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B сила от 02.09.2022г.: 
 

В раздел II. “Програми за комплексно банково обслужване” се добавя наименование на Младежките 
програми. 

 

A. Младежка програма “Project YOUth” за възрастова група между 7г. и 14г. ЛЕВА ВАЛУТА 

1 
Откриване на разплащателна сметка в BGN или EUR с дебитна карта за деца и младежи по Младежка 

програма “Project YOUth” 

без такса без такса 

2 Обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта за деца и младежи (месечно) без такса без такса 

3 Издаване на дебитна карта за деца и младежи (стандартнo, експреснo и моментно издаване) към разплащателната сметка по Младежка 

програма “Project YOUth” 

 Debit Mastercard за деца и младежи без такса без такса 

 VISA Classic за деца и младежи без такса не се предлага 

4 Преиздаване на дебитна карта за деца и младежи. 

 Поради изтичане срока на валидност без такса без такса 

 При изгубване, кражба, забравен ПИН, както и по желание на клиент BGN 5 EUR 2.50 

5 
Обслужване на безконтактна дебитна карта за деца и младежи, издадена към Младежка програма “Project YOUth” (месечно) 

 Debit Mastercard за деца и младежи  без такса без такса 

 VISA Classic за деца и младежи без такса не се предлага 

6 
Теглене на пари в брой чрез АТМ на Банката с дебитна карта за деца и младежи без такса без такса 

7 
Доставка на дебитна карта за деца и младежи и/или ПИН до клон, различен от клона издател  без такса без такса 

8 Промяна на данни по дебитна карта за деца и младежи (лимити и кодова дума) без такса без такса 

9 Блокиране и деблокиране на дебитна карта за деца и младежи  без такса без такса 

10 

Активиране на услугата известяване чрез SMS или друго електронно съобщение по дебитнa картa за деца и 

младежи 
без такса без такса 

11 
Известия чрез SMS или друго електронно съобщение за транзакции с дебитна карта за деца и младежи  без такса без такса 

12 
Закриване на Младежка програма “Project YOUth” за възрастова група между 7 г. и 14 г. без такса без такса 

 
Забележка: 
Сметката, която се открива, e на името на родител/законен представител. 
Таксите по продукти и услуги, включени в Младежка програма “Project YOUth”, важат до навършване на 18 години на детето. 

B.  Младежка програма “Project YOUth” за възрастова група между 14г. и 18г. ЛЕВА ВАЛУТА 

1 
Откриване на разплащателна сметка в BGN или EUR с дебитна карта за деца и младежи по Младежка 
програма “Project YOUth” 

без такса без такса 

2 Обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта за деца и младежи (месечно) без такса без такса 

3 Издаване на дебитна карта за деца и младежи (стандартнo, експреснo и моментно издаване) към разплащателната сметка по Младежка 
програма “Project YOUth” 

 Debit Mastercard за деца и младежи без такса без такса 

 VISA Classic за деца и младежи без такса не се предлага 

4 
Преиздаване на дебитна карта за деца и младежи. 

 Поради изтичане срока на валидност без такса без такса 

 При изгубване, кражба, забравен ПИН, както и по желание на клиент BGN 5 EUR 2.50 

5 
Обслужване на безконтактна дебитна карта за деца и младежи, издадена към Младежка програма “Project YOUth” (месечно) 

 Debit Mastercard за деца и младежи  без такса без такса 

 VISA Classic за деца и младежи без такса не се предлага 

6 Теглене на пари в брой чрез АТМ на Банката с дебитна карта за деца и младежи без такса без такса 

7 Доставка на дебитна карта за деца и младежи и/или ПИН до клон, различен от клона издател  без такса без такса 

8 Промяна на данни по дебитна карта за деца и младежи (лимити и кодова дума) без такса без такса 

9 Блокиране и деблокиране на дебитна карта за деца и младежи  без такса без такса 

10 
Активиране на услугата известяване чрез SMS или друго електронно съобщение по дебитнa картa за деца и 
младежи 

без такса без такса 

11 
Известия чрез SMS или друго електронно съобщение за транзакции с дебитна карта за деца и младежи  

без такса без такса 

12 Закриване на Младежка програма “Project YOUth” за възрастова група между 14г. и 18г. без такса без такса 

 

Забележка: 
Сметката, която се открива, e на името на родител/законен представител. Таксите по продукти и услуги, включени в Младежка програма “Project YOUth”, важат до 
навършване на 18 години на детето. 
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C. Младежка програма “Project YOUth” за възрастова група между 14г. и 18г.- 
собствена сметка и основна дебитна карта 

ЛЕВА ВАЛУТА 

1 
Откриване на разплащателна сметка в BGN или EUR с дебитна карта за деца и младежи между 14г. и 18г.  
по Младежка програма “Project YOUth” 

без такса без такса 

2 Обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта за деца и младежи (месечно) без такса без такса 

 3 

3 

Стандартно издаване на основна дебитна карта за деца и младежи между 14г. и 18г. към собствена разплащателна сметка по Младежка 
програма  “Project YOUth” 

 Debit Mastercard за деца и младежи без такса без такса 

 VISA Classic за деца и младежи без такса не се предлага 

4 Преиздаване на дебитна карта за деца и младежи  

 Поради изтичане срока на валидност без такса без такса 

 При изгубване, кражба, забравен ПИН, както и по желание на клиент BGN 5.00 EUR 2.50 

5 Обслужване на основна дебитна карта, издадена към разплащателна сметка на деца и младежи между 14г. и 18г. (месечно)   

 Debit Mastercard за деца и младежи без такса без такса 

 VISA Classic за деца и младежи без такса не се предлага 

6 
Теглене на пари в брой чрез АТМ на Банката с основна дебитна карта, издадена за деца и младежи между 
14г. и 18г. 

без такса без такса 

7 
Доставка на дебитна карта за деца и младежи и/или ПИН до клон, различен от клона издател  без такса без такса 

8 
Промяна на данни по дебитна карта за деца и младежи (лимити и кодова дума) без такса без такса 

9 
Блокиране и деблокиране на дебитна карта за деца и младежи без такса без такса 

10 
Aктивиране на услугата известяване чрез SMS или друго електронно съобщение по дебитнa картa за деца и 
младежи 

без такса без такса 

11 
Известия чрез SMS или друго електронно съобщение за транзакции с дебитна карта за деца и младежи без такса без такса 

12 
Закриване на Младежка програма “Project YOUth” за възрастова група между 14г. и 18г. без такса без такса 

 

Забележка: 
Разплащателната сметка e на името на непълнолетно лице и е предназначена за получаване на стипендия или други средства, които то е придобило със своя 
труд, както и на средства, предоставени му за задоволяване на текущи ежедневни нужди и за плащания по обикновени, дребни, сделки. 
Таксите по продукти и услуги, включени в Младежка програма “Project YOUth”, важат до навършване на 18 години на клиента.     

D. Младежка програма “Project YOUth” за възрастова група между 18г. и 26г. ЛЕВА ВАЛУТА 

1 
Откриване на разплащателна сметка в BGN , EUR или USD с дебитна карта за деца и младежи по Младежка 
програма “Project YOUth” 

без такса без такса 

2 Обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта за деца и младежи (месечно) BGN 0.50 EUR/USD 0.25 

3 Издаване на дебитна карта за деца и младежи (стандартнo, експреснo и моментно издаване) към разплащателната сметка по Младежка 
програма “Project YOUth” 

 Debit Mastercard за деца и младежи без такса без такса 

 VISA Classic за деца и младежи без такса не се предлага 

4 Преиздаване на дебитна карта за деца и младежи 

 Поради изтичане срока на валидност без такса без такса 

 При изгубване, кражба, забравен ПИН, както и по желание на клиент BGN 5 EUR 2.50 

5 
 Обслужване на безконтактна дебитна карта за деца и младежи, издадена към Младежка програма (месечно) 

 Debit Mastercard за деца и младежи  без такса без такса 

 VISA Classic за деца и младежи без такса не се предлага 

6 
Теглене на пари в брой чрез АТМ на Банката с дебитна карта за деца и младежи без такса без такса 

7 
Теглене на пари в брой чрез АТМ на друга банка в страната с дебитна карта за деца и младежи BGN 0.90 EUR/USD 0.45 

8 Доставка на дебитна карта за деца и младежи и/или ПИН до клон, различен от клона издател  без такса без такса 

9 Промяна на данни по дебитна карта за деца и младежи (лимити и кодова дума) без такса без такса 

10 Блокиране и деблокиране на дебитна карта за деца и младежи  без такса без такса 

11 
Aктивиране на услугата известяване чрез SMS или друго електронно съобщение по дебитнa картa за деца и 
младежи 

без такса 
без такса 

12 
Известия чрез SMS или друго електронно съобщение за транзакции с дебитна карта, операции по 
разплащателна сметка и за комунални плащания през "Универсален платец" 

без такса 
без такса 

13 
Закриване на Младежка програма “Project YOUth” за възрастова група между 18г. и 26г. без такса 

без такса 

 
Забележка: 
Разплащателната сметка се открива на лица на възраст от 18 до 26 години. 
Таксите по продукти и услуги, включени в Младежка програма “Project YOUth”, важат до навършване на 26 години на клиента. 
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G. Програма Моето Семейство ЛЕВА 

1 Откриване на разплащателна сметка в BGN по Програма "Моето Семейство", без / с превод на работна заплата BGN 4 / BGN 3 

2 Обслужване (месечно) 

 разплащателна сметка по Програма "Моето Семейство" без / с превод на работна заплата BGN 7.85 

 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 

BGN 6.95 

 

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

Терминално устройство за самообслужване 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 устройство за самообслужване. 

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

 основна карта без такса 

 допълнителна и/или следваща карта без такса 

4 
Месечна такса на дебитна карта Debit MasterCard / Visa Classic, издадена към Програма "Моето Семейство" 

 основна карта без такса 

 допълнителна и/или следваща карта без такса 

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

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

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

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

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

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

11 Разплащателна сметка в BGN или EUR с дебитна карта с условията на Младежка програма “Project YOUth” за възрастова група 7г. и 
14г., Младежка програма “Project YOUth” за възрастова група между 14г. и 18г. или Младежка програма “Project YOUth” за възрастова 
група между 14г. и 18г. - собствена сметка и основна дебитна карта, с допълнителни предимства: 

 Вноска на каса (вкл. от трето лице) в BGN или EUR по разплащателна сметкa по Младежка програма 
“Project YOUth" 

без такса 

 Периодично плащане (месечно) от основна разплащателна сметка по Програма "Моето семейство" към 
разплащателна сметка по Младежка програма “Project YOUth" 

без такса 

12 Пет комунални плащания месечно чрез Универсален платец или Интернет/ Мобилно банкиране без такса 

13 Откриване на Интернет банкиране без такса 

14 Обслужване (месечно) на Интернет банкиране без такса 

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

16 
Вътрешнобанкови преводи, наредени от основна разплащателна сметка по Програма "Моето Семейство" 

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

 към сметка на друг клиент, наредени през Интернет/ Мобилно Банкиране без такса 

 периодично плащане (месечно) от основна разплащателна сметка по Програма "Моето Семейство" към 
сметка за обслужване на кредит на същия титуляр, открита в BGN без такса 

17 
Теглене на пари в брой чрез АТМ на Банката с дебитна карта Debit MasterCard / Visa Classic към основна 
разплащателна сметка по Програма "Моето семейство" * без такса 

18 
Три известия чрез SMS или друго електронно съобщение за транзакции с дебитна карта или операции по основна 
разплащателна сметка по Програма "Моето Семейство" * без такса 

19 

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 

 * Oтнася се за сметки с превод на работна заплата  

20 Закриване на Програма "Моето Семейство" ** BGN 10 

 ** таксата се събира само при закриване на сметка, открита преди по-малко от 6 месеца  
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В раздел V. „Касова дейност“ се извършват следните промени: 

A. Разплащателни Сметки ЛЕВА ВАЛУТА 

1 Внасяне на суми по сметка от титуляр, дневно*: 

 за частта до 3 000 BGN, 1 500 EUR/USD, на всяка вноска 2 BGN 1 EUR/USD 

 за частта над 3 000 BGN, 1 500 EUR/USD 0.20% min. BGN 3 max BGN 300 0.30% min EUR/USD 3 max 
EUR/USD 200 

 * Вноски на каса по разплащателна сметка по Младежка програма “Project YOUth" са освободени от такса за промоционален период до 
31.12.2022г. 

 

 

 
I. Други Касови Услуги 

ЛЕВА ВАЛУТА 

11 Вноска от трети лица (дължима от вносителя): 

 В полза на клиенти, които не са регистрирани като 
физически лица , в системата на Банката* 

0.45%, min BGN 4.50 0.30%, min EUR 3 

* Таксата не се прилага когато вноската се извършва от служител на фирмата. В случай ,че вноската е от служител на фирмата, се прилагат такси  и комисионни 

съгласно Тарифа за клиенти юридически лица, еднолични търговци, дружества по закона за задълженията и договорите, бюджетни предприятия и 

чуждестранни търговски представителства. 

 В полза на клиенти, които са регистрирани като физически 
лица в системата на Банката ** 

0.45%, min BGN 4.50 0.30%, min EUR 3 

** Таксата не се прилага при вноска по детски спестовен влог; разплащателни сметки ,открити за обслужване на потребителски кредити и кредити, 

обезпечени с ипотека, както и при плащане на вноски по кредитни карти.  

Вноски от трети лица по разплащателна сметка по Младежка програма “Project YOUth" са освободени от такса за промоционален период до 31.12.2022г. 


