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B сила от 23.04.2021г.: 
 
В раздел I. СМЕТКИ, B. Разплащателни Сметки на ЧСИ и Адвокати се правят следните промени:

 

В раздел II. ПРОГРАМИ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ, H. Разплащателна сметка с 

превод на работна заплата "Супер сметк@" се правят следните промени:

 

В раздел V. КАСОВА ДЕЙНОСТ, А. Разплащателни Сметки се правят следните промени:

 
 

I. СМЕТКИ
B Разплащателни Сметки на ЧСИ и Адвокати*

2 Обслужване (месечно)*

2 Обслужване (месечно)*

* Не касае Лихвената сметка на ЧСИ

Нова
BGN 5.00 EUR 2.50

* Не касае Лихвената сметка на ЧСИ

ЛЕВА ВАЛУТА

Стара
BGN 2.00 EUR 1.00

II. ПРОГРАМИ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ
H

Стара 6

Нова 6
Теглене на суми до 800 BGN, на каса, в клон на банката от разплащателна 

сметка "Супер сметк@" дневно на всяко теглене

Удвоеният размер на 

стандартната такса от 

раздел V, А. 

Разплащателни сметки на 

Тарифата

Разплащателна сметка с превод на работна заплата "Супер сметк@" ЛЕВА

Теглене на суми до 800 BGN, на каса, в клон на банката от разплащателна 

сметка "Супер сметк@" дневно на всяко теглене
4 BGN

V. КАСОВА ДЕЙНОСТ
A Разплащателни Сметки

1
Внасяне на суми по сметка от титуляр -  

за частта над 3 000 BGN, 1 500 EUR/USD /дневно/
0.20%

min. BGN 3.00

max BGN 300.00
0.30%

min EUR/USD 3.00

max EUR/USD 

200.00 

2 Теглене на суми дневно:

▪    За частта до 2 000 BGN, 1 000 

EUR/USD/CHF/GBP на всяко теглене
0.45%

min BGN 4.00

върху цялата 

сума

0.40%
min EUR/USD 3.00

 върху цялата сума

▪    Над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP 

на всяко теглене 

□    със заявка * 0.55%

min. BGN 7.00          

върху цялата 

сума

0.60%
min EUR/USD 8.00

 върху цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна на 

Банката)
0.60%

min BGN 15.00

 върху цялата 

сума

0.70%
min EUR/USD 15 

върху цялата сума

1

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

всяка вноска 

     ▪    за частта над 3 000 BGN, 1 500 EUR/USD 0.20%
min. BGN 3.00

max BGN 300.00
0.30%

min EUR/USD 3.00

max EUR/USD 

200.00 

2 Теглене на суми дневно:

▪    За частта до 2 000 BGN, 1 000 

EUR/USD/CHF/GBP на всяко теглене
0.50%

min BGN 4.50

върху цялата 

сума

0.50%
min EUR/USD 3.00

 върху цялата сума

▪    Над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP 

на всяко теглене 

□    със заявка * 0.60%

min. BGN 7.00          

върху цялата 

сума

0.65%
min EUR/USD 8.00

 върху цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна на 

Банката)
0.70%

min BGN 15.00

 върху цялата 

сума

0.75%
min EUR/USD 15 

върху цялата сума

ЛЕВА ВАЛУТА

* 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, както и за други валути (независимо от сумата) – два 

работни дни предварително. 

С
та

р
а

* 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, както и за други валути (независимо от сумата) – два 

работни дни предварително. 

Н
о

в
а

Внасяне на суми по сметка от титуляр, дневно:

1.00 BGN 0.50 EUR/USD
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В раздел V. КАСОВА ДЕЙНОСТ, C. Разплащателни Сметки на ЧСИ и Адвокати се правят 

следните промени: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C Разплащателни Сметки на ЧСИ и Адвокати

1 Внасяне на суми по сметка

2 Теглене на суми от сметка /дневно/:

▪    За частта до 10 000 BGN / 5 000 EUR

▪    За частта над 10 000 BGN / 5 000 EUR

□    със заявка * 0.35%
min. BGN 7.00

max BGN 500.00
0.45%

min. EUR 8.00

max EUR 400.00

□    без заявка (при възможност от страна 

на Банката)
0.45% min BGN 15.00 0.60% min. EUR 10.00

□    заявена, но неизтеглена сума от 

сметка **
0.40% min BGN 10.00 0.40% min. EUR 5.00

1

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

всяка вноска 

     ▪    за частта над 3 000 BGN, 1 500 EUR/USD 0.20%
min. BGN 3.00

max BGN 300.00
0.30%

min EUR/USD 3.00

max EUR/USD 

200.00 

2 Теглене на суми дневно:

▪    За частта до 2 000 BGN, 1 000 

EUR/USD/CHF/GBP на всяко теглене
0.50%

min BGN 4.50

върху цялата 

сума

0.50%
min EUR/USD 3.00

 върху цялата сума

▪    Над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP 

на всяко теглене 

□    със заявка * 0.60%

min. BGN 7.00

max BGN 500.00

върху цялата 

сума

0.65%

min. EUR 8.00

max EUR 400.00

върху цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна 

на Банката)
0.70%

min BGN 15.00

 върху цялата 

сума

0.75%
min EUR/USD 15 

върху цялата сума

□    заявена, но неизтеглена сума от 

сметка **
0.50% min BGN 10.00 0.60% min EUR/USD 5.00

ЛЕВА ВАЛУТА

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

-       За суми над 10 000 BGN – един ден предварително. 

-       За суми над 5 000 EUR –  два работни дни предварително. 

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

Н
о

в
а

Внасяне на суми по сметка от титуляр, дневно:

1.00 BGN 0.50 EUR/USD

С
та

р
а

без такса без такса

без такса без такса

* 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, както и за други валути (независимо от сумата) – два 

работни дни предварително. 

** Процентът на таксата е върху размера на неизтеглената сума.
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В раздел V. КАСОВА ДЕЙНОСТ, D. Спестовни Сметки се правят следните промени: 

 

 

 

 

D Спестовни Сметки

1
Внасяне  на  суми по сметка от титуляр* - 

за частта над 3 000 BGN, 1 500 EUR/USD /дневно/
0.20%

min. BGN 3.00

max BGN 300.00
0.30%

min EUR/USD 3.00

max EUR/USD 

200.00 

2

▪   За частта до 2 000 BGN, 1 000  

EUR/USD/CHF/GBP на всяко теглене**
0.45%

min BGN 4.00

върху цялата 

сума

0.40%
min EUR/USD 3.00

 върху цялата сума

▪    Над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP 

на всяко теглене 

□    със заявка *** 0.55%

min. BGN 7.00

върху цялата 

сума

0.60%
min EUR/USD 8.00

 върху цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна 

на Банката)
0.60%

min BGN 15.00

върху цялата 

сума

0.70%
min EUR/USD 15.00

 върху цялата сума

1

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

всяка вноска 

     ▪    за частта над 3 000 BGN, 1 500 EUR/USD 0.20%
min. BGN 3.00

max BGN 300.00
0.30%

min EUR/USD 3.00

max EUR/USD 

200.00 

2

▪   За частта до 2 000 BGN, 1 000  

EUR/USD/CHF/GBP на всяко теглене**
0.50%

min BGN 4.50

върху цялата 

сума

0.50%
min EUR/USD 3.00

 върху цялата сума

▪    Над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP 

на всяко теглене 

□    със заявка *** 0.60%

min. BGN 7.00          

върху цялата 

сума

0.65%
min EUR/USD 8.00

 върху цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна 

на Банката)
0.70%

min BGN 15.00

върху цялата 

сума

0.75%
min EUR/USD 15.00

 върху цялата сума

С
та

р
а

* Не касае спестовна сметка Активни пари, всички видове спестовни сметки Мега, Лоялен Спестител и 

Престиж.

Теглене на суми дневно *:

* 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. 

*** 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, както и за други валути (независимо от сумата) – два 

ЛЕВА ВАЛУТА

Теглене на суми дневно *:

* 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. 

Н
о

в
а

Внасяне на суми по сметка от титуляр, дневно:

1.00 BGN 0.50 EUR/USD

* Не касае спестовна сметка Активни пари, всички видове спестовни сметки Мега, Лоялен Спестител и 

Престиж.

*** 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, както и за други валути (независимо от сумата) – два 

работни дни предварително. 
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В раздел V. КАСОВА ДЕЙНОСТ, E. Депозитни Сметки се правят следните промени: 

 

В раздел V. КАСОВА ДЕЙНОСТ, F. Сметки за електронни пари се правят следните промени: 

 

E Депозитни Сметки

2 Теглене  по срочен депозит:

▪    Не на  падеж  до 2 000 BGN, 1 000 

EUR/USD/CHF/GBP  на всяко теглене 
0.45%

min BGN 4.00

върху цялата 

сума

0.40%
min EUR/USD 3.00

 върху цялата сума

▪    Не на  падеж  над 2 000 BGN, 1000 

EUR/USD/CHF/GBP  на всяко теглене

□    със заявка ** 0.55%

min. BGN 7.00

върху цялата 

сума

0.60%
min EUR/USD 8.00

 върху цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна 

на Банката)
0.60%

min BGN 15.00 

върху цялата 

сума

0.70%
min EUR/USD 15.00 

върху цялата сума

2 Теглене  по срочен депозит:

▪    Не на  падеж  до 2 000 BGN, 1 000 

EUR/USD/CHF/GBP  на всяко теглене 
0.55%

min BGN 5.00

върху цялата 

сума

0.55%
min EUR/USD 3.50

 върху цялата сума

▪    Не на  падеж  над 2 000 BGN, 1000 

EUR/USD/CHF/GBP  на всяко теглене

□    със заявка ** 0.65%

min. BGN 7.00

върху цялата 

сума

0.70%
min EUR/USD 8.00

 върху цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна 

на Банката)
0.75%

min BGN 16.00 

върху цялата 

сума

0.80%
min EUR/USD 16.00 

върху цялата сума

С
та

р
а

** 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  , както и за други валути (независимо от сумата)  – два 

работни дни предварително. 

Н
о

в
а

** 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  , както и за други валути (независимо от сумата)  – два 

работни дни предварително. 

ЛЕВА ВАЛУТА

F Сметки за електронни пари  

2

▪    За частта до 2 000 BGN, 1 000 

EUR/USD/CHF/GBP

            на всяко теглене

0.45%

min BGN 4.00

върху цялата 

сума

0.40%
min EUR/USD 3.00

 върху цялата сума

▪    Над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP 

на всяко теглене 

□    със заявка * 0.55%

min. BGN 7.00 

върху цялата 

сума

0.60%
min EUR/USD 8.00

върху цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна 

на Банката)
0.60%

min BGN 15.00 

върху цялата 

сума

0.70%
min EUR/USD 15 

върху цялата сума

2

▪    За частта до 2 000 BGN, 1 000 

EUR/USD/CHF/GBP

            на всяко теглене

0.50%

min BGN 4.50

върху цялата 

сума

0.50%
min EUR/USD 3.00

 върху цялата сума

▪    Над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP 

на всяко теглене 

□    със заявка * 0.60%

min. BGN 7.00          

върху цялата 

сума

0.65%
min EUR/USD 8.00

 върху цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна 

на Банката)
0.70%

min BGN 15.00

върху цялата 

сума

0.75%
min EUR/USD 15.00

 върху цялата сума

Н
о

в
а

Теглене на суми дневно (Обратно изкупуване на електронни пари):

* 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, както и за други валути (независимо от сумата) – два 

работни дни предварително. 

ЛЕВА ВАЛУТА

С
та

р
а

Теглене на суми дневно (Обратно изкупуване на електронни пари):

* 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, както и за други валути (независимо от сумата) – два 

работни дни предварително. 
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В раздел V. КАСОВА ДЕЙНОСТ, H. Разплащателни сметки, разкрити по потребителски кредити 

и кредити, обезпечени с ипотека се правят следните промени: 

 

 

В раздел V. КАСОВА ДЕЙНОСТ, I. Други Касови Услуги се правят следните промени: 

 

H

Разплащателни сметки  разкрити по 

потребителски кредити и кредити, 

обезпечени с ипотека
2 Теглене на суми дневно:

▪   За частта до 2 000 BGN, 1 000  EUR на 

всяко теглене
0.45%

min BGN 4.00

върху цялата 

сума

0.40%
min EUR 3.00

 върху цялата сума

▪    Над 2 000 BGN, 1 000 EUR 

на всяко теглене 

□    със заявка ** 0.55%

min. BGN 7.00

 върху цялата 

сума

0.60%
min EUR 8.00

върху цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна 

на Банката)
0.60%

min BGN 15.00

върху цялата 

сума

0.70%
min EUR 15.00

 върху цялата сума

2 Теглене на суми дневно:

▪   За частта до 2 000 BGN, 1 000  EUR на 

всяко теглене
0.50%

min BGN 4.50

върху цялата 

сума

0.50%
min EUR 3.00

 върху цялата сума

▪    Над 2 000 BGN, 1 000 EUR 

на всяко теглене 

□    със заявка ** 0.60%

min. BGN 7.00

 върху цялата 

сума

0.65%
min EUR 8.00

върху цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна 

на Банката)
0.70%

min BGN 15.00

върху цялата 

сума

0.75%
min EUR 15.00

 върху цялата сума

Н
о

в
а

** 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, както и за други валути (независимо от сумата) – два работни дни 

предварително. 

ЛЕВА ВАЛУТА

С
та

р
а

** 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, както и за други валути (независимо от сумата) – два работни дни 

I Други Касови Услуги

11

▪   В полза на клиенти, които не са 

регистрирани като  физически лица , в 

системата на Банката*

0.20% min BGN 2.50 0.20% min BGN 5.00

▪    В полза на клиенти, които са регистрирани 

като физически лица в системата на Банката **
0.40% min BGN 4.00 0.30% min EUR 3.00

11

▪   В полза на клиенти, които не са 

регистрирани като  физически лица , в 

системата на Банката*

0.45% min BGN 4.50 0.30% min EUR 3.00

▪    В полза на клиенти, които са регистрирани 

като физически лица в системата на Банката **
0.45% min BGN 4.50 0.30% min EUR 3.00

ЛЕВА ВАЛУТА

Н
о

в
а

Вноска от трети лица (дължима от вносителя):

* Таксата не се прилага когато вноската се извършва от служител на фирмата. В случай ,че вноската е от

служител на фирмата, се прилагат такси и комисионни съгласно Тарифа за клиенти юридически лица,

еднолични търговци, дружества по закона за задълженията и договорите, бюджетни предприятия и

чуждестранни търговски представителства.

** Таксата не се прилага при вноска по детски спестовен влог; спестовна сметка "Престиж";срочни

депозити; разплащателни сметки на ЧСИ и адвокати; разплащателни сметки,открити за обслужване на

потребителски кредити и кредити, обезпечени с ипотека, както и при плащане на вноски по кредитни

карти. 

С
та

р
а

Вноска от трети лица (дължима от вносителя):

* Таксата не се прилага когато вноската се извършва от служител на фирмата. В случай ,че вноската е от

служител на фирмата, се прилагат такси и комисионни съгласно Тарифа за клиенти юридически лица,

еднолични търговци, дружества по закона за задълженията и договорите, бюджетни предприятия и

чуждестранни търговски представителства.

** Таксата не се прилага при вноска по детски спестовен влог; спестовна сметка "Престиж";срочни

депозити; разплащателни сметки на ЧСИ и адвокати; разплащателни сметки,открити за обслужване на

потребителски кредити и кредити, обезпечени с ипотека, както и при плащане на вноски по кредитни

карти. 



 

Стр. 6 от 6 
 

 Въвежда се нов раздел Х.МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ"ONE WALLET BY POSTBANK " 

 

Х.МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ"ONE WALLET BY POSTBANK " 
  ЛЕВА ВАЛУТА 

1 Откриване на сметка за електронни пари без такса не се предлага 

2 Обслужване  на сметка  за електронни пари (месечно) без такса не се предлага 

3 Издаване на дигитална карта без такса не се предлага 

4 Обслужване на дигитална карта (месечно) без такса не се предлага 

5 Безконтактно(NFC) плащане на ПОС терминал без такса без такса 

6 Превод към друг потребител на ONE WALLET без такса без такса 

7 
Безкасово захранване на дигитална карта от сметка в банката(издаване на 
електронни пари) 

без такса без такса 

8 

Безкасово захранване на дигитална карта от  дебитна/предплатена 
карта(издаване на електронни пари) без такса без такса 

9 

Безкасово захранване на дигитална карта от кредитна карта на Пощенска 
банка (издаване на електронни пари) 

Съгласно 
Раздел 

VIII.Банкови 
карти ,B,т.22 

не се предлага 

10 
Обратно изкупуване на електронни пари на каса в банков клон(при 
закриване на сметка) 

Съгласно 
Раздел V 
Касова 
дейност 

не се предлага 

Други такси 
  

1 
Получаване, (в т.ч. връщане) на суми по картата чрез терминално 
устройство  

2% върху 
сумата 

2% върху сумата 

2 

Откриване на процедура по оспорване на транзакция,извършена с 
дигитална карта на ПОС в чужбина 

без такса без такса 

3 
Разглеждане на оспорена транзакция извършена с дигитална карта на ПОС 
в чужбина 

без такса без такса 

4 Неоснователно оспорване на транзакция BGN 20  BGN 20  

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 

 


