
 
Уважаеми клиенти,  

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

В сила от 23.10.2020г. 

 За клиенти юридически лица: 
 
 
В раздел I.СМЕТКИ  се правят следните промени: 
 
I  .СМЕТКИ 
  

        

  

G 

  

Такса за съхранение на парични средства по сметки в 
BGN и EUR  
(разплащателни, депозитни, сметки за клиентски 
активи, ескроу сметки и др.)  
  

Над 5 000 000 BGN - 0.50% на 
годишна база върху 

превишението на сумарното 
дневно салдо на ниво клиент 

по сметките в лева и 
левовата равностойност на 
салдата по сметките в евро, 

платима на месечна база 
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Не се начислява по салда на следните сметки:  
         ▪ Всички банкови сметки на бюджетни организации;  
         ▪ Специални сметки на нотариуси, адвокати, частни съдебни изпълнители; 
         ▪ Набирателни сметки и специални сметки за съхранение на капитал;  
Таксата се начислява само по салда по сметки в лева и евро.  
Таксата се събира в лева, на месечна база от разплащателна сметка на Титуляра. В случай, че 
сметката  от която се събират сумите е във валута различна от лева, Банката прилага пазарните си 
курсове и курсовите разлики са за сметка на Титуляра. 
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Такса за съхранение на парични средства по сметки в 
BGN и EUR  
(разплащателни, депозитни, сметки за клиентски 
активи, ескроу сметки и др.)  
  

Над 5 000 000 BGN - 0.70% на 
годишна база върху 

превишението на сумарното 
дневно салдо на ниво клиент 

по сметките в лева и 
левовата равностойност на 
салдата по сметките в евро, 

платима на месечна база 
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Не се начислява по салда на следните сметки:  
         ▪ Всички банкови сметки на бюджетни организации;  
         ▪ Специални сметки на нотариуси, адвокати, частни съдебни изпълнители; 
         ▪ Набирателни сметки и специални сметки за съхранение на капитал;  
Таксата се начислява само по салда по сметки в лева и евро.  
Таксата се събира в лева, на месечна база от разплащателна сметка на Титуляра. В случай, че 
сметката  от която се събират сумите е във валута различна от лева, Банката прилага пазарните си 
курсове и курсовите разлики са за сметка на Титуляра. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


