
Уважаеми клиенти,  

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

В сила от 13.12.2019г. 

 За клиенти юридически лица: 
 

В раздел II.      ПРОДУКТОВИ ПАКЕТИ се правят следните промени: 
 

 

 

 

 

 

BGN EUR BGN BGN BGN BGN BGN

Неактивен Пакет за откриване на нови 

сделки. Таксите са приложими за 

вече открити  пакети
3, 5

Динамика ПОС/ Основен Пакет/ 

Стандартен Пакет/ Премиум Пакет в 

евро

е - Динамика 

Премиум IBAN

е - Динамика 

Премия Премиум 

IBAN

Динамика плюс 

ПОС / Премиум  

Пакет BGN

II.      ПРОДУКТОВИ ПАКЕТИ

 Активен Пакет: 
1, 5

Динамика Стандарт

Динамика Стандарт Премиум IBAN

Динамика Премия

Динамика 

Премия_Премиум 

IBAN

е - Динамика
е - Динамика 

Премия 

Динамика плюс 

Стандарт

Динамика плюс 

Стандарт 

Премиум IBAN

Динамика плюс 

Премия

Динамика плюс 

Премия Премиум IBAN

6 Междубанкови изходящи преводи:

▪    кредитен превод в BGN:

BGN 2.50 BGN 2.50 BGN 2.50 BGN 2.50 BGN 2.50 BGN 2.50

(RINGS)
BGN 18.00 BGN 18.00 BGN 18.00 BGN 18.00 BGN 15.00 BGN 15.00

Банкиране*
BGN 0.65 BGN 0.65 BGN 0.65 BGN 0.65 BGN 0.90 BGN 0.90

Банкиране* (RINGS)
BGN 8.00 BGN 8.00 BGN 8.00 BGN 8.00 BGN 8.00 BGN 8.00

▪    кредитен превод в EUR в ЕИП 4:

съгласно раздел  

Интернет 

Банкиране/Мобилно 

Банкиране

съгласно раздел  

Интернет 

Банкиране/Мобилно 

* За пакети „е-Динамика“ ,„е-Динамика Премиум IBAN“  „е-Динамика Премия“ и „е-Динамика Премия Премиум IBAN" до 50 издадени междубанкови преводи(месечно) чрез системата на интернет 

банкиране в лева са безплатни. 

За пакети „Динамика Плюс“ (Стандарт, Премия и ПОС), Динамика Плюс Премиум IBAN  и  Динамика Плюс Премия Премиум IBAN  до 75 издадени междубанкови преводи(месечно) чрез системата на 

интернет банкиране в лева са безплатни. 

При определяне на броя безплатни преводи през интернет банкиране за начало на месеца се счита датата на откриване на сделката.

съгласно раздел

 Преводи/ 

Разплащания

съгласно раздел 

Преводи/ Разплащания

съгласно раздел Преводи/ Разплащания

Банкиране
съгласно раздел  Интернет Банкиране/Мобилно Банкиране

0.15%
min. EUR 20, 

max. EUR 200

0.07%
min. EUR 15, 

max. EUR 200

0.07%
min. EUR 10, 

max. EUR 200

7
Месечна такса за обслужване на 

дебитна карта към пакета
без такса без таксабез такса без такса без такса без такса без такса

Банкиране

съгласно раздел  

Интернет 

Банкиране/Мобилно 

Банкиране

до 15 превода (вкл.) 

месечно

съгласно раздел  Интернет Банкиране/Мобилно Банкиране

    ▪    кредитен превод в EUR извън ЕИП 4:
съгласно раздел 

Преводи/ 

Разплащания

съгласно раздел Преводи/ Разплащания

над 15 превода 

месечно

8

▪   входящи в EUR от страна в 

ЕИП 4:

0.05%  min EUR/USD 7
EUR/

USD
3.00

EUR/

USD
3.00

върху цялата сума
0.05%  min EUR/USD 7 0.08%

min. 

EUR/USD 8, 

max 

EUR/USD 

100

0.08%

min. 

EUR/USD 8, 

max 

EUR/USD 

100

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

съгласно раздел 

Преводи/ 

Разплащания

съгласно раздел 

Преводи/ 

Разплащания

съгласно раздел 

Преводи/ 

Разплащания

съгласно раздел 

Преводи/ Разплащания

съгласно раздел 

Преводи/ 

Разплащания

съгласно раздел 

Преводи/ 

Разплащания

съгласно раздел 

Преводи/ 

Разплащания

съгласно раздел 

Преводи/ Разплащания

съгласно раздел Преводи/ Разплащания

▪   входящи от страна извън ЕИП или във валута различна от EUR от страна в ЕИП: 4

Преводи - входящи Междубанкови– входящи в чуждестранна валута

II.    ПРОДУКТОВИ ПАКЕТИ

К е П - Динамика Премия 5 
Неактивен Пакет за откриване на нови сделки. 

Таските са приложими за вече отрити пакети 
3 К е П - Динамика  5

BGN BGN BGN

    Активен Пакет: 
1 Свободна професия



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

 
 

 
 
В раздел    VI.    БАНКОВИ КАРТИ  се правят следните промени: 

8

EUR/USD 3.00 EUR/USD

   ▪ над EUR/USD 2 500– върху цялата сума
0.08%min. EUR/USD 

8, max EUR/USD 100

0.08%min. EUR/USD 8, max 

EUR/USD 100

   ▪ до EUR/USD 2 500 3.00

▪   входящи в EUR от страна в ЕИП 
4
: съгласно раздел Преводи/ Разплащания

▪   входящи от страна извън ЕИП или във валута различна от EUR от страна в ЕИП: 
4

ПРЕВОДИ/ РАЗПЛАЩАНИЯ

Преводи - входящи

Междубанкови– входящи в чуждестранна валута
ВАЛУТА ВАЛУТА

IV.     ПРЕВОДИ/ РАЗПЛАЩАНИЯ

A Преводи - входящи

1

2

EUR/USD 5

0.10%
min EUR/USD 10

max EUR/USD 100

0.30%
min EUR/USD 50

max EUR/USD 300

□  Междубанкови входящи с вальор същия ден

(при възможност от страна  на  Банката)

Междубанкови– входящи  от страна извън ЕИП* или във валута различна от EUR от страна в ЕИП*:

       □  до EUR/USD 2 500

      □  над EUR/USD 2 500– върху цялата сума

Междубанкови– входящи в лева или входящи в EUR от страна в ЕИП* без такса

B Преводи - изходящи

2.2 Междубанкови изходящи- обикновен вальор:

0.15%
min EUR/USD 25 

max EUR/USD 300

2.3

▪    С експресен вальор:

0.15%
min EUR/USD 60, 

max EUR/USD 335

▪    Със супер експресен вальор:

0.40%
min EUR/USD 75, 

max EUR/USD 450

1 Авизо до банката на бенефициента по посочен факс:

▪    за  България - EUR/USD 2

▪    за  чужбина - EUR/USD 4

2 Авизо до банката на бенефициента/ наредителя (SWIFT) - EUR/USD 10

3 Допълнителна писмена кореспонденция по нареждане за плащане   BGN 10 EUR/USD 20

4 За спиране или връщане  (ако банката има възможност) на вече извършен превод по 

нареждане на клиент на банката   
BGN 5 EUR/USD 30

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

▪    кредитен превод в EUR в ЕИП*

▪    кредитен превод извън ЕИП* и кредитен превод във валута различна от EUR в ЕИП* 0.20%
min EUR/USD 20, 

max EUR/USD 250

6 Допълнителна такса при непосочен IBAN  - EUR 10

7 Директен дебит – иницииране, плащане, отказ

-

8 Обработка на масови плащания по/от множество сметки (работни заплати, 

работодатели, инкасатори и други) в клон на банката. Начислява се в допълнение към 

таксата за съответния превод (вътрешно-банков или междубанков)
BGN 0.20 /на запис/ EUR/USD 0.20 /на запис/

□  до 100 000 лв-   BGN 2.5

□  над 100 000 лв- BGN 15

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

▪    кредитен превод в ЕИП* в EUR BGN 20

-

▪    кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута различна от EUR в ЕИП*

Други ЛЕВА ВАЛУТА

-
□  до 100 000 лв - BGN 4

□  над 100 000 лв - BGN 20  

▪    кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута различна от EUR в ЕИП

▪     кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута различна от EUR в ЕИП

Междубанкови изходящи - експресни: 

▪     кредитен превод в EUR в ЕИП
□  до 100 000 лв - BGN 4

□  над 100 000 лв - BGN 20  



VI.    БАНКОВИ КАРТИ                 

A Дебитни карти 
Maestro1BGN/ EUR 

Visa Electron1  BGN/USD 

Debit Mastercard Business 4 
BGN/EUR/USD⁶ 

Visa Business2 BGN ⁵ 

 
17 Плащане чрез ПОС или интернет: 

                

  ▪    при търговец на Банката без такса без такса без такса без такса 

  
▪    при търговец на друга банка в 

страната или в ЕИП* в EUR 
без такса без такса без такса без такса 

  

▪    при търговец в страна извън ЕИП* 
или във валута различна от EUR в ЕИП* 

0.5%  в/у сумата 0.5%  в/у сумата 

 
21 Теглене на пари в брой чрез АТМ: 

         

  ▪    АТМ на Банката BGN 0.30 EUR 0.15 BGN 0.30 EUR 0.15 

  
▪    АТМ на друга банка в страната или в 

ЕИП* в EUR 
BGN 1 EUR 0.50 BGN 2 EUR 1 

  

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

BGN 5.00 + 
1.5% в/у 
сумата  

2.50 EUR + 
1.5% в/у 
сумата             

BGN 6.00 +  
1.5% в/у 
сумата,  
мин. BGN 10 

3 EUR + 1.5% 
в/у сумата,  
мин. EUR 5           

 
 
22 Теглене на пари в брой чрез ПОС: 

         

  
▪    ПОС на гише на Банката 

0.1%, 
min 1.00 BGN 

0.1%, 
min 0.50 EUR 

0.5%  в/у 
сумата 

0.5%  в/у 
сумата 

  

▪    ПОС на гише на друга банка в 
страната или в ЕИП* в EUR 

3.00 
BGN+1.0% в/у 
сумата, мин. 
3.00 BGN 

1.50 EUR+ 
1.0% в/у 
сумата,  мин. 
1.50 EUR                       

BGN 6.00 + 
1.5% в/у 
сумата, мин. 
BGN 10 

3 EUR + 1.5% 
в/у сумата, 
мин. EUR 5           

  

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

BGN 5.00 + 
1.5% в/у 
сумата  

2.50 EUR + 
1.5% в/у 
сумата             

BGN 6.00 + 
1.5% в/у 
сумата,  
мин. BGN 10 

3 EUR + 1.5% 
в/у сумата,  
мин. EUR 5           

 
 
VI.    БАНКОВИ КАРТИ     

B Кредитни карти Mastercard Business BGN 

 

12 Такса за използване на картата:     

  ▪   за покупки на стоки и услуги без такса 

  ▪   за теглене в брой от банкомат на Банката  BGN 2.00 + 2.00%  от стойността на транзакцията 

  
▪   за теглене в брой от банкомат на друга банка в България или в 
ЕИП* в EUR 

 BGN 8.00 + 2.00%  от стойността на транзакцията 

  
▪   за теглене в брой от банкомат извън ЕИП* или във валута 
различна от EUR в страна в ЕИП* 

 BGN 10.00 + 3.00%  от стойността на транзакцията 



  ▪   за теглене в брой от офис на Банката  BGN 2.00 + 2.00%  от стойността на транзакцията 

  ▪   за теглене в брой от друг банков офис в страната и в чужбина    BGN 10.00 + 3.00%  от стойността на транзакцията 

  
▪    такса за превалутиране на транзакции в чужбина във валута 
различна от лева 

2.00% от стойността на транзакцията 

  
▪   за превод чрез ePay.bg/ B-Pay към друга платежна сметка и/или 
друг платежен инструмент 

3.00% от стойността на транзакцията 

13 Такса за преиздаване на картата по искане на Клиента BGN 20.00 

14 Такса за преиздаване на ПИН по искане на Клиента BGN 10.00 

15 
Такса за разглеждане на искане за промяна на параметри по 
договора 

BGN 20.00 

16 Такса за спешно предоставяне на пари в брой в чужбина BGN 240.00 

17 Дневен лимит за  теглене в брой (24 часа) BGN 5000.00 

 

*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    VII.     ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ  / МОБИЛНО БАНКИРАНЕ се правят 
следните промени: 
 

VII.     ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ  / МОБИЛНО БАНКИРАНЕ   

 

3 Изходящи преводи в чуждестранна валута: 

  
3.1 

Вътрешнобанкови:     

  
  

□    Между сметки на двама клиенти  EUR/USD 2.00 

  
  

□    Между сметки на един клиент без такса 

  
3.2 

Междубанкови изходящи, обикновен вальор: *     

  

  

                  □    кредитен превод в EUR в ЕИП 
□  до 100 000 лв-   BGN 1.20 

□  над 100 000 лв- BGN 10   

  

  

                  □    кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във 
валута различна от EUR в ЕИП 

0.12% 
min EUR/USD 25  
max EUR/USD 300 

  
3.3 

Междубанкови изходящи- експресни: * 
    

    □    С експресен  вальор:  
    

    

                              ▪    кредитен превод извън ЕИП и кредитен 
превод във валута различна от EUR в ЕИП 

0.12% 
min EUR/USD 60.00  
max EUR/USD 335.00  

    
□    Със супер експресен вальор: 

    

    
                              ▪    кредитен превод в EUR в ЕИП 10 BGN 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В раздел    XVI.    ЗАБЕЛЕЖКИ се правят следните промени: 
 
XVI.    ЗАБЕЛЕЖКИ 
  
  

  

 

  

7  Валутни 
преводи:          

   
  ▪ Нареждания за изходящи преводи се обработват както следва: 

  

 
□ с обикновен 

вальор: 

      
  

   

 - 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);  
 
 

   

□ с експресен 
вальор: 

      
  

   

 - 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); 
   

   

□ със суперекспресен 
вальор: 

     
  

   

 - 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). 
   

 
 

  



 


