
 
 

 

 
 
 
 

Уведомяваме Ви за промени в Тарифата на Юробанк България АД, свързани с добавена 
информация за преводи към доверени получатели и операции за ниска стойност. 

В сила от 26.04.2022г. 

 Тарифа за Физически лица  

В раздел IX. ИНТЕРНЕТ  БАНКИРАНЕ/МОБИЛНО БАНКИРАНЕ се добавя следното: 

 

 

 Доверени получатели 
Максимална сума за преводи към доверени получатели без задълбочено установяване на идентичността за физически лица –  
BGN 10 000. Преводи към такива получатели над максималната сума трябва да бъдат потвърдени със софтуерен токън (m-Token 
Postbank) или Квалифициран електронен подпис (КЕП) в комбинация с код от Viber/SMS. 

 Операции за ниска стойност 
Преводи с ниска стойност, за които не се изисква задълбочено установяване на идентичността, ако са изпълнени следните условия: 
1. Размерът на превода не надвишава BGN 58; както и 
2. Общата стойност на предишните преводи през дигиталните канали от платеца от момента на последното използване на 

задълбочено установяване на идентичността не надвишава BGN 195; или 
3. Броят на инициираните през дистанционен канал платежни операции от платеца от момента на последното използване на 

задълбочено установяване на идентичността на клиента, не надвишава 5 последователни електронни операции; 

 

 Тарифа за Юридически лица  

В раздел VIII. ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ/МОБИЛНО БАНКИРАНЕ се добавя следното: 
 
 

 Доверени получатели 
Максимална сума за преводи към доверени получатели без задълбочено установяване на идентичността на клиента: 
 За клиенти на „Банкиране малък бизнес“ - BGN 50 000; 
 За клиенти на „Корпоративно банкиране“ - BGN 100 000; 

Преводите към такива получатели над максималната сума трябва да бъдат потвърдени със софтуерен токън (m-Token Postbank) или Квалифициран 
електронен подпис (КЕП) в комбинация с код от Viber/SMS. 

 Операции за ниска стойност 
Преводи с ниска стойност, за които не се изисква задълбочено установяване на идентичността, ако са изпълнени следните условия: 

1. Размерът на превода не надвишава BGN 58; както и 
2. Общата стойност на предишните преводи през дигиталните канали от платеца от момента на последното използване на задълбочено установяване 
на идентичността не надвишава BGN 195; или 
3. Броят на инициираните през дистанционен канал платежни операции от платеца от момента на последното използване на задълбочено установяване 
на идентичността на клиента, не надвишава 5 последователни електронни операции; 

 
 
 


