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B сила от 31.07.2021г.: 
 
В раздел I. СМЕТКИ, А. Разплащателни сметки се добавя нова тарифна позиция: 

Въвеждането на нова тарифна позиция променя номерацията и досегашната т. 5 „Закриване“ 

става т. 6. 

В раздел I. СМЕТКИ, D. Спестовни сметки се добавя нова тарифна позиция: 

Въвеждането на нова тарифна позиция променя номерацията и досегашната т. 5 „Закриване“ 

става т. 6. 

В раздел II. ПРОГРАМИ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ, D. Програма „Премиум“ се 

добавя нова точка: 

 

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*

Д
о

б
а
в

я
н

е
 н

а
 н

о
в

а
 т

о
ч

к
а

ВАЛУТАЛЕВА

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 включват: 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 тният ку рс на БНБ.

В обхвата на общото дневно салдо не се включват 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.

I. СМЕТКИ
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*
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*В обхвата на общото дневно салдо се включват: стандартни спестовни сметки, всички видови спестовни сметки "Мега", съвместни 

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 тният ку рс на БНБ.

В обхвата на общото дневно салдо не се включват 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 400 000 левова равностойност на 

общото дневно салдо по платежните сметки 

на ниво клиент за дните на превишението

 ЛЕВА  ВАЛУТА 

II. ПРОГРАМИ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ
D Програма Премиум

Д
о

б
ав

ян
е 

н
а 

н
о

в
а 

то
чк

а

17

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

спестовни) сметки в BGN и EUR, съгласно раздел  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.

ЛЕВА

0,70% на годишна база 

върху превишението 

над 2 000 000 левова 

равностойност
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Въвеждането на нова тарифна позиция променя номерацията и досегашната т. 17 „Закриване 

на програма Премиум“ става т. 18. 

В раздел II. ПРОГРАМИ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ, Е. Програма „Премиум 

Екстра“ се добавя нова точка: 

Въвеждането на нова тарифна позиция променя номерацията на досегашните точки, следващи 

нововъведената т. 17. 

В раздел V. Касова дейност, Е. Депозитни сметки се правят следните промени: 

 

В раздел III. Платежна сметка за основни операции се правят следните промени: 

II. ПРОГРАМИ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ

E Програма Премиум Екстра
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17

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

спестовни) сметки в BGN и EUR, съгласно раздел  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.

0,70% на годишна база 

върху превишението 

над 2 000 000 левова 

равностойност

ЛЕВА

V. КАСОВА ДЕЙНОСТ
E Депозитни Сметки

Стара 1 Внасяне по срочен депозит

     ▪    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 

ЛЕВА ВАЛУТА

Внасяне по срочен депозит от титуляр, дневно:

1.00 BGN 0.50 EUR/USDНова

без такса без такса

1
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III. ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ
1 Откриване

▪ Без дебитна карта

▪ С дебитна карта

▪ Без дебитна карта

▪ С дебитна карта

2 Обслужване (месечно)

▪ Без дебитна карта

▪ С дебитна карта 

▪ Без дебитна карта

▪ С дебитна карта 

3 Закриване

4

▪    до 5 000 BGN

5

Стара ▪ до 1 000 BGN, на всяко теглене

Нова ▪ до 1 000 BGN, на всяко теглене

6

▪ АТМ на Банката

▪ АТМ на друга банка в страната

▪ АТМ на Банката

▪ АТМ на друга банка в страната

7

▪ плащане чрез ПОС или интернет при търговец на Банката

▪ плащане чрез ПОС или интернет при търговец на друга банка 

в страната

8

8.1

□    Наредени на хартиен носител

□    Наредени през Интернет Банкиране*

□    Изпълнение на периодичен превод към платежна 

сметка при същата банка, заявен на хартиен носител

□    Наредени на хартиен носител

□    Наредени през Интернет Банкиране*

□    Изпълнение на периодичен превод към платежна 

сметка при същата банка, заявен на хартиен носител

8.2

□    През БИСЕРА

□    През БИСЕРА наредени през Интернет Банкиране

□    Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА 

към платежна сметка при друга банка, заявен на 

хартиен носител

□    През БИСЕРА

□    През БИСЕРА наредени през Интернет Банкиране

□    Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА 

към платежна сметка при друга банка, заявен на 

хартиен носител

9

▪    Вътрешнобанкови

▪    Междубанкови

▪    Вътрешнобанкови

▪    Междубанкови

Стара

Нова

Вътрешнобанкови:

▪ Изходящи вътрешнобанкови в BGN:

▪ Изходящи вътрешнобанкови в BGN:

Междубанкови:

▪ Изходящи междубанкови в BGN:

▪ Изходящи междубанкови в BGN:

Стара

Нова

BGN 3.75

BGN 0.94

BGN 2.75

Стара

Нова

Стара

Нова

BGN 2.80

BGN 0.24

BGN 1.14

Стара

Нова

Забележка: За операции, които не са изрично посочени в раздел "Платежна сметка за основни 

операции", се прилагат таксите указани в останалите раздели от Тарифата на Банката.

Стара

Нова
BGN 2.50

BGN 1.50

BGN 2.95

BGN 2.40

BGN 2.40

BGN 2.00

BGN 3.90

BGN 1.70

BGN 3.35

Директен дебит 

*Вътрешнобанкови преводи в BGN между сметки на един и същи титуляр, наредени през 

Интернет Банкиране, са без такси

BGN 3.20

BGN 0.94

BGN 1.73

BGN 0.43

BGN 1.35

*Вътрешнобанкови преводи в BGN между сметки на един и същи титуляр, наредени през 

Интернет Банкиране, са без такси

BGN 1.45

BGN 0.42

BGN 1.20

без такса 

без такса 

Преводи - изходящи

BGN 0.18

BGN 0.95

Плащания с дебитна карта:

Теглене на суми в офис на банката /дневно/:

BGN 2.25

Теглене на пари в брой от сметката чрез дебитна карта на АТМ:

без такса 

Внасяне на суми по сметка /дневно/:

без такса 

BGN 1.40

BGN 2.35

BGN 2.20

BGN 1.90


