
Уважаеми клиенти,  

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

В сила от 14.09.2020г. 

 За клиенти физически лица 
 
В раздел XV.КРЕДИТНИ СДЕЛКИ сe правят следните промени: 

A Овърдрафт по сметка ЛЕВА ВАЛУТА 

     стандартен* експресен** стандартен* 
експресен*
* 

  
1 

Такса за оценка на кредитоспособността при искане за нов овърдрафт - в 

зависимост от исканата сума:         

   от 200 до 1 000 лв. BGN 15 BGN 45 - 

   от 1 001 до 4 000 лв. BGN 30 BGN 60 - 

   от 4 001 до 7 000 лв. BGN 50 BGN 80 - 

нова 

 от 7 001 до 10 000 лв. BGN 70 BGN 100 - 

 от 10 001 до 20 000 лв. BGN 100 - - 

  над 20 000 лв. BGN 175 - - 

 

* Таксата е платима на два етапа - 10 лв. при подаване на искането за овърдрафт, останалата част от сумата - в срок до първа падежна дата на 

лихвата по овърдрафта.  
**При кандидатстване с опция за eкспресно разглеждане на искане за Овърдрафт, заявлението на кредитоискателя се разглежда в рамките на 2 /два/ 
работни часа, а в случаите на одобрение и след сключване на договора за Овърдрафт се предоставя възможност за усвояване в рамките на 1 /един/ 
работен час. Таксата е платима на два етапа - 30 лв. при кандидатстване за овърдрафт, останалата част от сумата - в срок до първа падежна дата на 
лихвата по овърдрафта. Клиентът има възможност да получи допълнителна услуга – Експресно издаване на една дебитна или една кредитна карта. 
Пълна информация относно сроковете и условията за предлаганата експресна услуга, включително и експресното издаване на дебитна/кредитна 
карта можете да намерите в документ „Условия за предоставяне на Овърдрафт с избрана опция за експресно разглеждане на искането“, наличен на 
сайта на Банката www.postbank.bg.  

XV.КРЕДИТНИ СДЕЛКИ          

A Овърдрафт по разплащателна сметка / дебитна карта ЛЕВА ВАЛУТА 

     стандартен* експресен** стандартен* експресен** 

  
  
  
 стара 
  
  
  
  

1 
Такса за разглеждане на искане за овърдрафт в зависимост от исканата 
сума:         

 от 200 до 1 000 лв. BGN 15 BGN 45 - 
 от 1 001 до 4 000 лв. BGN 30 BGN 60 - 
 от 4 001 до 7 000 лв. BGN 50 BGN 80 - 
 от 7 001 до 10 000 лв. BGN 70 BGN 100 - 
 от 10 001 до 20 000 лв. BGN 100 - - 

  над 20 000 лв. BGN 175 - - 

 

* Таксата е платима на два етапа - 10 лв. при кандидатстване за овърдрафт, останалата част от сумата при усвояване на овърдрафт. 
**При кандидатстване за eкспресно разглеждане на искане за Овърдрафт, заявлението на кредитоискателя се разглежда в рамките на 2 /два/ 
работни часа, а в случаите на одобрение и след сключване на договора за Овърдрафт се предоставя възможност за усвояване в рамките на 1 /един/ 
работен час. Таксата е платима на два етапа - 30 лв. при кандидатстване за овърдрафт, останалата част от сумата- при усвояване на овърдрафт. 
Клиентът има възможност да получи допълнителна услуга – Експресно издаване на една дебитна или една кредитна карта. Пълна информация 

относно сроковете и условията за предлаганата експресна услуга, включително и експресното издаване на дебитна/кредитна карта можете да 
намерите в документ „Условия за предоставяне на Овърдрафт с избрана опция за експресно разглеждане на искането“, наличен на сайта на Банката 
www.postbank.bg.  

с
та

р
а
 

3 
Tакса за подновяване на овърдрафт - начислява се върху лимита при всяко 
удължаване на срока на овърдрафта 

1%, мин. 10 лева - 

н
о

в
а

 

3 
Tакса за оценка на кредитоспособността при подновяване на овърдрафт - 

начислява се върху лимита при всяко удължаване на срока на овърдрафта 
1%, мин. 10 лева - 



 

 

 

 

 

 

с
та

р
а

  

7 
Такса за предоговаряне условията по овърдрафта (относно лихвен процент, 
заместване/ встъпване в дълг, замяна/частично освобождаване на 

обезпечение) - платима при одобрение на исканото предоговаряне             

0.70% от размера 
на разрешения 

лимит, min 75 
BGN   

- 

 н
о

в
а
 

7 

Такса за оценка на кредитоспособността при предоговаряне условията по 

овърдрафта (относно лихвен процент, заместване/ встъпване в дълг, 
замяна/частично освобождаване на обезпечение) - платима при одобрение 
на исканото предоговаряне             

0.70% от размера 

на разрешения 
лимит, min 75 
BGN   

- 

B Потребителски кредит с/без поръчител(и) ЛЕВА ВАЛУТА 

      стандартен* експресен** стандартен* експресен** 

  1 Такса за разглеждане на искане за кредит в зависимост от исканата сума: 
        

    от 500 до 2 500 лв. BGN 50 BGN 100 BGN 50 BGN 100 

    от 2 501 до 5 000 лв. BGN 100  BGN 150 BGN 100 BGN 150 

    от 5 001 до 10 000 лв. BGN 200 BGN 250 BGN 200 BGN 250 

    от 10 001 до 20 000 лв. BGN 300 BGN 350 BGN 300 BGN 350 

    от 20 001 до 40 000 лв. BGN 400 BGN 450 BGN 400 BGN 450 

  
  над 40 000 лв. по 

договаряне - 
по 
договаряне - 

 стара 

  

* Таксата е платима на два етапа - 10 лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата при усвояване на кредит. 
 ** При кандидатстване за експресно разглеждане на искане за потребителски кредит, заявлението на кредитоискателя се разглежда в рамките на 
2 /два/ работни часа, а в случаите на одобрение и след сключване на договора за кредит се предоставя възможност за усвояване в рамките на 1 
/един/ работен час. Таксата е платима на два етапа - 50лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата- при усвояване на кредит. 

Клиентът има възможност да получи допълнителна услуга – Експресно издаване на една дебитна или една кредитна карта. Пълна информация 
относно сроковете и условията за предлаганата експресна услуга, включително и експресното издаване на дебитна/кредитна карта можете да 
намерите в документ „Условия за предоставяне на Потребителски кредит  с избрана опция за експресно разглеждане на искането“, наличен на 
сайта на Банката www.postbank.bg.  

B Потребителски кредит с/без поръчител(и) ЛЕВА ВАЛУТА 

      стандартен* 
експресен*
* 

стандартен* експресен** 

  
1 

Такса за оценка на кредитоспособността при искане за нов 

потребителски кредит - в зависимост от исканата сума:         

    от 500 до 2 500 лв. BGN 50 BGN 100 BGN 50 BGN 100 

 нова 
  
  
  
  
  

  от 2 501 до 5 000 лв. BGN 100  BGN 150 BGN 100 BGN 150 

  от 5 001 до 10 000 лв. BGN 200 BGN 250 BGN 200 BGN 250 

  от 10 001 до 20 000 лв. BGN 300 BGN 350 BGN 300 BGN 350 

  от 20 001 до 50 000 лв. BGN 400 BGN 450 BGN 400 BGN 450 

  над 50 000 лв. 
по договаряне - 

по 
договаряне - 

  

* Таксата е платима на два етапа - 10 лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата в срок до първа падежна дата на погасителна 
вноска по кредита. 
 ** При кандидатстване с опция за експресно разглеждане на искане за потребителски кредит, заявлението на кредитоискателя се разглежда в 
рамките на 2 /два/ работни часа, а в случаите на одобрение и след сключване на договора за кредит се предоставя възможност за усвояване в 
рамките на 1 /един/ работен час. Таксата е платима на два етапа - 50лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата - в срок до 
първа падежна дата на погасителна вноска по кредита. Клиентът има възможност да получи допълнителна услуга – Експресно издаване на една 
дебитна или една кредитна карта. Пълна информация относно сроковете и условията за предлаганата експресна услуга, включително и 
експресното издаване на дебитна/кредитна карта можете да намерите в документ „Условия за предоставяне на Потребителски кредит  с избрана 

опция за експресно разглеждане на искането“, наличен на сайта на Банката www.postbank.bg.  



 

 

 

стара 

7 
Такса за предоговаряне на срока на кредита,  платима при одобрение на 
исканото предоговаряне 

        

  
▪ При намаляване на срока на кредита, без необходимост от 

кредитен анализ/обследване на доход на кредитополучателя (когато не 

се увеличава месечната вноска) 

BGN 75   BGN 75   

  ▪ При намаляване/увеличаване на срока и необходимост от 
кредитен анализ/обследване на дохода на кредитополучателя 

0,70% върху размера на непогасената 
главница по кредита мин. BGN 75 

  
7 

Такса за предоговаряне на срока на кредита,  платима при одобрение на 
исканото предоговаряне 

        

  
 нова 

  
▪ При намаляване на срока на кредита, без необходимост от 

оценка на кредитоспособността (когато не се увеличава месечната 
вноска) 

BGN 75   BGN 75   

  
▪ При намаляване/увеличаване на срока и необходимост от оценка 

на кредитоспособността 
0,70% върху размера на непогасената 
главница по кредита мин. BGN 75 

 

 стара 11 
Такса при преструктуриране на отпуснат кредит- върху 

преструктурираната сума 
1.50% 1.50% 

 нова 
11 

Такса за оценка на кредитоспособността при подадена молба за 
преструктуриране на задълженията по кредита върху преструктурираната 

сума 

1.50% 1.50% 

 

 

C Потребителски кредит за Бизнес обучение ЛЕВА ВАЛУТА 

  
  
  
  
 стара 
  

1 
Такса за разглеждане на искане за потребителски кредит за Бизнес обучение в 
зависимост от исканата сума*         

  от 10 000 до 20 000 лв. BGN 100 BGN 100 

  от 20 001 до 40 000 лв. BGN 200 BGN 200 

  от 40 001 до 60 000 лв. BGN 300 BGN 300 

  над 60 001 лв. BGN 400 BGN 400 

  *Таксата е платима на два етапа - 10 лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата при усвояване на кредит. 

  
1 

Такса за оценка на кредитоспособността при искане за нов потребителски 
кредит за Бизнес обучение - в зависимост от исканата сума*         

    от 10 000 до 20 000 лв. BGN 100 BGN 100 

    от 20 001 до 40 000 лв. BGN 200 BGN 200 

    от 40 001 до 60 000 лв. BGN 300 BGN 300 

 нова   над 60 001 лв. BGN 400 BGN 400 

    
*Таксата е платима на два етапа - 10 лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата - в срок до първа падежна дата на 
погасителна вноска по кредита  

 

 

с
та

р
а

  

6 

Такса за предоговаряне условията по  кредита (относно лихвен процент, 
валута  заместване/ встъпване в дълг, замяна/частично освобождаване на 

обезпечение, погасителен план) - платима при одобрение на исканото 
предоговаряне             

0,70% върху размера на непогасената 

главница по кредита мин. BGN 75- 

 н
о

в
а
 

6 

Такса за оценка на кредитоспособността при предоговаряне условията по  

кредита (относно лихвен процент, валута  заместване/ встъпване в дълг, 
замяна/частично освобождаване на обезпечение, погасителен план) - 
платима при одобрение на исканото предоговаряне             

0,70% върху размера на непогасената 
главница по кредита мин. BGN 75 



D 
Потребителски кредит/овърдрафт с обезпечение 
парични средства (Еластика) 

ЛЕВА ВАЛУТА 

  
1 Такса за разглеждане на искане за кредит/ овърдрафт с парично 

обезпечение - в зависимост от исканата сума:*         

    от 500 до 6 000 лв. (или валутната им равностойност)  BGN 75 BGN 75 

    от 6 001 до 15 000 лв. (или валутната им равностойност)  BGN 175 BGN 175 

    от 15 001 до 20 000 лв. (или валутната им равностойност)  BGN 275 BGN 275 

    от 20 001 до 30 000 лв. (или валутната им равностойност)  BGN 350 BGN 350 

    от 30 001 до 50 000 лв. (или валутната им равностойност)  BGN 400 BGN 400 

    от 50 001 до 100 000 лв. (или валутната им равностойност)  BGN 500 BGN 500 

    над 100 000 лв. (или валутната им равностойност)  по договаряне по договаряне 

    * Таксата е платима на два етапа - 10 лв. при кандидатстване за кредит/овърдрафт, останалата част при усвояване на 
кредит/овърдрафт. 

 стара 
2 

Tакса за подновяване на овърдрафт - начислява се върху лимита при 
всяко удължаване на срока на овърдрафта 

1%, мин. 10 лева 1%, мин. 10 лева 

D 
Потребителски кредит/овърдрафт с обезпечение 
парични средства (Еластика) 

ЛЕВА ВАЛУТА 

  
1 

Такса за оценка на кредитоспособността - при искане за нов 

потребителски кредит/ овърдрафт с парично обезпечение - в 
зависимост от исканата сума:*         

    от 500 до 6 000 лв. (или валутната им равностойност)  BGN 75 BGN 75 

    от 6 001 до 15 000 лв. (или валутната им равностойност)  BGN 175 BGN 175 

    от 15 001 до 20 000 лв. (или валутната им равностойност)  BGN 275 BGN 275 

    от 20 001 до 30 000 лв. (или валутната им равностойност)  BGN 350 BGN 350 

    от 30 001 до 50 000 лв. (или валутната им равностойност)  BGN 400 BGN 400 

    от 50 001 до 100 000 лв. (или валутната им равностойност)  BGN 500 BGN 500 

    над 100 000 лв. (или валутната им равностойност)  по договаряне по договаряне 

    *Таксата е платима на два етапа - 10 лв. при кандидатстване за кредит/овърдрафт, останалата част  - в срок до първа падежна дата 
на погасителна вноска по кредита/ на лихвата по овърдрафта. 

 нова 
2 

Tакса за оценка на кредитоспособността при подновяване на овърдрафт 
- начислява се върху лимита при всяко удължаване на срока на 
овърдрафта 

1%, мин. 10 лева 1%, мин. 10 лева 

 

стара 

5 

Такса за предоговаряне условията по  кредита/овърдрафта (относно 
лихвен процент,валута,  заместване/ встъпване в дълг, замяна/частично 

освобождаване на обезпечение, погасителен план) - платима при 
одобрение на исканото предоговаряне      

  

 нова 

5 

Такса за оценка на кредитоспособността при предоговаряне условията 
по  кредита/овърдрафта (относно лихвен процент,валута,  заместване/ 
встъпване в дълг, замяна/частично освобождаване на обезпечение, 

погасителен план) - платима при одобрение на исканото предоговаряне             

  

 

 стара 6 
Такса за предоговаряне на срока на кредита,  платима при одобрение 
на исканото предоговаряне 

        

  
  

▪ При намаляване на срока на кредита, без необходимост от 
кредитен анализ/обследване на доход на кредитополучателя (когато 

не се увеличава месечната вноска) 

BGN 75   BGN 75   

    
       ▪ При намаляване/увеличаване на срока и необходимост от 
кредитен анализ/обследване на дохода на кредитополучателя 

0,70% върху размера на непогасената 
главница по кредита мин. BGN 75 

 нова 6 
Такса за предоговаряне на срока на кредита,  платима при одобрение 
на исканото предоговаряне 

        

  
  

 При намаляване на срока на кредита, без необходимост от 
оценка на кредитоспособността  (когато не се увеличава 
месечната вноска) 

BGN 75   BGN 75   

    
 При намаляване/увеличаване на срока и необходимост от 

оценка на кредитоспособността 

0,70% върху размера на непогасената 
главница по кредита мин. BGN 75 

 

 



F 
Кредити, обезпечени с ипотека (Жилищни 
кредити/Потребителски кредити с обезпечение ипотека 
върху недвижим имот/Ипотечен овърдрафт) 

ЛЕВА ВАЛУТА 

 стара 

2.1 

Такса за комплексно експресно разглеждане на кредит, по реда и 
условията за предоставяне на съответната експресна услуга - 

включително експресно разглеждане на искане за кредит и експресно 
изготвяне на пазарна оценка за апартамент*. Таксата се дължи при 
подаване на заявлението за кредит (вкл. ДДС). Заплаща се като 

добавка към съответната такса в т. 1. 

BGN 250 BGN 250 

 нова 

2.1 

Такса за комплексно експресно разглеждане на искане за кредит, по 

реда и условията за предоставяне на съответната експресна услуга - 
включва оценка на кредитоспособността, експресно разглеждане на 
искане за кредит и експресно изготвяне на пазарна оценка за 
апартамент*. Таксата се дължи при подаване на заявлението за кредит 

(вкл. ДДС). Заплаща се в допълнение към съответната такса в т. 1. 

BGN 250 BGN 250 

 

стара  
7 

Такса за предоговаряне на срока на кредита,  платима при одобрение 
на исканото предоговаряне 

  

  
  

▪ При намаляване на срока на кредита, без необходимост от 

кредитен анализ/обследване на доход на кредитополучателя (когато 
не се увеличава месечната вноска) 

BGN 150 BGN 150 

  
  При намаляване/увеличаване на срока и необходимост от 

кредитен анализ/обследване на дохода на кредитополучателя 

0,70% върху размера на непогасената 
главница по кредита мин. 150 лв. 

 нова 
7 

Такса за предоговаряне на срока на кредита,  платима при одобрение 
на исканото предоговаряне 

  

  
  

 При намаляване на срока на кредита, без необходимост от 
оценка на кредитоспособността (когато не се увеличава месечната 
вноска) 

BGN 150 BGN 150 

  
  ▪ При намаляване/увеличаване на срока и необходимост от 

оценка на кредитоспособността 

0,70% върху размера на непогасената 
главница по кредита мин. 150 лв. 

 

стара  

10 

Такса за предоговаряне условията по  кредита (относно лихвен 

процент, валута, заместване/ встъпване в дълг, замяна/частично 
освобождаване на обезпечение, погасителен план) - платима при 
одобрение на исканото предоговаряне 

0.70% върху размера на непогасената 
главница по кредита min 100 BGN  

 нова 

10 

Такса за оценка на кредитоспособността при предоговаряне 
условията по  кредита (относно лихвен процент,валута,заместване/ 
встъпване в дълг, замяна/частично освобождаване на обезпечение, 

погасителен план) - платима при одобрение на исканото 
предоговаряне              

0.70% върху размера на непогасената 

главница по кредита min 100 BGN  

 

 стара 
12 Такса за разглеждане на молба за преструктуриране на 

задълженията по кредита 
BGN 100 BGN 100 

 нова 
12 Такса за оценка на кредитоспособността при подадена молба за 

преструктуриране на задълженията по кредита 
BGN 100 BGN 100 

 

G 
Оценки по видове обезпечения, приложими за жилищно-
ипотечни кредити (с вкл. ДДС) 

ЛЕВА ВАЛУТА 

 

с
та

р
а

  

12 
Валидиране на оценка на обезпечението, изготвена преди датата на 
подаване на искане за кредит* 

45% от таксата, 

приложима за 
оценка на 
съответния вид 

обезпечение 

45% от таксата, 

приложима за 
оценка на 
съответния вид 

обезпечение 

    

* Оценката на обезпечението трябва да е изготвена не повече от три месеца преди датата на подаване на искане за нов кредит от  
Пощенска банка (не повече от 12 месеца, ако е изготвена във връзка с предходно искане за кредит от Пощенска банка) и следва да е 
изготвена от лицензиран външен оценител,  одобрен от Пощенска банка. Обектът на оценка следва да е въведен в експлоатация и да е 
предложен за обезпечение по кредита, за който клиентът кандидатства. 



 Н
о

в
а

  
  

  
  

12 
Валидиране на оценка на обезпечението, изготвена преди датата на 
подаване на искане за кредит* 

45% от таксата, 

приложима за 
оценка на 
съответния вид 

обезпечение 

45% от таксата, 

приложима за 
оценка на 
съответния вид 

обезпечение 

    

* Оценката на обезпечението трябва да е изготвена не повече от три месеца преди датата на подаване на искане за нов кредит от  
Пощенска банка )и следва да е изготвена от лицензиран външен оценител, одобрен от Пощенска банка. Обектът на оценка следва да е 
въведен в експлоатация и да е предложен за обезпечение по кредита, за който клиентът кандидатства.  

 

 
 
В раздел VIII. БАНКОВИ КАРТИ се правят следните промени: 

VIII. БАНКОВИ КАРТИ          
  

B. Credit cards 

Visa BGN, 
 Mastercard BGN 

Visa 
Electron 

Visa 
Classic 

Visa 
Gold 

Visa 
Premium 

Mastercard 
Standard 

Mastercard 
World 

Mastercard 
Cash 

Mastercard 
World 

Premium 

1 Такса доставка на карта и/или ПИН (с вкл. ДДС) 

Стара 

▪ стандартна 
доставка до адрес 

за кореспонденция 
в България 

BGN 10 

Нова 

▪ стандартна 
доставка до адрес 

за кореспонденция 
в България 

BGN 30 

 

 

 


