
Уведомяваме за предстоящи промени в Тарифа на Юробанк България АД за клиенти 
физически лица, в сила от 02.08.2021г.: 
 
В раздел I. СМЕТКИ, А. Разплащателни сметки се правят следните промени:

 

D Спестовни Сметки  ЛЕВА   ВАЛУТА  

  2 Обслужване:         

    ▪    детски спестовни сметки без такса без такса 

    ▪    стандартни спестовни сметки (месечно)* BGN 2.50 EUR 1.30/USD 1.50 

  

  

▪    стандартни спестовни сметки с дебитна карта (месечно)* BGN 2.50 EUR 1.30/USD 1.50 

  

* Таксата е приложима и за спрени от продажба стандартни спестовни сметки, предлагани до 25.05.2016 г. в офисите на "Алфа Банк - 
Клон България", придобита от "Юробанк България АД". 
Таксата за спестовни  сметки, открити в лева или чуждестранна валута в придобитата от „Юробанк България“ АД – Банка Пиреос 
България АД, е в размер на BGN 2.00 или EUR/USD 1.10. 
Сметки за депозит на физическо лице, открити в впридобитата от „Юробанк България“ АД – Банка Пиреос България АД, са освободени 
от такса.  

В раздел II. ПРОГРАМИ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ, 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, 

през която са извършени най-малко 2 транзакции** с 

дебитна карта през предходния календарен месец, вкл. през  

One Wallet by Postbank*

ЛЕВА ВАЛУТА

BGN 2.75 EUR/USD 1.40

BGN 2.25 EUR/USD 1.15

* Таксата е валидна и за разплащателни сметки с превод на работна заплата, открити в  лева или чу ждестранна валу та в  придобитата 

от „Юробанк България“ АД – Банка Пиреос България АД.

** В обхвата на транзакциите с дебитна карта, извършени през предходния календарен месец, не попадат транзакции от дру ги 

клиентски сметки, инициирани през Терминално у стройство за самообслу жване след идентифициране на клиент, посредством 

дебитната карта, издадена към сметката за работна заплата, както и вноски по същата сметка на АТМ на банката или Терминално 

у стройство за самообслу жване.  

II. ПРОГРАМИ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ
А Програма Моето Банкиране 

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

2 Обслужване (месечно)

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

▪ разплащателна сметка 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

Нова забележка

ЛЕВА
BGN 2.00 / BGN 1.00

BGN 4.80

BGN 3.90

* В обхвата на транзакциите с дебитна карта, извършени през предходния календарен месец, не попадат транзакции от дру ги клиентски сметки, инициирани през 

Терминално у стройство за самообслу жване след идентифициране на клиент, посредством дебитната карта, издадена към основната разплащателна сметка  по Програма 

"Моето Банкиране", както и вноски по същата сметка на АТМ на банката или Терминално у стройство за самообслу жване.   



 

В раздел X.ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ  (ДИГИТАЛНИ ЗОНИ ЗА 

ЕКСПРЕСНО БАНКИРАНЕ) се правят следните промени: 

  

X.ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ 
 (ДИГИТАЛНИ ЗОНИ ЗА ЕКСПРЕСНО БАНКИРАНЕ) 

Стара 1 Касова дейност от/по сметка, в лева: 

Нова 1 Касова дейност от/по сметка, в лева: 

Стара 

  

1.1. Внасяне на суми по сметка без такса 

Нова 1.1. Внасяне на суми по сметка в BGN и EUR без такса 

Стара 1.2. Теглене на суми от сметка, на всяко теглене 0.35% 
min BGN 3.00 
върху цялата 

сума 

Нова 

  

1.2. 
Теглене на суми от сметка, на всяко теглене 
Максималната сума на една транзакция е BGN 800. 

BGN 2.00 

  2 Преводи/ разплащания в лева:   

    
2.1 Вътрешнобанкови*: 

      □    Между сметки на двама клиенти  BGN 1.25 

      □    Между сметки на един клиент BGN 1.00 

    
2.2 Междубанкови изходящи*:  

      □    през БИСЕРА BGN 2.50 

      □    през RINGS BGN 16.00 

    
  *Платежно нареждане към бюджета не се извършва чрез терминални устройства за самообслужване  

Нова 
позиция 

3 Преводи/ разплащания в евро: 
  

    
3.1 Вътрешнобанкови: 

      □    Между сметки на двама клиенти  EUR 1.00 

      □    Между сметки на един клиент EUR 1.00 

    
3.2 Кредитен превод в EUR, нареден към страна в ЕИП*:  

      □     обикновен вальор BGN 2.50 

      □    вальор същия ден (супер експрес) BGN 16.00 

  
  

* ЕИП означава Европейско икономическо пространство. ЕИП обединява страните-членки на ЕС и следните 
страни-членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. 

C Програма Моето Семейство 

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

2 Обслужване (месечно)

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

▪ разплащателна сметка 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

Нова забележка

ЛЕВА

BGN 4.00 / BGN 3.00

BGN 7.85

BGN 6.95

* В обхвата на транзакциите с дебитна карта, извършени през предходния календарен месец, не попадат транзакции от дру ги клиентски сметки, инициирани през 

Терминално у стройство за самообслу жване след идентифициране на клиент, посредством дебитната карта, издадена към основната разплащателна сметка  по Програма 

"Моето Семейство", както и вноски по същата сметка на АТМ на банката или Терминално у стройство за самообслу жване.   



Нова 
позиция 

4 
Плащане на комунални услуги и местни данъци и такси /на 
транзакция/: 

  

    4.1 Плащане от сметка BGN 0.25 

    4.2 Плащане от кредитна карта без такса 

  5 Отпечатване на справка/извлечение по сметка  BGN 5.00 

Стара 6 Лимити за 24 часа 

Нова 6 Общи клиентски лимити за 24 часа в левов еквивалент  

    6.1 Внасяне на суми по сметка BGN 3 000 

    6.2 Теглене на суми от сметка BGN 3 000 

    
6.3 

Издадени вътрешнобанкови преводи между сметки на един 
клиент 

BGN 25 000 

  
  

6.4 
Издадени вътрешнобанкови преводи между сметки на двама 
клиента и/или междубанкови - изходящи 

BGN 15 000 

Нова Забележка: Транзакциите се извършват само от сметки в BGN и EUR 
В дневната сума на съответния вид операции, използвана при прилагане на общия клиентски лимит, се включват 
операциите в BGN и EUR, като за изчисляване на левовата равностойност на транзакциите в EUR се прилага 
обменния курс на БНБ за съответния ден 
Транзакции от други клиентски сметки, инициирани през Терминално устройство за самообслужване след 
идентифициране на клиент, посредством дебитната карта, издадена към Разплащателна сметка с превод на 
работна заплата, основна разплащателна сметка  по Програма "Моето Банкиране" и основна разплащателна 
сметка  по Програма "Моето Семейство" не попадат в обхвата на транзакциите с дебитна карта, определящи 
размера на месечната такса на осъответната разплащателна сметка. 
Преференциалните такси за касови операции, парични преводи и плащане на комунални услуги и местни данъци 
и такси, които настоящата Тарифа предоставя на определени видове сметки, не се прилагат при извършване на 
операции на Терминални устройства за самообслужване. 
Приложимите такси и комисиони за извършени транзакции чрез дебитни, предплатени и кредитни карти са 
описани в съответните раздели от Тарифата: VIII. БАНКОВИ КАРТИ и IV. СМЕТКИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ 

 

 


