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В сила от 08.11.2022 г. 

В раздел II. „Програми за комплексно банково обслужване“ се добавя нова "Дигитална 

програма" - предназначена само за дистанционно заявяване от нови клиенти на 

Банката - физически лица, регистрирани дистанционно: 

 

 

ЛЕВА ВАЛУТА

1 без такса без такса

2 BGN 2.50 EUR 1.30

3.1. Debit MasterCard без такса без такса

3.2. Visa Classic без такса не се предлага

4.1. Debit MasterCard без такса без такса

4.2. Visa Classic без такса не се предлага

5 без такса без такса

6 без такса без такса

7 без такса без такса

8 без такса без такса

9 без такса не се предлага

10 без такса без такса

11 без такса без такса

12 BGN 10 EUR 5
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Забележки: 

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

Известия чрез SMS или друго електронно съобщение за транзакции с дебитна карта към основна разплащателна 

сметка по "Дигитална програма" 

BGN 5 000

Три вътрешнобанкови превода (месечно), наредени от разплащателна сметка по "Дигитална програма" към 

сметка на друг клиент в Банката през Интернет/ Мобилно Банкиране

Забележки: По разплащателна сметка, открита по "Дигитална програма", в периода от 08.11.2022 г. до 28.02.2023 г. не се дължи месечна такса за 

обслужване на сметката за 6 (шест) месеца, считано от датата на откриване.

В случай че по програмата няма активна дебитна карта, разплащателната сметка ще се таксува с такса за обслужване (месечно) като стандартна 

разплащателната сметка без дебитна карта в съответната валута.

"Дигиталната програма" е предназначена само за физически лица, които са регистрирани като нови клиенти, дистанционно, и са заявили дистанционно 

програмата по реда и при условията на Общите условия за регистрация на нов клиент и за сключване на договор за предоставяне на финансови услуги 

от разстояние на „Юробанк България” АД, които са налични на дълготраен носител по смисъла на § 1, т.8 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) на Интернет страницата на Банката: w w w .postbank.bg.

Закриване на "Дигитална програма" *

Регистрация и поддържка на Интернет/ Мобилно банкиране

Три тегления на пари в брой чрез АТМ на Банката с дебитна карта Debit MasterCard / Visa Classic към 

разплащателна сметка по "Дигитална програма" 

Доставка на дебитна карта до адрес на кореспонденция в България

Месечна такса за обслужване на безконтактна дебитна карта Debit MasterCard / Visa Classic, издадена към 

"Дигитална програма" 

Такса за активиране на услугата известяване чрез SMS или друго електронно съобщение по дебитни карти
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II. Програми за комплексно банково обслужване

М.  "Дигитална програма" - предназначена само за дистанционно заявяване от нови клиенти на 

Банката - физически лица, регистрирани дистанционно

Откриване на разплащателна сметка в BGN или EUR по "Дигитална програма" 

Обслужване (месечно) на разплащателна сметка по "Дигитална програма" 
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Стандартно издаване на безконтактна дебитна карта Debit MasterCard / Visa Classic към разплащателна сметка по 

"Дигитална програма" 

При изчисляване на клиентския лимит по "Дигитална програма" за трансакции в евро се прилага левовата им равностойност по валутния курс на БНБ.

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

BGN 30 000

Посочените лимити могат да отпадат след лично посещение на клиента в офис на Банката и присъствена идентифицикация.

Общи клиентски лимити по "Дигитална програма" в левов еквивалент (на ниво клиент) и максимална 

наличност по разплащателна сметка

В калкулирането на общия клиентски лимит не участват - вътрешнобанкови преводи към друга сметка на клиента в Банката и суми за усвояване на 

кредит, разрешен му от Банката, в месеца на усвояване.

Обща сума на изходящи операции (вкл. преводи от сметка, транзакции с банкова карта и др.), на месечна база, от 

банкови сметки на нови клиенти, регистрирани дистанционно.

Обща сума на входящи постъпления (касови и безкасови преводи), на месечна база, по банкови сметки на нови 

клиенти, регистрирани дистанционно.

Максимална наличност по разплащателна сметка към "Дигитална програма" BGN 250 000
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В раздел I. СМЕТКИ се добавя нова позиция и забележка към Разплащателни сметки, 

открити за обслужване на потребителски кредити и кредити, обезпечени с ипотека: 

 

 

В Раздел  Х. МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ "ONE WALLET BY POSTBANK се правят следните 

промени: 

Стара 

Лимити за максимална наличност и операции с дигитална карта 

1 Дневен лимит ПОС BGN 10 000 равностойността на 10 
000 BGN 

2 Максимална наличност по сметка към дигитална карта BGN 15 000 - 

3 Максимална месечна сума на преводи към други потребители в 
приложението 

BGN 3 000 равностойността на 3 
000 BGN 

4 Максимална сума за захранване на дигитална карта на месец BGN 15 000 равностойността на 15 
000 BGN 

Нова 

Лимити за максимална наличност и операции с дигитална карта Стандартни клиенти Проспект клиенти 

 ЛЕВА ВАЛУТА ЛЕВА ВАЛУТА 

Дневен лимит ПОС с дигитална карта 

BGN 10 000 равностойността на  
10 000 BGN BGN 1 500 

равностойността на 
 1 500 BGN 

Максимална наличност по сметка към дигитална карта BGN 15 000 - BGN 1 500 - 

Максимална месечна сума на преводи към други потребители в 
приложението 

BGN 3 000 равностойността на  
3 000 BGN BGN 1 500 

равностойността 
на 

 1 500 BGN 

Максимална месечна сума на преводи към сметки/карти (вкл. дигитална 
карта/сметка) 

BGN 3 000 равностойността на  
3 000 BGN 

BGN 1 500 равностойността 
на 1 500 BGN 

Максимална сума за захранване на дигитална карта на месец 
BGN 15 000 равностойността на 

15 000 BGN 
BGN 1 500 равностойността 

на 1 500 BGN 

 

ЛЕВА ВАЛУТА

1 без такса без такса

2 BGN 3.50 BGN 3.50

3 без такса без такса

Нова позиция 4

I. СМЕТКИ

Лимити по сметката, приложими само при дистанционно заявяване на кредит 

от нови клиенти на Банката - физически лица, регистрирани дистанционно **

Съгласно Раздел II. "Пакетни програми", буква М. " Общи 

клиентски лимити по "Дигитална програма" в левов еквивалент 

(на ниво клиент)" от настоящата Тарифа"

Нова забележка

*Таксата се прилага за всички разплащателни сметки, обслужващи потребителски кредити, отпуснати след 14.10.2008 г. и за всички разплащателни сметки, 

обслужващи потребителски кредити, предоговорени след 01.03.2009 г. (таксата се начислява до изплащане на кредита). За сметки по потребителски

кредити, отпуснати до 31.07.2015 вкл., месечната такса за обслужване е в размер на BGN 2.50/EUR1.25.

Таксата се прилага за всички разплащателни сметки, обслужващи кредити, обезпечени с ипотека, отпуснати след 31.07.2015. За сметки, открити по пакет

"Улеснение" (спрян от продажба), месечната такса за обслужване е в размер на 2.50 лева.

За сметки, открити по пакет "Премиум" (спрян от продажба), месечната такса за обслужване е в размер на 5.00 лева.

**Лимитите се прилагат на ниво клиент, за дистанционно заявени продукти и услуги, и могат да отпаднат при личното явяване на клиента във финансов 

център на Банката за присъствена идентификация.

G. Разплащателни сметки, открити за обслужване на

потребителски кредити и кредити, обезпечени с ипотека

 Откриване

 Обслужване - месечно*

 Закриване


