
 
 

Уважаеми клиенти,  

Уведомяваме Ви за  промени в Тарифата на Юробанк България АД, както следва: В сила от 13.12.2019г. 

За клиенти физически лица: 

 

В раздел IV. СМЕТКИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ  се правят следните промени: 

 

IV. СМЕТКИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ   
  

  

       А.    С ПРЕДПЛАТЕНА КАРТА MASTERCARD PREPAID BGN 

  4.2 Издаване на електронни пари, когато средствата са получени при входящи преводи по сметката: 

    Междубанкови преводи:   

    ▪ в лева и входящи преводи в EUR, наредени от страна в ЕИП* BGN 2.00 

    
▪ наредени от страни извън ЕИП* или във валута различна от EUR, наредени от страни в 

ЕИП*:   

    ▪ до EUR/USD 50: EUR/USD 1.00 

    ▪ над EUR/USD 50: 

0.10 % върху цялата сума, 
min. EUR/USD 10, max. 

EUR/USD 100 

  Такси по предплатена карта 
  16 Теглене на пари в брой чрез АТМ:   

  
  ▪    АТМ на Банката 

3% в/у сумата, мин. 1.00 
BGN 

  
  ▪    АТМ на друга банка в страната 

3% в/у сумата, мин. 1.00 
BGN 

  
  ▪    АТМ в чужбина в EUR в ЕИП* 

3% в/у сумата, мин. 1.00 
BGN 

  
  

▪    АТМ в чужбина извън ЕИП* или в страна от ЕИП* във валута различна от 
EUR 

BGN 5.00 + 1.5% в/у 
сумата 

  17 Теглене на пари в брой чрез ПОС:     

  
  ▪    ПОС на гише на Банката 

BGN 3.00 + 1.00% в/у 
сумата 

  
  ▪    ПОС на гише на друга банка в страната 

BGN 4.00 + 1.00% в/у 
сумата 

  
  ▪    ПОС на гише на друга банка в чужбина в EUR в ЕИП* 

BGN 4.00 + 1.00% в/у 
сумата 

  
  

▪    ПОС на гише на друга банка в чужбина извън ЕИП* или в страна от ЕИП* 
във валута различна от EUR 

BGN 5.00 + 1.5% в/у 
сумата 

  

*ЕИП означава Европейско Икономическо Пространство.ЕИП включва страните от ЕС и страните от Европейската Асоциация за свобадна 
търговия (ЕАСТ)*- Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

VI. ПРЕВОДИ / РАЗПЛАЩАНИЯ 
  
A Преводи - входящи* ЛЕВА ВАЛУТА 

    * Входящи преводи по дарителски сметки са освободени от такса         

  
1 

Междубанкови– входящи в лева и входящи преводи в EUR, наредени от 
страна в ЕИП* 

без такса без такса 

  
2 

Междубанкови – входящи кредитени преводи, наредени от страни извън ЕИП* и кредитни преводи във валута различна от EUR, 
наредени от страни в ЕИП*: 

  
  ▪    до EUR/USD 50 - без такса 

  

  ▪  над EUR/USD 50– върху цялата сума - 0.10% 

min EUR/USD 
10.00 
max EUR/USD 
100.00  

  

  ▪  Междубанкови входящи с вальор същия ден 

(при възможност от страна  на  Банката) 
- 0.30% 

min EUR/USD 
50.00 
max EUR/USD 
300.00  

  
  

* ЕИП  означава Европейско икономическо пространство. ЕИП обединява страните-членки на ЕС и следните страни-членки на 
Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. 

B Преводи - изходящи* ЛЕВА ВАЛУТА 

    * Таксите са приложими и за периодични плащания         

  1 Вътрешнобанкови:         

  
  ▪     Между сметки на двама клиенти BGN 1.50 EUR 1.80/USD 3.00 

  
  ▪     Между сметки на един клиент** BGN 1.50 EUR 1.80/USD 3.00 

    ** При иницииране на вътрешнобанков превод от депозитна сметка не се събира такса. 

  
2 Междубанкови преводи в BGN:         

  2.1 Обикновен вальор (през БИСЕРА)* BGN 3.50 - 

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

  2.2 Супер експрес (през RINGS) BGN 18.00 - 

  3 Междубанкови преводи в чуждестранна валута:         

  3.1. Кредитен превод в EUR, нареден към страна в ЕИП*:         

  
  ▪   обикновен вальор за суми с равностойност до 100 000 BGN - Съгласно т. 2.1. 

  
  ▪   вальор същия ден (супер експрес) или за суми с 

равностойност над 100 000 BGN 
- Съгласно т. 2.2. 

  
3.2. Кредитен превод, нареден към страна извън ЕИП* и кредитен превод във валута различна от EUR, нареден към страна в ЕИП*: 

    ▪   обикновен вальор         

  
  До 1 000 EUR/USD - 14 EUR/USD 

  

  Над 1 000 EUR/USD - 0.22% 

min EUR/USD 
22.00  
max EUR/USD 
200.00 

    ▪   експресни преводи         

  

  

До 1 000 EUR - 16 EUR/USD 

  

Над 1 000 EUR - 0.22% 

min EUR/USD 
30.00 
max EUR/USD 
235.00 

  
▪  с вальор същия ден (супер експрес)      0.30% 

min EUR/USD 
40.00 
max EUR/USD 
300.00 



  
  

* ЕИП  означава Европейско икономическо пространство. ЕИП обединява страните-членки на ЕС и следните страни-членки на 
Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. 

  
9 

За връщане на превод получен в полза на клиент на банката, независимо 
по чие искане се извършва: 

        

  9.1 Кредитен превод в EUR, нареден от страна в ЕИП: 

    ▪  за суми с равностойност до 100 000 BGN - Съгласно т. 2.1. 

    ▪  за суми с равностойност над 100 000 BGN - Съгласно т. 2.2. 

  

9.2 
Кредитен превод, нареден от страна извън ЕИП и кредитен превод във 
валута различна от EUR, нареден от страна в ЕИП 

- 0.22% 

min EUR/USD 
22.00  
max EUR/USD 
200.00 

 
В раздел VIII. БАНКОВИ КАРТИ се правят следните промени: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. БАНКОВИ КАРТИ

A

Дебитни карти:

Дебитни карти

Maestro и Visa1 MasterCard 

Debit 

MasterCard 

Gold

Debit 

MasterCard 

World 
6

Maestro BGN / EUR

Visa Electron  BGN / 

USD

Maestro/ 

Visa 

Electron 

Златно 

време

Visa Classic Debit MasterCard 
4

Debit 

MasterCard 

Златно 

време 
5

MasterCard

 Virtual 
2

19 Плащане чрез ПОС или интернет:

▪    при търговец на Банката

▪    при търговец на друга банка 

в страната

▪    при търговец в чужбина*

без такса - - без такса

без такса
0.50%  в/у 

сумата

0.50%  в/у 

сумата

0.50%  в/у 

сумата

0.50%  в/у 

сумата

0.50%  в/у 

сумата

0.50%  в/у 

сумата

без такса - - без такса

*Таксата не се дължи при плащане чрез ПОС в EUR  в ЕИП*

0.50%  в/у

сумата
- -

0.50%  в/у 

сумата

23 Теглене на пари в брой чрез АТМ:

▪    АТМ на Банката

▪    АТМ на друга банка в 

страната

▪    АТМ в чужбина в EUR в 

ЕИП*

▪    АТМ в чужбина извън ЕИП* 

или в страна от ЕИП* във 

валута различна от EUR

BGN 0.30 EUR 0.15 без такса BGN 0.30 BGN 0.30 EUR 0.15 без такса -

BGN 1.10 EUR 0.55 BGN 1.1 BGN 1.1 BGN 1.1 EUR 0.55 BGN 1.1 -

- без такса без такса

BGN 1.10 EUR 0.55 BGN 1.1 BGN 1.1 BGN 1.1 EUR 0.55 BGN 1.1 -

- без такса без такса

BGN 5 

+ 1.50% в/у 

сумата 

 EUR 2.50

+ 1.50% в/у 

сумата            

BGN 5  

+ 1.50% в/у 

сумата 

BGN 5 

+ 1.50% в/у 

сумата 

BGN 5  

+ 1.50% в/у 

сумата 

 EUR 2.50

+ 1.50% в/у 

сумата  

BGN 5 

+ 1.50% в/у 

сумата 

-

- без такса без такса

-

BGN 6  

+ 1.50% в /у  

су мата, мин. 

BGN 10 

BGN 8 

+ 1.50% в /у  

су мата, мин. 

BGN 10 

25 Теглене на пари в брой чрез ПОС:

▪    ПОС на гише на Банката

▪    ПОС на гише на друга банка в 

страната

▪    ПОС на гише на друга банка 

в чужбина в EUR в ЕИП*

▪    ПОС на гише на друга банка 

в чужбина извън ЕИП* или в 

страна от ЕИП* във валута 

различна от EUR

BGN 3  

+ 1 % в/у 

сумата

 EUR 1.50

+ 1 % в/у 

сумата

BGN 3 

+ 1 % в/у 

сумата

BGN 3 

+ 1 % в/у 

сумата

 BGN 3 

+ 1 % в/у 

сумата

EUR 1.50

+ 1 % в/у 

сумата

 BGN 3 

+ 1 % в/у 

сумата
-

BGN 4 

+ 1 % в/у 

сумата

EUR 2 

+ 1 % в/у 

сумата

 BGN 4 

+ 1 % в/у 

сумата

BGN 4 

+ 1 % в/у 

сумата

BGN 4  

+ 1 % в/у 

сумата

 EUR 2 

+ 1 % в/у 

сумата

BGN 4 

+ 1 % в/у 

сумата

-

-
0.50%

в/у сумата

0.50% 

в/у сумата

BGN 4 

+ 1 % в/у 

сумата

EUR 2 

+ 1 % в/у 

сумата

 BGN 4 

+ 1 % в/у 

сумата

BGN 4 

+ 1 % в/у 

сумата

BGN 4  

+ 1 % в/у 

сумата

 EUR 2 

+ 1 % в/у 

сумата

BGN 4 

+ 1 % в/у 

сумата

-

-

BGN 6 

+ 1.50% в/у 

сумата, мин. 

BGN 10 

BGN 8 

+ 1.5% в/у 

сумата, мин. 

BGN 10 

BGN 5  

+ 1.50% в/у 

сумата            

 EUR 2.50

+ 1.50% в/у 

сумата            

BGN 5 

+ 1.50% в/у 

сумата            

BGN 5 

+ 1.50% в/у 

сумата

BGN 5  

+ 1.50% в/у 

сумата

EUR 2.50 

+ 1.50% в/у 

сумата  

BGN 5 

+1.50% в/у 

сумата            

-

-

BGN 6 

+ 1.50% в/у 

сумата, мин. 

BGN 10 

BGN 8 

+ 1.5% в/у 

сумата, мин. 

BGN 10 

-

BGN 6 

+ 1.50% в/у 

сумата, мин. 

BGN 10 

BGN 8 

+ 1.50% в/у 

сумата, мин. 

BGN 10 



 

 

 

 
В раздел IХ. ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ / МОБИЛНО БАНКИРАНЕ се правят следните промени: 

 

 
 

B Кредитни карти

Euroline BGN, American Express BGN, Visa BGN

Euroline и 

Euroline 

AMEX

зелена 

карта AMEX

златна 

карта AMEX

Visa 

Electron

Visa 

Classic
Visa Gold

Visa 

Premium

16 Такса за използване на картата:

▪   за покупки на стоки и услуги

▪   за теглене в брой от банкомат на Банката

▪   за теглене в брой от банкомат на друга банка в 

България

▪   за теглене в брой от АТМ в чужбина в ЕИП* в EUR 

▪   за теглене в брой от АТМ в чужбина извън ЕИП* 

или в страна от ЕИП* във валута различна от EUR

 BGN 3 + 3% от стойността на транзакцията BGN 3 + 3% от стойността на транзакцията

без таксабез такса без такса без такса без такса без такса без такса

BGN 10 + 3% от стойността на транзакцията BGN 10+ 3% от стойността на транзакцията

* ЕИП означава Европейско Икономическо Пространство.ЕИП включва страните от ЕС и страните от Европейската Асоциация за свобадна търговия (ЕАСТ)- Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

BGN 6 + 3% от стойността на транзакцията BGN 6 + 3% от стойността на транзакцията 

BGN 6 + 3% от стойността на транзакцията BGN 6 + 3% от стойността на транзакцията 

BКредитни карти
Mastercard Standard BGN, Mastercard World 

BGN, Mastercard Cash BGN,MasterCard World 

Premium

MasterCard 

Standard

MasterCard 

World

MasterCard                       

Cash

MasterCard                       

World Premium

16 Такса за използване на картата:

▪   за покупки на стоки и услуги

▪   за теглене в брой от банкомат на Банката

▪   за теглене в брой от банкомат на друга банка в 

България

▪   за теглене в брой от АТМ в чужбина в ЕИП* в EUR 

▪   за теглене в брой от АТМ в чужбина извън ЕИП* 

или в страна от ЕИП* във валута различна от EUR

без такса без такса без такса без такса

BGN 6.00 + 3% от стойността

 на транзакцията

BGN 6.00 + 5%  от стойността

 на транзакцията

BGN 6.00 + 3%  от

 стойността на транзакцията

BGN 3.00 + 3%  от стойността

 на транзакцията

BGN 3.00 + 4%  от стойността

 на транзакцията

BGN 3.00 + 3% от

 стойността на транзакцията

BGN 10.00 + 3% от стойността 

на транзакцията

BGN 10.00 + 5%  от 

стойността 

на транзакцията

BGN 10.00 + 3%  от 

стойността на транзакцията

BGN 6.00 + 3% от стойността

 на транзакцията

BGN 6.00 + 5%  от стойността

 на транзакцията

BGN 6.00 + 3%  от

 стойността на транзакцията

* ЕИП означава Европейско Икономическо Пространство.ЕИП включва страните от ЕС и страните от Европейската Асоциация за свобадна търговия 

(ЕАСТ)- Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

IX.  ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ / МОБИЛНО БАНКИРАНЕ
1

2

2.1

□    Между сметки на двама клиенти 

□    Между сметки на един клиент

2.2

2.2.1 □    през БИСЕРА

2.2.2 □    през RINGS(задължително при преводи над 100 000 лв)

2.3

3

3.1

□    Между сметки на двама клиенти 

□    Между сметки на един клиент

3.2

▪   обикновен вальор за суми с равностойност до 100 000 BGN

▪   вальор същия ден (супер експрес) или за суми с равностойност 

над 100 000 BGN

3.3

□    С вальор следващ ден – express:

До 1 000 EUR/USD включително

Над 1 000 EUR/USD 0.16%
min EUR/USD 20.00

max EUR/USD 200.00

□    С вальор същия ден (при прието нареждане до 11:00 часа) – 

super express:
0.22%

min EUR/USD 30.00

max EUR/USD 300.00

Регистриране и поддръжка без такса

Преводи в лева:

Вътрешнобанкови:

BGN 0.50

без такса

Междубанкови изходящи: 

BGN 0.95

BGN 12.00

Масови плащания по/от множество сметки *

Преводи в чуждестранна валута:

Вътрешнобанкови:

EUR 0.90/USD 1.50

без такса

Междубанкови изходящи кредитни преводи в EUR, наредени към страна в ЕИП*:

Съгласно т. 2.2.1

Съгласно т. 2.2.2

Междубанкови изходящи кредитни преводи към страна извън ЕИП* и кредитни преводи във валута различна от EUR, 

наредени към страна в ЕИП*:

10 EUR/USD

Забележка: ЕИП  означава Европейско икономическо пространство. ЕИП обединява страните-членки на ЕС и следните страни-

членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) - Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.



 
 
 
 
 
 
 
 
В раздел XVII. ЗАБЕЛЕЖКИ се правят следните промени: 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

XVII. ЗАБЕЛЕЖКИ

7  Валутни преводи:

□ с обикновен вальор:

□ с експресен вальор:

□ със суперекспресен вальор:

▪ Нареждания за изходящи преводи се обработват както следва:

 - за валутни преводи в EUR към страна в ЕИП:

      » въведени и потвърдени в клон на банката или през интернет банкирането- изпълняват се с вальор следващ работен 

ден (D+1);

 - за всички останали валутни преводи:

     » въведени и потвърдени през интернет банкирането до 16.00 ч.- изпълняват се с вальор следващ работен ден (D+1); 

нареждания потвърдени след 16.00 часа през интернет банкирането е изпълняват с вальор два работни дни (D+2);

      » въведени и потвърдени в клон на банката до 16.00 ч.- изпълняват се с вальор два работни дни (D+2); нареждания 

потвърдени след 16.00 часа се изпълняват с вальор три работни дни (D+3); 

 - за валутни преводи в EUR към страна в ЕИП - не се предлага

 - за всички останали валутни преводи - въведени и потвърдени в клон на банката или през интернет банкирането до 16.00 ч. 

се изпълняват с вальор следващ работен ден (D+1); нареждания потвърдени след 16.00 часа в клон на банката или през 

интернет банкирането се изпълняват с вальор два работни дни (D+2);

 - за валутни преводи в EUR към страна в ЕИП -  въведени и потвърдени в клон на банката или през интернет банкирането 

до 16.00ч. се изпълняват с вальор същия работен ден (D); нареждания потвърдени след 16.00 часа в клон на банката или 

през интернет банкирането се изпълняват с вальор следващ работен ден (D+1);

 - за всички останали валутни преводи - въведени и потвърдени в клон на банката или през интернет банкирането до 16.00 ч. 

се изпълняват с вальор същия работен ден (D); нареждания потвърдени след 16.00 часа в клон на банката или през 

интернет банкирането се изпълняват с вальор следващ работен ден (D+1).


