
 
 

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

В сила от 22.11.2021г. 

 За клиенти юридически лица: 
В раздел IV. ПРЕВОДИ/ РАЗПЛАЩАНИЯ се правят следните промени 
 

A. Преводи - изходящи  

ст
а

р
а

 

Изходящи преводи в лева: 

 1.1  Вътрешнобанкови:  

 Между сметки на двама клиенти** BGN 2.5 
 Между сметки на двама клиенти - многоредово платежно нареждане към бюджета BGN 7 
 Между сметки на един клиент BGN 2.5 

1.2  Междубанкови изходящи:  
 През БИСЕРА BGN 5 
 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 

B. Преводи - изходящи  

н
о

ва
 

Изходящи преводи в лева: 

 1.1  Вътрешнобанкови:  

 Между сметки на двама клиенти** BGN 2.5 
 Между сметки на двама клиенти - многоредово платежно нареждане към бюджета BGN 7 
 Между сметки на един клиент BGN 2.5 

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 

В раздел XVIII. ЗАБЕЛЕЖКИ се добавя: 

F.Таксите и комисионните в Тарифата са приложими за открити разплащателни сметки, депозитни сметки 

и продуктови пакети в клон на Банката и чрез системата за електронно банково обслужване - „Интернет 

банкиране” на Банката 

Забележка: При нареждане на превод във валута, различна от валутата на сметката, от която се нарежда преводът, 
първоначално се извършва обмяна на валута съобразно приложимия обменен курс на Банката. Обменни курсове за валути 
различни от евро се поддържат само в стандартното работно време на Банката: в работни дни от 8.30 до 17.00 часа. В 

почивен ден, или след 17:00 часа в работен ден, нареждане за превод с превалутиране от сметка във валута, различна от 

евро, се изпълнява с вальор следващ работен ден, а нареждане за „Незабавно плащане BLINK“ не се изпълнява 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 За клиенти физически лица: 
В раздел II. ПРОГРАМИ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ се добавя: 

I. Програма "Доверие"* 
  

ЛЕВА 

1 Откриване на разплащателна сметка в BGN по Програма "Доверие" без такса 

2 
Обслужване (месечно) на разплащателна сметка по Програма "Доверие" с издадена дебитна 
карта 

BGN 1.20 

3 Месечна такса за дебитна карта, издадена към разплащателна сметка по Програма "Доверие" без такса 

4 
Теглене на пари, в брой, на АТМ на банката с дебитна карта, издадена към разплащателна 
сметка по Програма "Доверие"  

без такса 

5 Внасяне на суми по сметка от титуляр - за частта до 3 000 BGN /дневно/ без такса 

6 Внасяне на суми по сметка от титуляр - за частта над 3 000 BGN /дневно/ 0.10% 
min. BGN 3 
max BGN 
100 

7 Теглене на суми, дневно, на каса в клон на банката, за частта до BGN 2 000, на всяко теглене 0.10% 

min. BGN 1 
върху 
цялата 
сума 

8 Теглене на суми над BGN 2 000 със заявка, дневно, на каса в клон на банката, на всяко теглене 0.40% 

min. BGN 
7, max 
BGN 500 
върху 
цялата 
сума 

9 
Теглене на суми над BGN 2 000 без заявка (при възможност от страна на Банката), дневно, на 
каса в клон на банката, на всяко теглене 

0.50% 

min. BGN 
15 
върху 
цялата 
сума 

10 Закриване на Програма "Доверие" без такса 

*Oтнася се само за клиенти, получаващи пенсия от ПОК Доверие 

Забележка: За операции, които не са изрично посочени в раздел "Програми за комплексно банково обслужване", се 
прилагат таксите указани в останалите раздели от Тарифата на Банката. 
 

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

B Преводи - изходящи* 

С
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  * Таксите са приложими и за периодични плащания 

2 Междубанкови преводи в BGN: 

2.1 Обикновен вальор (през БИСЕРА)* BGN 5.00 

  * При използване на многоредово платежно нареждане към бюджета, се събира една такса. 

2.2 Супер експрес (през RINGS) BGN 20.00 

Н
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  * Таксите са приложими и за периодични плащания 

2 Междубанкови преводи в BGN: 

   ▪   През БИСЕРА BGN 5.00 

   ▪   Незабавно плащане BLINK (за суми до 30 000 лв.) BGN 7.00 

   ▪   През RINGS (задължително при превод над 100 000 лв.) BGN 20.00 

В раздел XVI.КРЕДИТНИ СДЕЛКИ се правят следните промени: 
 

с
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G 
Оценки по видове обезпечения, приложими за жилищно-
ипотечни кредити (с вкл. ДДС) 

ЛЕВА ВАЛУТА 

5 Къщи BGN 250 BGN 250 
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о

в
а

 G 
Оценки по видове обезпечения, приложими за 
жилищно-ипотечни кредити (с вкл. ДДС) 

ЛЕВА ВАЛУТА 

5 Къщи 

до 300 кв.м. BGN 250 BGN 250 

от 300 до 700 кв.м. BGN 300 BGN 300 

над 700 кв.м. BGN 350 BGN 350 

 

 

 



В раздел XX. ЗАБЕЛЕЖКИ   се добавя: 

C . ВАЛЬОРИ  

Нова 
позиция 

5.1 

Незабавно плащане BLINK“ - превод в лева, който се изпълнява за суми до 30 000 лв., 24 часа в 
денонощието, всеки календарен ден в годината, с вальор същия ден, с незабавна или близка до 
незабавната обработка и заверяване на сметката на получателя с потвърждение на платеца в рамките на 
секунди след иницииране на плащането. 

Нова 5.2 Други преводи в BGN: 

 
 
 
 
 
 

7. Валутни преводи: 
„Забележка: При нареждане на превод във валута, различна от валутата на сметката, от която се нарежда 
преводът, първоначално се извършва обмяна на валута съобразно приложимия обменен курс на Банката. 
Обменни курсове за валути различни от евро се поддържат само в стандартното работно време на 
Банката: в работни дни от 8.30 до 17.00 часа. В почивен ден, или след 17:00 часа в работен ден, нареждане 
за превод с превалутиране от сметка във валута, различна от евро, се изпълнява с вальор следващ 
работен ден, а нареждане за „Незабавно плащане BLINK“ не се изпълнява.“ 

 


