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B сила от 20.01.2022г.: 
 
В раздел I. СМЕТКИ, А. Разплащателни сметки и D. Спестовни сметки се правят следните 

промени: 

 

I. СМЕТКИ
A Разплащателни Сметки

5

Месечна такса за съхранение на парични средства по платежни 

(разплащателни и спестовни) сметки в BGN и EUR, за всеки ден, в 

който общото дневно салдо по всички сметки на един клиент 

надвишава 400 000 левова равностойност*

D Спестовни Сметки

5

Месечна такса за съхранение на парични средства по платежни 

(разплащателни и спестовни) сметки в BGN и EUR, за всеки ден, в 

който общото дневно салдо по всички сметки на един клиент 

надвишава 400 000 левова равностойност*

I. СМЕТКИ

A Разплащателни Сметки

5

Месечна такса за съхранение на парични средства по платежни 

(разплащателни и спестовни) сметки в BGN и EUR, за всеки ден, в 

който общото дневно салдо по всички сметки на един клиент 

надвишава 200 000 левова равностойност*

D Спестовни Сметки

5

Месечна такса за съхранение на парични средства по платежни 

(разплащателни и спестовни) сметки в BGN и EUR, за всеки ден, в 

който общото дневно салдо по всички сметки на един клиент 

надвишава 200 000 левова равностойност*
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 ЛЕВА  ВАЛУТА 
0,70% на годишна база върху превишението 

над 400 000 левова равностойност на 

общото дневно салдо по платежните сметки 

на ниво клиент за дните на превишението

*В обхвата на общото дневно салдо се в ключват стандартни спестовни сметки, всички видови спестовни сметки Мега, всъвместни 

спестовни сметки, както и всички преу становени от предлагане спестовни сметки, в ключително сметки, открити в  придобити банки. За 

изчисляване на левовата равностойност на салдата по сметките в  евро се прилага валу тния ку рс на БНБ.

В обхвата на общото дневно салдо не се в ключват салда по: депозити,  спестовни сметки с титу ляри непълнолетни лица, всички сметки 

със специално преназначение или по които се съхраняват средства на трети лица, като дарителски сметки, детски спестовен влог и др.

Таксата се събира месечно,  в  лева от разплащателна/респ. от спестовна сметка в  лева при наличност на левови сметки на клиента; ако 

няма левови сметки или няма достатъчна наличност по тях – таксата се събира от  разплащателна/респ. спестовна сметка в  евро с 

превалу тиране на дължимата су ма, съгласно валу тния ку рс на БНБ.

ЛЕВА ВАЛУТА

0,70% на годишна база върху превишението 

над 400 000 левова равностойност на 

общото дневно салдо по платежните сметки 

на ниво клиент за дните на превишението

*В обхвата на общото дневно салдо се в ключват стандартни разплащателни сметки, разплащателни сметки открити по програми за 

комплексно банково обслу жване, разплащателни сметки за полу чаване на работна заплата, в ключително "Су пер сметка", разплащателни 

сметки "Златно време", съвместни разплащателни сметки, разплащателни сметки за договорни фондове, Платежни сметки за основни 

операции, както и всички преу становени от предлагане разплащателни сметки, в ключително сметки, открити в  придобити банки. За 

изчисляване на левовата равностойност на салдата по сметките в  евро се прилага валу тния ку рс на БНБ.

В обхвата на общото дневно салдо не се в ключват салда по: депозити,  разплащателни сметки с титу ляри непълнолетни лица, всички 

сметки със специално преназначение или по които се съхраняват средства на трети лица, като дарителски сметки, специални сметки на 

нотариу си, адвокати, частни съдебни изпълнители; ескроу  сметки и др.

Таксата се събира месечно,  в  лева от разплащателна/респ. от спестовна сметка в  лева при наличност на левови сметки на клиента; ако 

няма левови сметки или няма достатъчна наличност по тях – таксата се събира от  разплащателна/респ. спестовна сметка в  евро с 

превалу тиране на дължимата су ма, съгласно валу тния ку рс на БНБ.

*В обхвата на общото дневно салдо се в ключват стандартни спестовни сметки, всички видови спестовни сметки Мега, всъвместни 

спестовни сметки, както и всички преу становени от предлагане спестовни сметки, в ключително сметки, открити в  придобити банки. За 

изчисляване на левовата равностойност на салдата по сметките в  евро се прилага валу тния ку рс на БНБ.

В обхвата на общото дневно салдо не се в ключват салда по: депозити,  спестовни сметки с титу ляри непълнолетни лица, всички сметки 

със специално преназначение или по които се съхраняват средства на трети лица, като дарителски сметки, детски спестовен влог и др.

Таксата се събира месечно,  в  лева от разплащателна/респ. от спестовна сметка в  лева при наличност на левови сметки на клиента; ако 

няма левови сметки или няма достатъчна наличност по тях – таксата се събира от  разплащателна/респ. спестовна сметка в  евро с 

превалу тиране на дължимата су ма, съгласно валу тния ку рс на БНБ.

0,70% на годишна база върху превишението 

над 200 000 левова равностойност на 

общото дневно салдо по платежните сметки 

на ниво клиент за дните на превишението

ВАЛУТАЛЕВА

 ЛЕВА  ВАЛУТА 

0,70% на годишна база върху превишението 

над 200 000 левова равностойност на 

общото дневно салдо по платежните сметки 

на ниво клиент за дните на превишението

*В обхвата на общото дневно салдо се в ключват стандартни разплащателни сметки, разплащателни сметки открити по програми за 

комплексно банково обслу жване, разплащателни сметки за полу чаване на работна заплата, в ключително "Су пер сметка", разплащателни 

сметки "Златно време", съвместни разплащателни сметки, разплащателни сметки за договорни фондове, Платежни сметки за основни 

операции, както и всички преу становени от предлагане разплащателни сметки, в ключително сметки, открити в  придобити банки. За 

изчисляване на левовата равностойност на салдата по сметките в  евро се прилага валу тния ку рс на БНБ.

В обхвата на общото дневно салдо не се в ключват салда по: депозити,  разплащателни сметки с титу ляри непълнолетни лица, всички 

сметки със специално преназначение или по които се съхраняват средства на трети лица, като дарителски сметки, специални сметки на 

нотариу си, адвокати, частни съдебни изпълнители; ескроу  сметки и др.

Таксата се събира месечно,  в  лева от разплащателна/респ. от спестовна сметка в  лева при наличност на левови сметки на клиента; ако 

няма левови сметки или няма достатъчна наличност по тях – таксата се събира от  разплащателна/респ. спестовна сметка в  евро с 

превалу тиране на дължимата су ма, съгласно валу тния ку рс на БНБ.
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В раздел II. ПРОГРАМИ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ, D. Програма „Премиум“ и 

Е. Програма „Премиум Екстра“ се правят следните промени: 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ПРОГРАМИ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ
D Програма Премиум

17

Месечната такса за съхранение на парични средства по платежни (разплащателни и 

спестовни) сметки в BGN и EUR, съгласно разедел  I. СМЕТКИ от настоящата Тарифа 

се прилага за клиенти с пакетна програма Премиум, чиито общото дневно салдо по 

всички сметки надвишава 2 000 000 левова равностойност*

E Програма Премиум Екстра

17

Месечната такса за съхранение на парични средства по платежни (разплащателни и 

спестовни) сметки в BGN и EUR, съгласно разедел  I. СМЕТКИ от настоящата Тарифа 

се прилага за клиенти с пакетна програма Премиум Екстра, чиито общото дневно 

салдо по всички сметки надвишава 2 000 000 левова равностойност*

II. ПРОГРАМИ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ
D Програма Премиум

17

Месечната такса за съхранение на парични средства по платежни (разплащателни и 

спестовни) сметки в BGN и EUR, съгласно разедел  I. СМЕТКИ от настоящата Тарифа 

се прилага за клиенти с пакетна програма Премиум, чиито общото дневно салдо по 

всички сметки надвишава 1 000 000 левова равностойност*

E Програма Премиум Екстра

17

Месечната такса за съхранение на парични средства по платежни (разплащателни и 

спестовни) сметки в BGN и EUR, съгласно разедел  I. СМЕТКИ от настоящата Тарифа 

се прилага за клиенти с пакетна програма Премиум Екстра, чиито общото дневно 

салдо по всички сметки надвишава 1 000 000 левова равностойност*
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ЛЕВА

0,70% на годишна база 

върху превишението 

над 2 000 000 левова 

равностойност

ЛЕВА

0,70% на годишна база 

върху превишението 

над 2 000 000 левова 

равностойност

0,70% на годишна база 

върху превишението 

над 1 000 000 левова 

равностойност

ЛЕВА

ЛЕВА

0,70% на годишна база 

върху превишението 

над 1 000 000 левова 

равностойност


