
 
 

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

В сила от 08.03.2022г. 

 За клиенти юридически лица: 
 

В раздел I. СМЕТКИ се правят следните промени: 
 

A. Разплащателни Сметки ЛЕВА ВАЛУТА 

ст
ар

а 

8 Месечна такса за изготвяне на извлечение по сметка на хартиен носител Без промяна EUR/USD   6 

н
о

ва
 

8 Месечна такса за изготвяне на извлечение по сметка на хартиен носител Без промяна EUR/USD   10 

 
В раздел II. ПРОДУКТОВИ ПАКЕТИ се правят следните промени: 

 
 

 

Нотариус/ 
Нотариус 

Премиум IBAN/1,5 

Нотариус Премия/ 
Нотариус 

Премия_Премиум 
IBAN1,5 

Специална сметка Нотариус ** 

* Спрямо съществуващите разплащателни сметки на нотариус EUR/USD открити в офисите на придобитата от „Юробанк България“ АД „Алфа Банк-Клон 
България“ се прилагат таксите и комисионните за стандартна разплащателна сметка. 

** Специалните сметки за нотариуси са по чл. 25а от Закона за нотариусите и нотариалната дейност. За ползването на продуктов пакет Специална сметка 
„Нотариус“ (BGN и EUR), клиентът задължително трябва да ползва пакет Нотариус или пакет Нотариус Премия. 

 BGN BGN BGN EUR 

1 Откриване на сметка към пакета (сметката) без такса 

2 Обслужване (месечно) на сметката: 2 

с
та

р
а
 

 IBAN генериран от системата BGN 21 BGN 18 без такса без такса 

 IBAN по избор на клиента – пакет Премиум 
IBAN 

BGN 25 BGN 19 - - 

2 Обслужване (месечно) на сметката: 2 

н
о
в
а
  IBAN генериран от системата BGN 25 BGN 18 без такса без такса 

 IBAN по избор на клиента – пакет Премиум 
IBAN 

BGN 30 BGN 19 - - 

 

БМБ Специална сметка на адвокати BGN EUR 

ст
ар

а
 1 Откриване на сметка към пакета (сметката) без такса без такса 

2 
Обслужване (месечно) на сметката: BGN 7 EUR 6 

н
о

ва
 1 Откриване на сметка към пакета (сметката) BGN 10 EUR 10 

2 Обслужване (месечно) на сметката: BGN 14 EUR 7 

 
 
 

 

Динамика Старт Динамика Развитие 
Динамика 

Макс 

ст
ар

а
 

2 
Обслужване (месечно) на сметката:  

  Без активирани продукти от пакета 
BGN 20 BGN 31 BGN 65 

н
о

ва
 

2 
Обслужване (месечно) на сметката:  

  Без активирани продукти от пакета 
BGN 22 BGN 33 BGN 67 



 
 
 

Разплащателна сметка Неправителствена Организация BGN 

ст
ар

а 1 Откриване на сметка към пакета (сметката) BGN 5 

2 Обслужване (месечно) на сметката: BGN 5 

н
о

ва
 1 Откриване на сметка към пакета (сметката) BGN 10 

2 Обслужване (месечно) на сметката: BGN 10 

 

Свободна професия BGN 

ст
ар

а 

2 Обслужване (месечно) на сметката: BGN 13 

н
о

ва
 

2 Обслужване (месечно) на сметката: BGN 16 

 

 

Динамика Стандарт/ Динамика 
Стандарт Премиум IBAN/ 

Динамика ПОС/ Основен Пакет/ 
Стандартен Пакет/ Премиум Пакет в 

евро 

Динамика Премия/ 
Динамика 

Премия_Премиум 
IBAN 

е- Динамика/ 
е - Динамика 

Премиум IBAN 

 BGN EUR BGN EUR 

ст
ар

а 

2 
 

Обслужване (месечно) на сметката 

 

 IBAN генериран от системата BGN 30 EUR 13 BGN 25 BGN 30 

 IBAN по избор на клиента - пакет с 
Премиум IBAN 

BGN 35 EUR 15 BGN 30 BGN 35 

н
о

ва
 

 
 IBAN генериран от системата BGN 33 EUR 15 BGN 33 BGN 33 

 IBAN по избор на клиента - пакет с 
Премиум IBAN 

BGN 38 EUR 20 BGN 38 BGN 38 

ст
ар

а 

5 Вътрешнобанкови изходящи преводи, наредени във валутата на сметката: 
  

 нареден в клон на Банката * BGN 2 Без промяна BGN 2 

н
о

ва
  

 нареден в клон на Банката * BGN 2.50 Без промяна BGN 2.50 

ст
ар

а 

6 Междубанкови изходящи преводи: 
 

•кредитен превод в BGN: 
 

 нареден в клон на Банката BGN 4 
съгласно раздел Преводи/ 

Разплащания BGN 4 

н
о

ва
 

6  нареден в клон на Банката BGN 5 
съгласно раздел Преводи/ 

Разплащания BGN 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

е - Динамика Премия/ 
е - Динамика Премия 

Премиум IBAN 

Динамика плюс 
Стандарт/ Динамика 

плюс Стандарт 
Премиум IBAN/ 

Динамика плюс ПОС 
/ Премиум Пакет 

BGN 

Динамика плюс Премия 
Динамика плюс Премия 

Премиум IBAN 

 2 
Обслужване (месечно) на сметката:  

 

ст
ар

а
 

 
 IBAN генериран от системата BGN 25 BGN 45 BGN 40 

  IBAN по избор на клиента - 
пакет с Премиум IBAN 

BGN 30 BGN 50 BGN 45 

н
о

ва
 

 
 IBAN генериран от системата BGN 33 BGN 48 BGN 48 

  IBAN по избор на клиента - 
пакет с Премиум IBAN 

BGN 38 BGN 53 BGN 53 

стара 4 Теглене на суми от сметката Без промяна 
за частта над 10 000 BGN 

/дневно/: 

нова 4 Теглене на суми от сметката Без промяна 
за частта над 5 000 BGN 

/дневно/: 

ст
ар

а
 

5 
Вътрешнобанкови изходящи преводи, наредени във валутата на сметката: 

 
 

 нареден в клон на Банката * BGN 2 

нова 
 

 нареден в клон на Банката * BGN 2.50 

ст
ар

а 6 
Междубанкови изходящи преводи: 
•кредитен превод в BGN: 
 

 
 нареден в клон на Банката BGN 4 

нова 
 

 нареден в клон на Банката BGN 5 

 

 

К е П - Динамика 
К е П - Динамика 

Премия 

Земеделец/ Земеделец 
Премиум IBAN/ 
Медик/ Медик 
Премиум IBAN 

ст
ар

а
 

2 
Обслужване (месечно) на сметката:  

 

 

 IBAN генериран от системата BGN 30 BGN 25 BGN 16 

 IBAN по избор на клиента - пакет 
с Премиум IBAN 

- - BGN 18 

н
о

ва
 

 
 IBAN генериран от системата BGN 38 BGN 33 BGN 20 

 IBAN по избор на клиента - пакет 
с Премиум IBAN 

- - BGN 25 

 5 
Вътрешнобанкови изходящи преводи, наредени във валутата на сметката: 

 

стара 
 

 нареден в клон на Банката * BGN 2 Без промяна 

нова 
 

 нареден в клон на Банката * BGN 2.50 Без промяна 

 

6 Междубанкови изходящи преводи: 
•кредитен превод в BGN: 

 

стара   нареден в клон на Банката BGN 4 Без промяна 

нова   нареден в клон на Банката BGN 5 Без промяна 

 
. 
 
 



 

За всички пакети Динамика нови и спрени от продажба 

н
о

ва
 

Внасяне на суми по сметка в BGN и EUR на терминални устройства за самообслужване (дигитални зони за 
експресно банкиране) 

BGN 1.00 

н
о

ва
 

Теглене на суми от сметка, на всяко теглене. Максималната сума на една транзакция е BGN 800 на 
терминални устройства за самообслужване (дигитални зони за експресно банкиране) 

BGN 1.00 

н
о

ва
 

Общи клиентски лимити за 24 часа в левов еквивалент: на терминални устройства за самообслужване (дигитални зони за експресно 
банкиране) 

 Внасяне на суми по сметка BGN 10 000 

 Теглене на суми от сметка BGN 10 000 

 
В раздел III. КАСОВА ДЕЙНОСТ се правят следните промени: 

ст
ар

а
 

A.    Внасяне на суми по сметка *: ЛЕВА ВАЛУТА 

*При внасяне на валута, различна от валутата на сметката се прилагат таксите от раздел Покупко- продажба на валута. 

1 Вноска сортирани на всяка вноска върху цялата сума 
0.25% min BGN 3 max 

500 
0.25% min EUR/USD 2 

max EUR/USD 500 

2 Несортирани (върху цялата сума) 0.5% min BGN 7 0.6% min EUR/USD 5 

3 Внасяне по срочен депозит без такса без такса 

B.    Теглене на суми от сметка *: ЛЕВА ВАЛУТА 

*При теглене на валута, различна от валутата на сметката се прилагат таксите от раздел Покупко- продажба на валута. 

1 

На всяко теглене върху цялата сума     

   със заявка 0.5% min.BGN 4 0.5% min EUR/USD 3 

Заявката следва да се подаде писмено в Банката до 12.00 часа, както следва: 

За суми над 3 000 BGN– един ден предварително. 

За суми над 2 000 EUR/ USD - два работни дни предварително. 

   без заявка (при възможност от страна на Банката)** 0.6% min BGN 7 0.6% min EUR/USD 7 

   заявена, но не изтеглена сума *** 0.5% min BGN 5 0.5% min EUR/USD 10 

** За теглене на суми до 3 000 BGN, 2 000 EUR/ USD се дължи такса за теглене със заявка. 

*** Процентът на таксата е върху размера на не изтеглената сума. 

н
о

ва
 

A.    Внасяне на суми по сметка *: ЛЕВА ВАЛУТА 

*При внасяне на валута, различна от валутата на сметката се прилагат таксите от раздел Покупко- продажба на валута. 

1 Вноска сортирани на всяка вноска върху цялата сума 0.30% min BGN 5 0.35% min EUR/USD 4 

2 Несортирани (върху цялата сума) 0.6% min BGN 10 0.6% min EUR/USD 10 

3 Внасяне по срочен депозит без такса без такса 

B.    Теглене на суми от сметка *: ЛЕВА ВАЛУТА 

*При теглене на валута, различна от валутата на сметката се прилагат таксите от раздел Покупко- продажба на валута. 

1 

На всяко теглене върху цялата сума     

   със заявка 0.6% min.BGN 5 0.7% min EUR/USD 5 

Заявката следва да се подаде писмено в Банката до 12.00 часа, както следва: 

За суми над 3 000 BGN– един ден предварително. 

За суми над 2 000 EUR/ USD - два работни дни предварително. 

  без заявка (при възможност от страна на Банката)** 0.7% min BGN 10 0.7% min EUR/USD 10 

 заявена, но не изтеглена сума *** 0.6% min BGN 10 0.6% min EUR/USD 10 

** За теглене на суми до 3 000 BGN, 2 000 EUR/ USD се дължи такса за теглене със заявка. 

*** Процентът на таксата е върху размера на не изтеглената сума. 

 
 
 
 
 
 
В раздел IV. ПРЕВОДИ/ РАЗПЛАЩАНИЯ се правят следните промени: 



 

ст
ар

а 

A.     Преводи - изходящи 

1 

Изходящи преводи в лева: 

1.1 Вътрешнобанкови:   

 Между сметки на двама клиенти** BGN 2.50 

  Между сметки на двама клиенти - многоредово платежно нареждане към бюджета BGN 7 

   Между сметки на един клиент BGN 2.50 

1.2 Междубанкови изходящи:   

   През БИСЕРА BGN 5 

   Незабавно плащане BLINK(за суми до 30 000 лева) BGN 7 

   През RINGS (задължително при превод над 100 000 лв.) BGN 25 

   Многоредово платежно нареждане към бюджета (през БИСЕРА) BGN 10 

   Многоредово платежно нареждане към бюджета (през RINGS- задължително при 
превод над 100 000 лв.) 

BGN 30 

2 

Изходящи преводи в чуждестранна валута: 

2.1 Вътрешнобанкови:   

   Между сметки на двама клиенти ** EUR/USD 5 

   Между сметки на един клиент EUR/USD 2 

2.2 Междубанкови изходящи- обикновен вальор: 

   кредитен превод в EUR в ЕИП 
 До 100 000 лв. - BGN 5 

над 100 000 лв. - BGN 25 

 

н
о

ва
 

A.     Преводи - изходящи 

1 

Изходящи преводи в лева: 

1.1 Вътрешнобанкови:   

   Между сметки на двама клиенти** BGN 3.00 

   Между сметки на двама клиенти - многоредово платежно нареждане към бюджета BGN 10 

   Между сметки на един клиент BGN 3.00 

1.2 Междубанкови изходящи:   

   През БИСЕРА BGN 6 

   Незабавно плащане BLINK(за суми до 30 000 лева) Без промяна 

   През RINGS (задължително при превод над 100 000 лв.) BGN 30 

   Многоредово платежно нареждане към бюджета (през БИСЕРА) BGN 15 

   Многоредово платежно нареждане към бюджета (през RINGS- задължително при 
превод над 100 000 лв.) 

BGN 35 

2 

Изходящи преводи в чуждестранна валута: 

2.1 Вътрешнобанкови:   

   Между сметки на двама клиенти ** EUR/USD 6 

   Между сметки на един клиент EUR/USD 3 

2.2 Междубанкови изходящи- обикновен вальор: 

   кредитен превод в EUR в ЕИП 
 До 100 000 лв. - BGN 6 

над 100 000 лв. - BGN 30 

 
 
 
 
 
 
 
В раздел VI. БАНКОВИ КАРТИ се правят следните промени: 



ст
ар

а 

A.Дебитни карти 
Maestro1BGN/ EUR 

Debit Mastercard Business 4 
BGN/EUR/USD⁶ 

Visa Electron1 BGN/USD Visa Business2 BGN ⁵ 

  Ползване в България и в чужбина (транзакционни такси) 

20 Вноска на АТМ на Банката    

     За частта до 10 000 BGN без такса 

     За частта над 10 000 BGN 0.1% min BGN 1 max BGN 200 

21 Теглене на пари в брой чрез АТМ: 

  

   АТМ на Банката BGN 0.30 EUR 0.15 BGN 0.30 EUR 0.15 

   АТМ на друга банка в страната 
или в ЕИП* в EUR 

BGN 1 EUR 0.50 BGN 2 EUR 1 
 

  Лимити за плащане за 24 часа3 
 

30 Дневен лимит АТМ BGN 400 BGN 400 BGN 1 000 BGN 1 000  

 

н
о

вa
 

A.Дебитни карти 
Maestro1BGN/ EUR 

Debit Mastercard Business 4 
BGN/EUR/USD⁶ 

Visa Electron1 BGN/USD Visa Business2 BGN ⁵ 

  Ползване в България и в чужбина (транзакционни такси) 

20 Вноска на АТМ на Банката  BGN 1 

21 Теглене на пари в брой чрез АТМ: 

  

   АТМ на Банката BGN 1 EUR 0.5 BGN 1 EUR 0.5 

   АТМ на друга банка в страната или в 
ЕИП* в EUR 

0.2%, мин. BGN 0.2%, мин. EUR 
1.20 

0.2%, мин. BGN 0.2%, мин. EUR 
1.20 2.4 2.4 

  Лимити за плащане за 24 часа3 

30 Дневен лимит АТМ BGN 5 000 BGN 5 000 BGN 5 000 BGN 5 000 

 
В раздел VIII. ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ / МОБИЛНО БАНКИРАНЕ се правят следните промени: 
 

ст
ар

а
 

   

2 Изходящи преводи в лева: 

2.2  Междубанкови изходящи: 

 през БИСЕРА BGN 1.20 

н
о

ва
 

   

2 Изходящи преводи в лева: 

2.2  Междубанкови изходящи: 

 през БИСЕРА BGN 1.30 

 
В раздел VIII. ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ / МОБИЛНО БАНКИРАНЕ се добавят следните нови такси: 

н
о

ва
 

11 Справка за текущо състояние на профил в интернет банкиране (потребители, права, лимити) BGN 10 

н
о

ва
 

12 Създаване/промяна на специфични права в интернет банкиране BGN 20 

Забележки: 
3. Таксата по т.12 не се дължи при създаване/промяна на права отговарящи на начина на представителство, вписано 
в ТРРЮЛНЦ. 
 
 
В раздел XIV. КРЕДИТНИ СДЕЛКИ се правят следните промени: 



ст
ар

а
 

 ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ (БМБ)  

F 

ДРУГИ ТАКСИ 

4 

Такса разблокиране- дължи се при блокиране на кредитната сметка поради някоя от следните 

причини: изтекла застраховка на обезпечение или неизпълнени други условия, поставени от 

банката по кредита 

BGN 50 

(равностойност във валута) 

5 Такса за заличаване на ипотека (с вкл. ДДС) BGN 20 

 

10 

Такса за неподновена застрахователна полица/неплатена застрахователна премия по 

индивидуално сключена имуществена застраховка(с вкл. ДДС) 
Без промяна 

 на 31-я ден след датата на подновяване BGN 75(равностойност във валута) 

 на 61-я ден след датата на подновяване BGN 150(равностойност във валута) 

 на 91 –я ден, както и на всеки 30 –ти ден след 91-я BGN 150 (равностойност във валута) 

н
о

ва
 

 ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ (БМБ)  

F 

ДРУГИ ТАКСИ 

4 
Такса разблокиране- дължи се при блокиране на кредитната сметка поради някоя от 
следните причини: изтекла застраховка на обезпечение или неизпълнени други условия, 
поставени от банката по кредита 

BGN 0 

5 Изготвяне на съгласие за заличаване на ипотека (с вкл. ДДС) BGN 75 

 

10 

Такса за неподновена застрахователна полица/неплатена застрахователна премия по 

индивидуално сключена имуществена застраховка(с вкл. ДДС) 
Без промяна 

 на 31-я ден след датата на подновяване BGN 100 (равностойност във валута) 

 на 61-я ден след датата на подновяване BGN 100 (равностойност във валута) 

  на 91 –я ден, както и на всеки 30 –ти ден след 91-я BGN 100 (равностойност във валута) 

 
В раздел XVI. ДРУГИ ТАКСИ се правят следните промени: 

ст
ар

а
 

9 
Предварителен преглед на документи на чуждестранни юридически лица във връзка с приемане/отказ за установяване на 
делови взаимоотношения (с вкл. ДДС)* 

  

   за дружества регистрирани в ЕИП EUR 250 

   за дружества регистрирани извън ЕИП EUR 300 

   за дружества регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим ** EUR 500 

10 
Предварителен преглед на документи на български юридически лица във връзка с приемане/отказ за установяване на делови 
взаимоотношения (с вкл. ДДС)* 

  
   за дружества със собственик/ци чуждестранно/и юридическо/и лице/а EUR 300 

   за дружества със собственик/ци чуждестранно/и физическо/и лице/а EUR 50 

 

н
о

ва
 

9 
Предварителен преглед на документи на чуждестранни юридически лица във връзка с приемане/отказ за установяване на 
делови взаимоотношения (с вкл. ДДС)* 

  

   за дружества регистрирани в ЕИП EUR 300 

   за дружества регистрирани извън ЕИП EUR 350 

   за дружества регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим ** EUR 600 
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Предварителен преглед на документи на български юридически лица във връзка с приемане/отказ за установяване на 
делови взаимоотношения (с вкл. ДДС)* 

  

   за дружества със собственик/ци чуждестранно/и юридическо/и лице/а EUR 300 

   за дружества със собственик/ци, законен/ни представител/ли, пълномощник/ци 
чуждестранно/и физическо/и лице/а 

EUR 50 

  


