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

В сила от 07.06.2021г. 

 За клиенти физически лица: 
В раздел VIII. БАНКОВИ КАРТИ се  правят следните промени: 

 

VIII. БАНКОВИ КАРТИ 
  

    

 
 

B  Кредитни карти 

  

Mastercard Standard 
Mastercard 

World 
Mastercard                       

Cash 
Mastercard 
Cash Momento  

Mastercard                       
World Premium 

Mastercard 
Universe 

(бранд World 
Elite) 

 

  
Euroline и  

Euroline AMEX 
зелена карта 

AMEX 
златна карта 

AMEX 
Visa Electron Visa Classic Visa Gold Visa Premium 
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22 Такса за използване на Картата за; 

  

  (i) покупка на инструменти, 
представляващи алтернатива на пари в 
брой (в това число, но не само: 
чуждестранна валута, чекове, акции, 
финансови инструменти, електронни пари и 
др. под.); (ii) 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 % от стойността на транзакцията 1 % от стойността на транзакцията 

  

 (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 % 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 % от стойността на транзакцията 
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22 Такса за използване на Картата за; 

  

 (i) покупка на инструменти, 
представляващи алтернатива на пари в 
брой (в това число, но не само: 
чуждестранна валута, чекове, акции, 
финансови инструменти, електронни пари и 
др. под.); (ii) парични преводи с Картата към 
друга платежна сметка и/или друг платежен 
инструмент или погасяване на задължения 
по кредит/ кредитна карта. 

1 % от стойността на транзакцията 1 % от стойността на транзакцията 

  

 (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.  

- 1 % от стойността на транзакцията 

  23 

Такса при получаване на суми по картата от 
залагания и хазарт  

- 1 % от стойността на транзакцията 

 

 В раздел IX. се премахва точка 8. 

IX.  ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ / МОБИЛНО БАНКИРАНЕ   

 

 

 

8 Цифров сертификат, издаден от Банката без такса 


