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B сила от 17.02.2023г.: 
В раздел I. “Сметки”, А. “Разплащателни сметки” и D. “Спестовни сметки“, се правят 
следните промени: 

лева валута

• стандартна разплащателна сметка с издадена дебитна 

карта*
BGN 2.50 EUR 1.30/ USD 1.50

• стандартна разплащателна сметка без издадена 

дебитна карта*
BGN 4 EUR 2.10/ USD 2.30

• съвместна разплащателна сметка* BGN 12 EUR/ USD 6

• разплащателна сметка с превод на работна заплата* BGN 2.75 EUR/ USD 1.40

• разплащателна сметка с превод на работна заплата, 

през която са извършени най-малко 2 транзакции** с 

дебитна карта през предходния календарен месец, вкл. 

през One Wallet by Postbank**

BGN 2.25 EUR/ USD 1.15

• разплащателна сметка „Златно време“ BGN 1.40 -

• стандартна разплащателна сметка с издадена дебитна 

карта
BGN 2.55 EUR 1.30/ USD 1.50

• стандартна разплащателна сметка без издадена 

дебитна карта
BGN 4.50 EUR 2.30/ USD 2.50

• съвместна разплащателна сметка BGN 12 EUR/ USD 6

• разплащателна сметка с превод на работна заплата BGN 2.75 EUR/ USD 1.40

• разплащателна сметка с превод на работна заплата, 

през която са извършени най-малко 2 транзакции* с 

дебитна карта през предходния календарен месец, вкл. 

през One Wallet by Postbank

BGN 2.25 EUR/ USD 1.15

• разплащателна сметка „Златно време“ BGN 1.40 -

лева валута

• детски спестовни сметки без такса без такса

• стандартни спестовни сметки (месечно)* BGN 3 EUR 1.50/ USD 1.80

• стандартни спестовни сметки с дебитна карта 

(месечно)* 
BGN 2.50 EUR 1.30/ USD 1.50

• всички видове спестовни сметки Мега (месечно)* BGN 3 EUR 1.50/ USD 1.80

• всички видове спестовни сметки Мега с дебитна карта 

(месечно)*
BGN 2.50 EUR 1.30/ USD 1.50

• спестовна сметка "Лоялен спестител" (тримесечно) BGN 9 EUR 4.50/ USD 5.40

• спестовна сметка "Активни пари" (месечно) BGN 3 EUR 1.50/ USD 1.80

• спестовна сметка "Престиж" (месечно)* BGN 10 EUR/ USD 5

• съвместна спестовна сметка (месечно)* BGN 12 EUR/ USD 6

• детски спестовни сметки без такса без такса

• стандартни спестовни сметки и "Мега" без дебитна 

карта (месечно)
BGN 3.52 EUR 1.80/ USD 2.00

• стандартни спестовни сметки и "Мега" с дебитна карта 

(месечно)
BGN 2.55 EUR 1.30/ USD 1.50

• спестовна сметка "Лоялен спестител" (тримесечно) BGN 9 EUR 4.50/ USD 5.40

• спестовна сметка "Активни пари" (месечно) BGN 3.52 EUR 1.80/ USD 2.00

• спестовна сметка "Престиж" (месечно)* BGN 10 EUR/ USD 5

• съвместна спестовна сметка (месечно) BGN 12 EUR/ USD 6
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Обслужване:

* От таксата се освобождават сметки, чието средно дневно салдо за предходния календарен месец (су мата от салдата в  края на всеки ден разделена на

броя дни в  месеца) е повече от BGN/EUR 50 000 или USD 25 000.

D.      Спестовни сметки
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Обслужване:

* Таксата е приложима и за спрени от продажба стандартни спестовни сметки, предлагани до 25.05.2016 г. в  офисите на "Алфа Банк - Клон България", придобита от 

"Юробанк България АД". Таксата за спестовни сметки, открити в  лева или чу ждестранна валу та в  придобитата от „Юробанк България“ АД – Банка Пиреос 

България АД, е в  размер на BGN 2.00 или EUR/USD 1.10. Сметки за депозит на физическо лице, открити в  придобитата от „Юробанк България“ АД – Банка Пиреос 

България АД, са освободени от такса.

* Таксата е приложима и за спрени от продажба спестовни сметки "Ултима", предлагани до 25.05.2016 г. в  офисите на "Алфа Банк - Клон България", придобита от 

"Юробанк България АД"

* От таксата се освобождават сметки, чието средно дневно салдо за предходния календарен месец (су мата от салдата в  края на всеки ден разделена на

броя дни в  месеца) е повече от BGN/EUR 50 000 или USD 25 000.

* Таксата е валидна и за съвместни спестовни сметки, открити в  придобитата от „Юробанк България“ АД – Банка Пиреос България АД.

* Таксата е валидна и за съвместни разплащателни сметки, открити в  придобитата от „Юробанк България“ АД – Банка Пиреос България АД.

* Таксата за разплащателни сметки с издадени дебитни карти, открити в  лева или чу ждестранна валу та в  придобитата от „Юробанк България“ АД – Банка Пиреос 

България АД, е в  размер на BGN 2.00 или EUR/USD 1.10.

* Таксата е валидна и за разплащателни сметки без издадени дебитни карти, открити в  лева или чу ждестранна валу та в  придобитата от „Юробанк България“ АД – 

Банка Пиреос България АД.

A.      Разплащателни сметки
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** В обхвата на транзакциите с дебитна карта, извършени през предходния календарен месец, не попадат транзакции от дру ги клиентски сметки, инициирани

през Терминално у стройство за самообслу жване след идентифициране на клиент, посредством дебитната карта, издадена към сметката за работна заплата, както 

и вноски по същата сметка на АТМ на банката или Терминално у стройство за самообслу жване.

* Таксата е валидна и за разплащателни сметки с превод на работна заплата, открити в  лева или чу ждестранна валу та в  придобитата от„Юробанк България“ АД – 

Банка Пиреос България АД.

Обслужване (месечно):

2

Обслужване (месечно):

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

през Терминално у стройство за самообслу жване след идентифициране на клиент, посредством дебитната карта, издадена към сметката за работна заплата, както 

и вноски по същата сметка на АТМ на банката или Терминално у стройство за самообслу жване.
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В раздел III. Платежна сметка за основни операции се правят следните промени: 

В раздел V. КАСОВА ДЕЙНОСТ, внасяне на суми по сметка от титуляр, се правят следните промени: 

 

 

 

 
 

ЛЕВА ВАЛУТА

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

всяка вноска 
2 BGN 1 EUR/ USD

0.20% 0.30%

min. BGN 3, max BGN 300
 min EUR/ USD 3, 

max EUR/ USD 200

  за частта до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD, на 

всяка вноска 
2 BGN 1 EUR/USD

0.20% 0.30%

min. BGN 3, max BGN 300
 min EUR/ USD 3, 

max EUR/ USD 200

1

Внасяне на суми по сметка от титуляр, дневно:

  за частта над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD
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А. Разплащателни сметки, C. Разплащателни 

Сметки на ЧСИ и Адвокати и D. Спестовни 

сметки.

1

Внасяне на суми по сметка от титуляр, дневно:

 за частта над 3 000 BGN, 1 500 EUR/USD

III. Платежна сметка за основни операции Стара Нова

      ▪ Без дебитна карта 2.50 BGN 2.51 BGN

      ▪ С дебитна карта 1.50 BGN 1.56 BGN

      ▪ Без дебитна карта 2.95 BGN 3.36 BGN

      ▪ С дебитна карта 2.40 BGN 2.44 BGN

     ▪ АТМ на Банката 0.24 BGN 0.25 BGN

8

□    Наредени на хартиен носител 1.73 BGN 2.33 BGN

□    Наредени през Интернет Банкиране* 0.43 BGN 0.44 BGN

□    Изпълнение на периодичен превод към платежна 

сметка при същата банка, заявен на хартиен носител
1.35 BGN 1.49 BGN

□    През БИСЕРА 3.75 BGN 3.97 BGN

□    През БИСЕРА, наредени през Интернет Банкиране 0.94 BGN 0.94 BGN

□    Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА 

към платежна сметка при друга банка, заявен на 

хартиен носител

2.66 BGN 2.66 BGN

      ▪    Вътрешнобанкови 2.00 BGN 2.07 BGN

      ▪    Междубанкови 3.90 BGN 3.91 BGN

Откриване

Обслужване (месечно)

Теглене на пари в брой от сметката чрез дебитна карта на АТМ:

Теглене на суми в офис на банката /дневно/:

     ▪    до 1 000 BGN, на всяко теглене 2.80 BGN 3.68 BGN

Директен дебит

*Вътрешнобанкови преводи в BGN между сметки на един и същи титуляр, наредени през Интернет Банкиране, са 

без такси.

Междубанкови:

     ▪  Изходящи междубанкови в BGN:

Преводи - изходящи:

Вътрешнобанкови:

     ▪ Изходящи вътрешнобанкови в BGN:

9
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В раздел V. КАСОВА ДЕЙНОСТ, теглене на суми от сметка, се правят следните промени: 

  

ЛЕВА ВАЛУТА

  За частта до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP на 

всяко теглене

0.50% върху цялата сума, 

min BGN 6

0.50% върху цялата сума, 

min EUR/ USD 3

          със заявка * 0.60% върху цялата сума 0.70% върху цялата сума 

0.70% върху цялата сума, 0.80% върху цялата сума,

min BGN 15 min EUR/ USD 15

0.50% 0.60%

min BGN 10 min EUR/ USD 5

  За частта до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP на 

всяко теглене

0.60% върху цялата сума, 

min BGN 6

0.60% върху цялата сума, 

min EUR/ USD 3

          със заявка * 0.60% върху цялата сума 0.70% върху цялата сума 

0.70% върху цялата сума, 0.80% върху цялата сума,

min BGN 15 min EUR/ USD 15

0.50% 0.60%

min BGN 10 min EUR/ USD 5

Н
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Теглене на суми, дневно:

  Над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP на всяко теглене

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

-За суми над 2 000 BGN – един ден предварително. 

-За суми над 1 000 EUR/USD/CHF/GBP– два работни дни предварително.

          без заявка (при възможност от страна на 

Банката) 

          заявена, но неизтеглена сума ** 

** Процентът на таксата е върху размера на неизтеглената сума.

2

Теглене на суми, дневно:

  Над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP на всяко теглене

          без заявка (при възможност от страна на 

Банката) 

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

-За суми над 2 000 BGN – един ден предварително. 

-За суми над 1 000 EUR/USD/CHF/GBP– два работни дни предварително.

          заявена, но неизтеглена сума ** 

** Процентът на таксата е върху размера на неизтеглената сума.
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А. Разплащателни сметки, C. Разплащателни Сметки на 

ЧСИ и Адвокати, F. Сметки за електронни пари, H. 

Разплащателни сметки, разкрити по потребителски 

кредити и кредити, обезпечени с ипотека

ЛЕВА ВАЛУТА

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

всяка вноска 
2 BGN 1 EUR/ USD

0.20% 0.30%

min. BGN 3, max BGN 300
 min EUR/ USD 3, 

max EUR/ USD 200

  за частта до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD, на 

всяка вноска 
2 BGN 1 EUR/USD

0.20% 0.30%

min. BGN 3, max BGN 300
 min EUR/ USD 3, 

max EUR/ USD 200

ЛЕВА ВАЛУТА

0.20% 0.30%

min. BGN 3, max BGN 300
 min EUR/ USD 3, 

max EUR/ USD 200

0.20% 0.30%

min. BGN 3, max BGN 300
 min EUR/ USD 3, 

max EUR/ USD 200

E. Депозитни сметки

1

Внасяне по срочен депозит от титуляр, дневно:

 за частта над 3 000 BGN, 1 500 EUR/USD

Внасяне по срочен депозит от титуляр, дневно*:

  за частта над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD
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*Таксата не се дължи при внасяне на суми за откриване на срочен депозит.

Внасяне на суми по сметка от титуляр* -за частта над 3 

000 BGN, 1 500 EUR/USD /дневно/
1

*Таксата не се дължи при внасяне на суми за погасяване на месечни вноски по кредит и на други задължения с 

настъпил падеж..
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Внасяне на суми по сметка от титуляр* -за частта над 

2 000 BGN, 1 000 EUR/USD /дневно/

*Таксата не се дължи при внасяне на суми за погасяване на месечни вноски по кредит и на други задължения с 

настъпил падеж..

H. Разплащателни сметки, разкрити по 

потребителски кредити и кредити, обезпечени с

ипотека
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 ЛЕВА ВАЛУТА

  За частта до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP на 

всяко теглене**

0.50% върху цялата сума, 

min BGN 6

0.50% върху цялата сума, 

min EUR/ USD 3

          със заявка *** 0.60% върху цялата сума 0.70% върху цялата сума 

0.70% върху цялата сума, 0.80% върху цялата сума,

min BGN 15 min EUR/ USD 15

0.50% 0.60%

min BGN 10 min EUR/ USD 5

  За частта до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP на 

всяко теглене**

0.60% върху цялата сума, 

min BGN 6

0.60% върху цялата сума, 

min EUR/ USD 3

          със заявка *** 0.60% върху цялата сума 0.70% върху цялата сума 

0.70% върху цялата сума, 0.80% върху цялата сума,

min BGN 15 min EUR/ USD 15

0.50% 0.60%

min BGN 10 min EUR/ USD 5

ЛЕВА ВАЛУТА

  На падеж или в първия работен ден, в случай че 

падежната дата е неработен ден *(за суми над 2 000 

BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP се изисква заявка)**

без такса без такса

  Не на падеж до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP, 

на всяко теглене

0.55% върху цялата сума, 

min BGN 7

0.55% върху цялата сума, 

min EUR/ USD 4

          със заявка ** 0.65% върху цялата сума 0.75% върху цялата сума 

0.75% върху цялата сума, 0.85% върху цялата сума,

min BGN 16 min EUR/ USD 16

0.50% 0.60%

min BGN 10 min EUR/ USD 5

  На падеж или в първия работен ден, в случай че 

падежната дата е неработен ден *(за суми над 2 000 

BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP се изисква заявка)**

без такса без такса

  Не на падеж до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP, 

на всяко теглене

0.65% върху цялата сума, 

min BGN 7

0.65% върху цялата сума, 

min EUR/ USD 4

          със заявка ** 0.65% върху цялата сума 0.75% върху цялата сума 

0.75% върху цялата сума, 0.85% върху цялата сума,

min BGN 16 min EUR/ USD 16

0.50% 0.60%

min BGN 10 min EUR/ USD 5

2

D. Спестовни сметки
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Теглене на суми, дневно*:

  Над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP на всяко теглене

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

-За суми над 2 000 BGN – един ден предварително. 

-За суми над 1 000 EUR/USD/CHF/GBP– два работни дни предварително.

          без заявка (при възможност от страна на 

Банката) 

          заявена, но неизтеглена сума **** 

**** Процентът на таксата е върху размера на неизтеглената сума.

* Две тегления на месец, считано от датата на откриване на сметката, по спестовна сметка "Престиж" са освободени от такса за 

касово теглене. За да бъдат освободени от такса, заявка следва да бъде подадена независимо от размера на сумата.

** Едно теглене /първото по ред/ до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD на месец, считано от датата на откриване на сметката, по всички видове 

спестовни сметки "Мега" е освободено от такса за касово теглене.

Е. Депозитни сметки

2

Теглене на суми от срочен депозит, дневно:

  Не на падеж над 2 000 BGN, 1000 EUR/USD/CHF/GBP, на всяко теглене

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

-За суми над 2 000 BGN – един ден предварително. 

-За суми над 1 000 EUR/USD/CHF/GBP– два работни дни предварително.

          без заявка (при възможност от страна на 

Банката) 

* Независимо от сметката, от която се тегли сумата на депозита.

Н
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Теглене на суми, дневно*:

  Над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP на всяко теглене

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

-За суми над 2 000 BGN – един ден предварително. 

-За суми над 1 000 EUR/USD/CHF/GBP– два работни дни предварително.

          без заявка (при възможност от страна на 

Банката) 

          заявена, но неизтеглена сума **** 

**** Процентът на таксата е върху размера на неизтеглената сума.

* Две тегления на месец, считано от датата на откриване на сметката, по спестовна сметка "Престиж" са освободени от такса за 

касово теглене. За да бъдат освободени от такса, заявка следва да бъде подадена независимо от размера на сумата.

** Едно теглене /първото по ред/ до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD на месец, считано от датата на откриване на сметката, по всички видове 

спестовни сметки "Мега" е освободено от такса за касово теглене.

2

*** Процентът на таксата е върху размера на неизтеглената сума.

Ст
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          заявена, но неизтеглена сума *** 

*** Процентът на таксата е върху размера на неизтеглената сума.

Теглене на суми от срочен депозит, дневно:

* Независимо от сметката, от която се тегли сумата на депозита.

  Не на падеж над 2 000 BGN, 1000 EUR/USD/CHF/GBP, на всяко теглене

          без заявка (при възможност от страна на 

Банката) 

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

-За суми над 2 000 BGN – един ден предварително. 

-За суми над 1 000 EUR/USD/CHF/GBP– два работни дни предварително.

          заявена, но неизтеглена сума *** 



 
 

5 
 

 Internal Use  

В раздел V. КАСОВА ДЕЙНОСТ, I. Други касови услуги, се правят следните промени: 

 

 

 

 

 

В раздел VIII. БАНКОВИ КАРТИ, А. Дебитни карти, се правят следните промени: 

 

В раздел IX. Интернет банкиране/ Мобилно банкиране се правят следните промени: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

V.Касова дейност

ЛЕВА ВАЛУТА

1.00%

min BGN 10

1.00%

min BGN 25

1.00%

min BGN 12

1.00%

min BGN 30

Н
о

ва

9 Касови преводи за други банки, наредени от физически лица -

10 Касови преводи за други банки, наредени от физически лица - РИНГС -

I.     Други касови услуги 

С
та

р
а Касови преводи за други банки, наредени от физически лица -

Касови преводи за други банки, наредени от физически лица - РИНГС -10

9

IX. Интернет банкиране/ Мобилно банкиране

          през БИСЕРА

          незабавно плащане BLINK (за суми до 30 000 лв.) 

          през RINGS (задължително при преводи над 100 000 

лв) 

          за суми до BGN 100 000*

          за суми над BGN 100 000 или бърз превод** по искане 

на клиент за суми под BGN 100 000

Преводи в чуждестранна валута:

          обикновен вальор за суми с равностойност до 100 000 

BGN

          вальор същия ден (супер експрес) или за суми с 

равностойност над 100 000 BGN 

Преводи в чуждестранна валута:

          обикновен вальор за суми с равностойност до 100 000 

BGN

          вальор същия ден (супер експрес) или за суми с 

равностойност над 100 000 BGN 

2

BGN 2

BGN 12

Ст
ар

а

Преводи в лева:

  Междубанкови изходящи:

BGN 0.95

*Преводи под 30 000 лв . се изпълняват, по подразбиране, като незабавно плащане BLINK с незабавна или близка до незабавна обработка.

Ст
ар

а

3

  Междубанкови изходящи кредитни преводи в EUR, наредени към страна в ЕИП*:

BGN 0.95

BGN 12

Забележка: ЕИП означава Европейско икономическо пространство. ЕИП обединява страните-членки на ЕС и следните страни-членки на 

Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

** Бързи преводи се изпълняват с вальор същия работен ден в  реално време.

2

Н
ов

а

Преводи в лева:

BGN 1.20

BGN 14

   Междубанкови изходящи:

Н
ов

а

3

  Междубанкови изходящи кредитни преводи в EUR, наредени към страна в ЕИП*:

BGN 1.20

BGN 14

Забележка: ЕИП означава Европейско икономическо пространство. ЕИП обединява страните-членки на ЕС и следните страни-членки на 

Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

VIII. БАНКОВИ КАРТИ

Visa 

Classic
5 

Golden

Time

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

   основна карта с контактна функционалност – –

   основна карта с безконтактна функционалност* – – – без такса без такса – –

   допълнителна и/или следваща карта с контактна 

функционалност

   допълнителна и/или следваща карта с безконтактна 

функционалност*
– – – без такса без такса – –

Стара

Нова

7

Месечна такса за:

BGN 0.50

BGN 0.50

*Месечната такса за обслу жване на карта с безконтактна фу нкционалност не е дължима при дебитни карти към Разплащателна сметка с превод на работна заплата, стандартна спестовна сметка, всички видове спестовни сметки „Мега“, 

както и за стандартна спестовна сметка и спестовна сметка „Ултима“, предлагани до 25.05.2016 г. в  офисите на "Алфа Банк - Клон България", придобита от "Юробанк България АД".

без такса

без такса

*Месечната такса за обслу жване на карта с безконтактна фу нкционалност не е дължима при дебитни карти към Разплащателна сметка с превод на работна заплата и спестовна сметка "Мега Плюс с превод на работна заплата". 

A.     ДЕБИТНИ КАРТИ

M aestro and Visa 1 M astercard

Maestro BGN/ EUR Visa 

Electron BGN/USD

Maestro 

Golden 

Time Visa 

Electron 

Golden 

Visa 

Classic 
5 Debit Mastercard 

5

Debit 

Mastercard 

Golden 

Time
3

Debit 

Mastercard 

Gold

Debit 

Mastercard 

World 
4
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 Internal Use  

В раздел X. Мобилно приложение „One wallet by Postbank” се правят следните промени: 

 

 

 

 

В раздел XV. Договорни фондове, D. Разплащателни сметки – договорни фондове, се правят 

следните промени: 

 

X.Мобилно приложение "ONE WALLET BY POSTBANK"

ЛЕВА ВАЛУТА

11

  Междубанкови (през БИСЕРА/ незабавно плащане BLINK) BGN 0.95 -

11

  Междубанкови (през БИСЕРА/ незабавно плащане BLINK) BGN 1.20 -

С
та

р
а Преводи от сметка:

Н
о

в
а Преводи от сметка:

XV. ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ

3 Обслужване  (месечно)

3 Обслужване  (месечно) EUR 1.30 / USD 1.50

D. Разплащателни сметки - договорни фондове

С
т
а
р

а
Н

о
в

а Забележка: сметката се използва само за ну ждите на инвестирането във  взаимни фондове и/или комбиниран проду кт "СпестИнвест".

2.55 BGN

2.50 BGN EUR 1.30 / USD 1.50

ЛЕВА ВАЛУТА

Забележка: сметката се използва само за ну ждите на инвестирането във  взаимни фондове и/или комбиниран проду кт "СпестИнвест".


