечно чрез Универсален платец или Интернет/ Мобилно банкиране

Вътрешнобанкови преводи наредени от основна разплащателна сметка  Програма "Моето Банкиране"

▪    към друга сметка на клиента - наредени в клон на Банката

▪    към друга сметка на клиента - наредени през Интернет Банкиране

▪    към друга сметка на клиент - наредени през Телефонно Банкиране

▪    към друга сметка на клиента, наредени през Интернет/ Мобилно Банкиране

▪    към сметка на друг клиента, наредени през Интернет/ Мобилно Банкиране

-    Периодично плащане (месечно) от основна разплащателна сметка по Програма "Моето банкиране" към 

сметка за обслужване на кредит на същия титуляр, открита в BGN

9 Откриване на Интернет банкиране 

10 Обслужване (месечно) на Интернет банкиране

11
Теглене на пари в брой чрез АТМ на Банката с дебитна карта Debit MasterCard / Visa Classic, издадена към Програма

"Моето Банкиране" **

12
Три известия чрез SMS или друго електронно съобщение за транзакции с дебитна карта /операции по основна 

разплащателна сметка по Програма "Моето Банкиране" **

13

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 су ма за регу лярна инвестиция, за съответния фонд. За инвестиции във фондове и

су ми, извън посочените в  регу лярния инвестиционен план се прилагат такси, съгласно Тарифата на банката.

** отнася се за само за сметки с превод на работна заплата

14 Закриване на Програма "Моето банкиране" ***

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

Нова

Нова

без такса

без такса

8

без такса

без такса

Стара

Вътрешнобанкови преводи, наредени от основна разплащателна сметка по Програма "Моето Банкиране" 

8

без такса

без такса

без такса

BGN 2.00 / BGN 1.00

BGN 4.80 / BGN 3.90

без такса / BGN 5.00

BGN 10.00

без такса

ЛЕВА

без такса 

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

BGN 3.90

без такса

BGN 4.80

II. ПРОГРАМИ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ
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В раздел II. ПРОГРАМИ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ, С. Програма „Моето 

Семейство“ се правят следните промени: 

 

  

C Програма "Моето Семейство" 

1 Откриване на разплащателна сметка в BGN по Програма "Моето Семейство", без / с превод на работна заплата

Стара 2
Обслужване (месечно) на основна разплащателна сметка по Програма "Моето Семейство", без / с превод на работна

заплата

2 Обслужване (месечно)

▪ разплащателна сметка по Програма "Моето Семейство" без / с превод на работна заплата

▪ разплащателна сметка по Програма "Моето Семейство" с превод на работна заплата, през която са извършени най-

малко 3 транзакции с дебитна карта през предходния календарен месец, вкл. през One Wallet by Postbank

Издаване на дебитна карта Debit MasterCard / Visa Classic към основна разплащателна сметка по Програма "Моето

Семейство":

▪    основна карта

▪    допълнителна и/или следваща карта

Месечна такса на дебитна карта Debit MasterCard / Visa Classic, издадена към Програма "Моето Семейство"

▪    основна карта

▪    допълнителна и/или следваща карта

5 Откриване на една допълнителна разплащателна сметка в EUR или USD по Програма  "Моето Семейство"

6 Обслужване (месечно) на допълнителна разплащателна сметка в EUR или USD по Програма  "Моето Семейство"

7 Откриване на една разплащателна сметка в BGN на втори титуляр към Програма "Моето Семейство"

8
Обслужване (месечно) на допълнителна разплащателна сметка в BGN на втори титуляр към Програма "Моето

Семейство"

9
Издаване на дебитна карта Debit MasterCard към разплащателна сметка в BGN на втори титуляр по Програма "Моето

Семейство"

10
Месечна такса за дебитна карта Debit MasterCard към разплащателна сметка в BGN на друг титуляр по Програма

"Моето Семейство"

Стара 11 Три комунални плащания месечно чрез Универсален платец

Нова 11 Пет комунални плащания месечно чрез Универсален платец или Интернет/ Мобилно банкиране

12 Откриване на Интернет банкиране 

13 Обслужване (месечно) на Интернет банкиране

14 Месечна такса на разплащателни сметки за обслужване на кредити по Програма "Моето Семейство" 

Стара 15
Периодично плащане (месечно) от основна разплащателна сметка по Програма "Моето Семейство" към сметка за

обслужване на кредит на същия титуляр, открита в BGN

Вътрешнобанкови преводи, наредени от основна разплащателна сметка по Програма "Моето Семейство" 

▪    към друга сметка на клиента, наредени през Интернет/ Мобилно Банкиране

▪    към сметка на друг клиента, наредени през Интернет/ Мобилно Банкиране

-    периодично плащане (месечно) от основна разплащателна сметка по Програма "Моето Семейство" към 

сметка за обслужване на кредит на същия титуляр, открита в BGN

16
Теглене на пари в брой чрез АТМ на Банката с дебитна карта Debit MasterCard / Visa Classic към основна

разплащателна сметка по Програма "Моето семейство" *

17
Три известия чрез SMS или друго електронно съобщение за транзакции с дебитна карта или операции по основна 

разплащателна сметка по Програма "Моето Семейство" *

18

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 су ма за регу лярна инвестиция, за съответния фонд. За инвестиции във фондове и

су ми, извън посочените в  регу лярния инвестиционен план се прилагат такси, съгласно Тарифата на банката. 

* Oтнася се за сметки с превод на работна заплата

19 Закриване на Програма "Моето Семейство" **

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

Нова

15

без такса

без такса

без такса

без такса 

без такса 

3

4

Нова

без такса

без такса

BGN 7.85

BGN 6.95

без такса

без такса

без такса 

без такса 

без такса

без такса

без такса

без такса 

BGN 7.85 / BGN 6.95

BGN 4.00 / BGN 3.00

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

ЛЕВА

без такса

II. ПРОГРАМИ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ

BGN 10.00

без такса
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В раздел II. ПРОГРАМИ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ, I. Пиреос Пакет Заплата на 

физическо лице се правят следните промени: 

 

В раздел II. ПРОГРАМИ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ, J. Пиреос Пакет за 

ежедневно банкиране Стандарт на физическо лице се правят следните промени: 

 

В раздел II. ПРОГРАМИ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ, K. Пиреос Пакет за 

ежедневно банкиране Плюс на физическо лице се правят следните промени: 

 

 

 

 

 

 

I Пиреос Пакет Заплата на физическо лице*

1 Месечна такса за пакет

2 Обслужване (месечно) на разплащателна или спестовна сметка с превод на работна заплата (в лева)

3 Месечна такса за дебитна карта, издадена към разплащателна или спестовна сметка с превод на работна заплата (в лева)

Стара 4
Теглене на пари в брой на АТМ, в страната, с дебитна карта, издадена към разплащателна или спестовна сметка с превод на

работна заплата (в лева)

Нова 4
Теглене на пари в брой на АТМ на банката с дебитна карта, издадена към разплащателна или спестовна сметка с превод на

работна заплата (в лева)

5
Известия чрез SMS или друго електронно съобщение за транзакции, извършени с дебитна карта, издадена към

разплащателна или спестовна сметка с превод на работна заплата (в лева)

6
Комунални плащания чрез Универсален платец и Интернет банкиране през разплащателна или спестовна сметка с превод на 

работна заплата (в лева)

7 Закриване на Пиреос Пакет Заплата на физическо лице

без такса

без такса

без такса

без такса

ЛЕВА

* Считано от 18.11.2019 г.  сметки по програма "Пиреос Пакет Заплата на физическо лице" не се откриват. Таксите и комисионите се прилагат за вече открити продуктови пакети.

BGN 3.79

без такса

без такса

без такса

J Пиреос Пакет за ежедневно банкиране Стандарт на физическо лице*

1 Месечна такса за пакет

2 Обслужване (месечно) на спестовна или разплащателна сметка (в лева или евро)

3 Месечна такса за дебитна карта, издадена към спестовна или разплащателна сметка

Премахната 4 Теглене на пари в брой на АТМ на Банката с дебитна карта, издадена към спестовна или разплащателна сметка

5
Известия чрез SMS или друго електронно съобщение за транзакции, извършени с дебитна карта, издадена към спестовна или 

разплащателна сметка

6
Комунални плащания чрез Универсален платец и Интернет банкиране през спестовна или разплащателна сметка, открита по

пакета

7 Закриване на Пиреос Пакет за ежедневно банкиране Стандарт на физическо лице

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

ЛЕВА
* Считано от 18.11.2019 г.   сметки по програма "Пиреос Пакет за ежедневно банкиране Стандарт на физическо лице" не се откриват. Таксите и комисионите се прилагат за вече 

открити продуктови пакети.

BGN 2.39

K Пиреос Пакет за ежедневно банкиране Плюс на физическо лице*

1 Месечна такса за пакет

2 Обслужване (месечно) на спестовна или разплащателна сметка (в лева или евро)

3 Месечна такса за дебитна карта, издадена към спестовна или разплащателна сметка

Стара 4 Теглене на пари в брой на АТМ в страната с дебитна карта, издадена към спестовна или разплащателна сметка

Нова 4 Теглене на пари в брой на АТМ на банката с дебитна карта, издадена към спестовна или разплащателна сметка

5
Известия чрез SMS или друго електронно съобщение за транзакции, извършени с дебитна карта, издадена към спестовна или 

разплащателна сметка

6
Комунални плащания чрез Универсален платец и Интернет банкиране през спестовна или разплащателна сметка, открита по

пакета

7 Закриване на Пакет за ежедневно банкиране Плюс на физическо лице

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

ЛЕВА
*  Считано от 18.11.2019 г.  сметки по програма "Пиреос Пакет за ежедневно банкиране Плюс на физическо лице" не се откриват. Таксите и комисионите се прилагат за вече открити 

продуктови пакети.

BGN 3.89

без такса


