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

B сила от 13.11.2020г.: 

В раздел VIII. БАНКОВИ КАРТИ се правят следните промени: 

A Дебитни карти                                       
      Maestro и Visa1 Mastercard  

    Дебитни карти: 
Maestro BGN / EUR 
Visa Electron  BGN / 
USD 

Maestro/ 
Visa 
Electron  
Златно 
време 

Visa 
Classic 5 
Златно 
Време 

Visa 
Classic 5 

Debit Mastercard  5 

Debit 
Mastercard 
Златно време 

3  

Debit 
Mastercard 
Gold 

Debit Mastercard World  4 

с
т
а
р

а
 

  

    BGN EUR/USD BGN BGN BGN BGN EUR/USD BGN BGN BGN 

1 Издаване (10 работни дни):  
  ▪    основна карта без такса без такса 

  
▪    допълнителна 

и/или следваща карта 

BGN 
5  

EUR 
2.50 

BGN 5  EUR 2.50 BGN 5  BGN 10  без такса 

2 Преиздаване:                                       

  
▪    поради изтичане 

срока на валидност 

BGN 
5  

EUR 
2.50 

BGN 5  EUR 2.50 BGN 5  BGN 10  без такса 

  

▪    при изгубване, 
кражба, забравен ПИН, 
както и по желание на 
клиент 

BGN 
5  

EUR 
2.50 

BGN 5  EUR 2.50 BGN 5  BGN 10  без такса 

A Дебитни карти                                       

      Maestro и Visa1 Mastercard  

    Дебитни карти: 
Maestro BGN / EUR 
Visa Electron  BGN / 
USD 

Maestro/ 
Visa 
Electron  
Златно 
време 

Visa 
Classic 

5 
Златно 
Време 

Visa 
Classic 
5 

Debit Mastercard  5 

Debit 
Mastercard 
Златно 
време 3  

Debit 
Mastercard 
Gold 

Debit 
Mastercard 
World  4 

      BGN EUR/USD BGN BGN BGN BGN EUR/USD BGN BGN BGN 

  1 Издаване: 

  1.1. Стандартно (до 10 работни дни) 

    ▪    основна карта без такса без такса 

    ▪    допълнителна 

и/или следваща карта 
BGN 5  EUR 2.50 BGN 5  EUR 2.50 BGN 5  BGN 10  без такса 

  1.2. Експресно (до 15 минути)*  

  н
о

в
а

 

  ▪    основна карта    
BGN 60 BGN 60 BGN 60 

EUR 30 
BGN 60 BGN 60 

без такса 

  ▪    допълнителна 

и/или следваща карта 
   BGN 60 BGN 60 BGN 60 EUR 30 BGN 60 BGN 60 без такса 

    *Услугата се предлага в избрани финансови центрове на Банката, списък с които е публикуван на сайта на Банката.  

  2 Преиздаване:                                       

    ▪    експресно (до 

15 минути)* 
   BGN 

60 
BGN 
60 

BGN 
60 

EUR 30 BGN 60 BGN 60 без такса 

    
▪    поради изтичане 

срока на валидност 
BGN 5  EUR 2.50 BGN 5  EUR 2.50 BGN 5  BGN 10  без такса 

    
▪    при изгубване, 

кражба, забравен ПИН, както 
и по желание на клиент 

BGN 5  EUR 2.50 BGN 5  EUR 2.50 BGN 5  BGN 10  без такса 

    *Услугата се предлага в избрани финансови центрове на Банката, списък с които е публикуван на сайта на Банката.  

 

Във връзка с промяна на Тарифата, се променят и Общите условия за кредитни карти. 



B Кредитни карти                             

  
Euroline BGN, American Express 
BGN, Visa BGN 

Euroline 
и  

Euroline 
AMEX 

зелена 
карта 
AMEX 

златна 
карта 
AMEX 

Visa 
Electron 

Visa 
Classic 

Visa 
Gold 

Visa 
Premium 

  1 Такса доставка на карта и/или ПИН (с вкл. ДДС) 

  

  

▪ стандартна доставка до адрес за 
кореспонденция в България BGN 30.00 

   с
та

р
а
 

  ▪ експресна доставка в България BGN 50.00 

  ▪ експресна доставка в чужбина BGN 200.00 

2 Минимална месечна вноска (плащане)  3.00% от общо дължимата сума, min BGN 15.00 

 

B Кредитни карти                             

  
Euroline BGN, American Express 
BGN, Visa BGN 

Euroline 
и  

Euroline 
AMEX 

зелена 
карта 
AMEX 

златна 
карта 
AMEX 

Visa 
Electron 

Visa 
Classic 

Visa 
Gold 

Visa 
Premium 

  
 н

о
в
а

  

1 

Експресно издаване/ преиздаване на 
кредитна карта на основен картодържател 

(до 1 час)* - BGN 100.00 

  

*Услугата се предлага в избрани финансови центрове на Банката, списък с които е публикуван на сайта на Банката.Таксата се събира при 
подаване на искане за издаване на нова кредитна карта от Банката. В случай че искането не бъде одобрено или услугата по експресно издаване не 
може да бъде предоставена, таксата се възстановява от Банката в пълен размер. 

2 Такса доставка на карта и/или ПИН (с вкл. ДДС) 

 

B Кредитни карти                     

 

Mastercard Standard BGN, 
Mastercard World BGN, 
Mastercard Cash BGN,Mastercard 
World Premium 

Mastercard 
Standard 

Mastercard 
World 

Mastercard                       
Cash 

Mastercard 
Cash 
Momento  

Mastercard                       
World 

Premium 

 

1 Такса доставка на карта и/или ПИН (с вкл. ДДС)  

с
та

р
а

  

  

▪ стандартна доставка до адрес за 
кореспонденция в България 

BGN 30.00 

  ▪ експресна доставка в България BGN 50.00 

  ▪ експресна доставка в чужбина BGN 200.00 

B Кредитни карти                     

  
н
о

в
а

 

Mastercard Standard BGN, 
Mastercard World BGN, 
Mastercard Cash BGN,Mastercard 
World Premium 

Mastercard 
Standard 

Mastercard 
World 

Mastercard                       
Cash 

Mastercard 
Cash 
Momento  

Mastercard                       
World Premium 

1 

Експресно издаване/ преиздаване на 
кредитна карта на основен 
картодържател (до 1 час)* BGN 100.00 

  

*Услугата се предлага в избрани финансови центрове на Банката, списък с които е публикуван на сайта на Банката.Таксата се събира при 
подаване на искане за издаване на нова кредитна карта от Банката. В случай че искането не бъде одобрено или услугата по експресно издаване 
не може да бъде предоставена, таксата се възстановява от Банката в пълен размер. 

  2 Такса доставка на карта и/или ПИН (с вкл. ДДС)  

    

▪ стандартна доставка до адрес за 
кореспонденция в България 

BGN 30.00 

    
▪ експресна доставка в България BGN 50.00 

    
▪ експресна доставка в чужбина BGN 200.00 

 



В раздел XV.КРЕДИТНИ СДЕЛКИ се правят следните промени: 

B Потребителски кредит с/без поръчител(и) ЛЕВА ВАЛУТА 

  
 с

та
р
а
 

 

    стандартен* експресен** стандартен* експресен** 

1 
Такса за оценка на кредитоспособността при искане за нов потребителски 
кредит - в зависимост от исканата сума:         

  от 500 до 2 500 лв. BGN 50 BGN 100 BGN 50 BGN 100 

  от 2 501 до 5 000 лв. BGN 100  BGN 150 BGN 100 BGN 150 

  от 5 001 до 10 000 лв. BGN 200 BGN 250 BGN 200 BGN 250 

  от 10 001 до 20 000 лв. BGN 300 BGN 350 BGN 300 BGN 350 

  от 20 001 до 50 000 лв. BGN 400 BGN 450 BGN 400 BGN 450 

  над 50 000 лв. по 
договаряне - 

по 
договаряне - 

  

* Таксата е платима на два етапа - 10 лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата в срок до първа падежна дата на погасителна 
вноска по кредита. 
 ** При кандидатстване с опция за експресно разглеждане на искане за потребителски кредит, заявлението на кредитоискателя се разглежда в 
рамките на 2 /два/ работни часа, а в случаите на одобрение и след сключване на договора за кредит се предоставя възможност за усвояване в 
рамките на 1 /един/ работен час. Таксата е платима на два етапа - 50лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата - в срок до първа 
падежна дата на погасителна вноска по кредита. Клиентът има възможност да получи допълнителна услуга – Експресно издаване на една дебитна 
или една кредитна карта. Пълна информация относно сроковете и условията за предлаганата експресна услуга, включително и експресното 
издаване на дебитна/кредитна карта можете да намерите в документ „Условия за предоставяне на Потребителски кредит  с избрана опция за 
експресно разглеждане на искането“, наличен на сайта на Банката www.postbank.bg.  

 

 

 

B Потребителски кредит с/без поръчител(и) ЛЕВА ВАЛУТА 

  
н
о

в
а
 

 

    стандартен* експресен** стандартен* експресен** 

1 
Такса за оценка на кредитоспособността при искане за нов потребителски 

кредит - в зависимост от исканата сума:         

  от 500 до 2 500 лв. BGN 50 - BGN 50 - 

  от 2 501 до 5 000 лв. BGN 100  - BGN 100 - 

  от 5 001 до 10 000 лв. BGN 200 BGN 350 BGN 200 BGN 350 

  от 10 001 до 20 000 лв. BGN 300 BGN 450 BGN 300 BGN 450 

  от 20 001 до 50 000 лв. BGN 400 BGN 550 BGN 400 BGN 550 

  над 50 000 лв. 
по 
договаряне - 

по 
договаряне - 

  

* Таксата е платима на два етапа - 10 лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата в срок до първа падежна дата на погасителна 
вноска по кредита. 
 ** При кандидатстване за "Експресно разглеждане на искане за потребителски кредит", заявлението на кредитоискателя се разглежда в рамките на 
2 /два/ работни часа, а в случаите на одобрение и след сключване на договора за кредит се предоставя възможност за усвояване в рамките на 1 
/един/ работен час. Таксата е дължима в пълен размер при подаване на искането за кредит. Клиентът има възможност да получи допълнителна 
услуга – Експресно издаване на една дебитна и една кредитна карта. Пълна информация относно сроковете и условията за предлаганата експресна 
услуга, включително и експресното издаване на една дебитна и една кредитна карта можете да намерите в документ „Условия за предоставяне на 

Потребителски кредит  с избрана опция за експресно разглеждане на искането“, наличен на сайта на Банката www.postbank.bg.  

 

 

 

 

 

 



F 
Кредити, обезпечени с ипотека (Жилищни кредити/Потребителски 
кредити с обезпечение ипотека върху недвижим имот/Ипотечен 
овърдрафт) 

ЛЕВА ВАЛУТА 

  
с
та

р
а

  

2 
Такса за експресно разглеждане на искане за кредит- платима при подаване 
на Искането за кредит (с вкл. ДДС). Платима в допълнение към съответната 
такса по т.1.  

BGN 50 BGN 50 

2.1 

Такса за комплексно експресно разглеждане на искане за кредит, по реда и 
условията за предоставяне на съответната експресна услуга - включва оценка 

на кредитоспособността, експресно разглеждане на искане за кредит и 
експресно изготвяне на пазарна оценка за апартамент*. Таксата се дължи при 
подаване на заявлението за кредит (вкл. ДДС). Заплаща се в допълнение към 
съответната такса в т. 1. 

BGN 250 BGN 250 

  

* Услугата експресно изготвяне на пазарна оценка е достъпна само за апартаменти, намиращи се в сгради със завършено строителство с 
издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация / Разрешение за ползване, които се намират в един от следните градове - София, 
Пловдив, Варна, Бургас или Стара Загора. Клиентът има възможност да получи допълнителна услуга – Експресно издаване на една дебитна 
или една кредитна карта. Пълна информация относно сроковете и условията за предлаганото комплексно експресно разглеждане на кредит, 
включително и експресното издаване на дебитна/кредитна карта можете да намерите в документ „Условия за Експресен пакет при 
кандидатстване за жилищно-ипотечен кредит“, наличен на сайта на Банката www.postbank.bg. 

 

F 
Кредити, обезпечени с ипотека (Жилищни 
кредити/Потребителски кредити с обезпечение ипотека върху 
недвижим имот/Ипотечен овърдрафт) 

ЛЕВА ВАЛУТА 

 н
о

в
а

  

2 
Такса за експресно разглеждане на искане за кредит- платима при подаване 
на Искането за кредит (с вкл. ДДС). Платима в допълнение към съответната 

такса по т.1.  

BGN 100 BGN 100 

  

При кандидатстване за "Експресно разглеждане на искане за кредит", искането на кредитоискателя се разглежда в рамките на 
8 работни часа. Пълна информация относно сроковете и условията за експресно разглеждане на искане за кредит можете да 

намерите в документ „Условия за  кандидатстване за жилищно-ипотечен кредит с избрана опция за експресно разглеждане на 
искането“, наличен на сайта на Банката www.postbank.bg или в офисите на Банката.  

2.1 

Такса за комплексно експресно разглеждане на искане за кредит, по реда и 

условията за предоставяне на съответната експресна услуга -  експресно 
разглеждане на искане за кредит и експресно изготвяне на пазарна оценка за 
апартамент*. Таксата се дължи при подаване на заявлението за кредит (вкл. 

ДДС). Заплаща се в допълнение към съответната такса в т. 1. 

BGN 450 BGN 450 

  

* Услугата експресно изготвяне на пазарна оценка е достъпна само за апартаменти, намиращи се в сгради със завършено строителство с 
издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация / Разрешение за ползване, които се намират в един от следните градове - София, 
Пловдив, Варна, Бургас или Стара Загора. Клиентът има възможност да получи допълнителна услуга – Експресно издаване на една дебитна  и 
една кредитна карта. Пълна информация относно сроковете и условията за предлаганото комплексно експресно разглеждане на кредит, 
включително и документите за експресно разглеждане на искане за кредит, експресно изготвяне на пазарна оценка и експресното издаване на 
дебитна/кредитна карта можете да намерите в документ „Условия за кандидатстване за жилищно-ипотечен кредит с избрана опция за 
експресен пакет (комплексно експресно разглеждане на искане за кредит) , наличен на сайта на Банката www.postbank.bg или в офисите на 
Банката. 

 

В раздел XVII. БАНКОВИ КАСЕТКИ (с вкл. ДДС) *се правят следните промени: 

 XVII. БАНКОВИ КАСЕТКИ (с вкл. ДДС) *       

 

                                       
                                              месец 
куб. см. 

1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца 

с
та

р
а

 

до  9 000 куб.см. BGN 60.00 BGN 90.00 BGN 150.00 BGN 270.00 

 
до 18 000 куб. см. BGN 90.00 BGN 120.00 BGN 225.00 BGN 375.00 

 
до 36 000 куб. см. BGN 105.00 BGN 150.00 BGN 255.00 BGN 450.00 

 
до 54 000 куб. см . BGN 135.00 BGN 210.00 BGN 330.00 BGN 525.00 

 
над 54 000 куб. см. BGN 165.00 BGN 255.00 BGN 450.00 BGN 600.00 

 
* Посочените цени са с ДДС. За повторно отваряне на касета за деня се прилага такса от BGN 5.00. 



 ЦЕНИ ЗА НАЕМ НА БАНКОВИ СЕЙФОВЕ (с вкл. ДДС) * 

 

                                       
                                              месец 
куб. см. 

6 месеца 12 месеца 

 
до  9 000 куб.см. BGN 150.00 BGN 270.00 

н
о
в
а

 

до 18 000 куб. см. BGN 225.00 BGN 375.00 

 
до 36 000 куб. см. BGN 255.00 BGN 450.00 

 
до 54 000 куб. см . BGN 330.00 BGN 525.00 

 
над 54 000 куб. см. BGN 450.00 BGN 600.00 

* Посочените цени са с ДДС. За повторно отваряне на касета за деня се прилага такса от BGN 5.00 
Всеки клиент внася гаранционен депозит при наемане на сейф –100 лв. за сейфове с размер до 36 000 куб.см включително и 200 
лв. за всички останали размери. 

Депозитът се възстановява при освобождаване на сейфа, съгласно условията в договора. 

 


