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B сила от 10.11.2020г.: 
 
В раздел I. СМЕТКИ. се правят следните промени: 

 

 

 

 

В раздел V. КАСОВА ДЕЙНОСТ се правят следните промени: 

 

 

 

A Разплащателни Сметки

2 Обслужване (месечно):

▪    стандартна разплащателна сметка с издадена дебитна 

карта*

Стара

Нова

▪    стандартна разплащателна сметка без издадена дебитна 

карта*

Стара

Нова

▪    разплащателна сметка с превод на работна заплата*

Стара

Нова

ВАЛУТАЛЕВА

BGN 2.00 EUR/USD 1.00

* Таксата за разплащателни  сметки с издадени дебитни карти, открити в  лева или чу ждестранна валу та в  Банка Пиреос България АД, 

е в  размер на BGN 1.20 или EUR/USD 0.65

* Таксата за разплащателни  сметки с издадени дебитни карти, открити в  лева или чу ждестранна валу та в  Банка Пиреос България АД, 

е в  размер на BGN 2.00 или EUR/USD 1.10

* Таксата е валидна и за разплащателни сметки без издадени дебитни карти, открити в  лева или чу ждестранна валу та в  Банка Пиреос 

България АД.

* Таксата е валидна и за разплащателни сметки с превод на работна заплата, открити в  лева или чу ждестранна валу та в  Банка 

Пиреос България АД.

BGN 2.50 EUR1.30/USD 1.50

BGN 4.00 EUR 2.10/USD 2.30

* Таксата за обслу жване на разплащателни сметки с превод на работна заплата, открити в  лева или чу ждестранна валу та в  Банка 

Пиреос България АД, е в  размер на BGN 1.20 или EUR/USD 0.65. 

* Таксата за разплащателни сметки без издадени дебитни карти, открити в  лева или чу ждестранна валу та в  Банка Пиреос България 

АД, е в  размер на BGN 2.00 или EUR/USD 1.00

D Спестовни Сметки

2 Обслужване:

▪    стандартни спестовни сметки (месечно)*

Стара

Нова

* Таксата е приложима и за спрени от продажба стандартни спестовни сметки, предлагани до 25.05.2016 г. в  офисите на "Алфа Банк - 

Клон България", придобита от "Юробанк България АД".

Таксата за спестовни  сметки, открити в  лева или чу ждестранна валу та в  Банка Пиреос България АД, е в  размер на BGN 1.20 или 

EUR/USD 0.65.

Сметки за депозит на физическо лице, открити в  Банка Пиреос България АД, са освободени от такса. 

BGN 2.50 EUR 1.30/USD 1.50

 ЛЕВА  ВАЛУТА 

* Таксата е приложима и за спрени от продажба стандартни спестовни сметки, предлагани до 25.05.2016 г. в  офисите на "Алфа Банк - 

Клон България", придобита от "Юробанк България АД".

Таксата за спестовни  сметки, открити в  лева или чу ждестранна валу та в  Банка Пиреос България АД, е в  размер на BGN 2.00 или 

EUR/USD 1.10.

Сметки за депозит на физическо лице, открити в  Банка Пиреос България АД, са освободени от такса. 

A Разплащателни Сметки

2 Теглене на суми дневно:

▪    За частта до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP на всяко 

теглене
0.40%

min BGN 4.00

върху цялата сума
0.40%

min EUR/USD 3.00

 върху цялата сума

▪    Над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP 

на всяко теглене 

□    със заявка * 0.50%

                                     

min. BGN 7.00          

върху цялата сума

0.60%
min EUR/USD 8.00

 върху цялата сума

▪    За частта до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP на всяко 

теглене
0.45%

min BGN 4.00

върху цялата сума
0.40%

min EUR/USD 3.00

 върху цялата сума

▪    Над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP 

на всяко теглене 

□    със заявка * 0.55%

                                     

min. BGN 7.00          

върху цялата сума

0.60%
min EUR/USD 8.00

 върху цялата сума

ЛЕВА ВАЛУТА

Стара

Нова
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D Спестовни Сметки

2 Теглене на суми дневно *:

▪   За частта до 2 000 BGN, 1 000  EUR/USD/CHF/GBP на всяко 

теглене**
0.40%

min BGN 4.00

върху цялата сума
0.40%

min EUR/USD 3.00

 върху цялата сума

▪    Над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP 

на всяко теглене 

□    със заявка *** 0.50%
min. BGN 7.00

върху цялата сума
0.60%

min EUR/USD 8.00

 върху цялата сума

▪   За частта до 2 000 BGN, 1 000  EUR/USD/CHF/GBP на всяко 

теглене**
0.45%

min BGN 4.00

върху цялата сума
0.40%

min EUR/USD 3.00

 върху цялата сума

▪    Над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP 

на всяко теглене 

□    със заявка *** 0.55%
min. BGN 7.00

върху цялата сума
0.60%

min EUR/USD 8.00

 върху цялата сума

ЛЕВА ВАЛУТА

* Две тегления на месец, считано от датата на откриване на сметката, по спестовна сметка Престиж са освободени от такса за касово теглене. За да бъдат 

освободени от такса, заявка следва да бъде подадена независимо от размера на су мата.

Нова

* Две тегления на месец, считано от датата на откриване на сметката, по спестовна сметка Престиж са освободени от такса за касово теглене. За да бъдат 

освободени от такса, заявка следва да бъде подадена независимо от размера на су мата.

** Едно теглене /първото по ред/ до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD на месец, считано от датата на откриване на сметката, по всички видове спестовни сметки 

Мега е освободено от такса за касово теглене. 

Стара ** Едно теглене /първото по ред/ до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD на месец, считано от датата на откриване на сметката, по всички видове спестовни сметки 

Мега е освободено от такса за касово теглене. 

E Депозитни Сметки

2 Теглене  по срочен депозит:

▪    На падеж или в първия работен ден, в случай, че падежната 

дата е неработен ден *

(за су ми над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP  се изисква заявка)**

▪    Не на  падеж  до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP  на 

всяко теглене 
0.40%

min BGN 4.00

върху цялата сума
0.40%

min EUR/USD 3.00

 върху цялата сума

▪    Не на  падеж  над 2 000 BGN, 1000 EUR/USD/CHF/GBP  на 

всяко теглене

□    със заявка ** 0.50%
min. BGN 7.00

върху цялата сума
0.60%

min EUR/USD 8.00

 върху цялата сума

▪    На падеж или в първия работен ден, в случай, че падежната 

дата е неработен ден *

(за су ми над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP  се изисква заявка)**

▪    Не на  падеж  до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP  на 

всяко теглене 
0.45%

min BGN 4.00

върху цялата сума
0.40%

min EUR/USD 3.00

 върху цялата сума

▪    Не на  падеж  над 2 000 BGN, 1000 EUR/USD/CHF/GBP  на 

всяко теглене

□    със заявка ** 0.55%
min. BGN 7.00

върху цялата сума
0.60%

min EUR/USD 8.00

 върху цялата сума

ЛЕВА ВАЛУТА

без такса

* Независимо от сметката, от която се тегли су мата на депозита

Стара

Нова

без такса без такса

* Независимо от сметката, от която се тегли су мата на депозита

без такса

F Сметки за електронни пари  

2 Теглене на суми дневно (Обратно изкупуване на електронни пари):

▪    За частта до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP

            на всяко теглене
0.40%

min BGN 4.00

върху цялата сума
0.40%

min EUR/USD 3.00

 върху цялата сума

▪    Над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP 

на всяко теглене 

□    със заявка * 0.50%
min. BGN 7.00 

върху цялата сума
0.60%

min EUR/USD 8.00

върху цялата сума

▪    За частта до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP на всяко 

теглене
0.45%

min BGN 4.00

върху цялата сума
0.40%

min EUR/USD 3.00

 върху цялата сума

▪    Над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP 

на всяко теглене 

□    със заявка * 0.55%

                                     

min. BGN 7.00          

върху цялата сума

0.60%
min EUR/USD 8.00

 върху цялата сума

ЛЕВА ВАЛУТА

Нова

Стара
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H

Разплащателни сметки  разкрити по 

потребителски кредити и кредити, обезпечени с 

ипотека
2 Теглене на суми дневно:

▪   За частта до 2 000 BGN, 1 000  EUR на всяко теглене 0.40%
min BGN 4.00

върху цялата сума
0.40%

min EUR 3.00

 върху цялата сума

▪    Над 2 000 BGN, 1 000 EUR 

на всяко теглене 

□    със заявка ** 0.50%
min. BGN 7.00

 върху цялата сума
0.60%

min EUR 8.00

върху цялата сума

▪    За частта до 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP на всяко 

теглене
0.45%

min BGN 4.00

върху цялата сума
0.40%

min EUR/USD 3.00

 върху цялата сума

▪    Над 2 000 BGN, 1 000 EUR/USD/CHF/GBP 

на всяко теглене 

□    със заявка * 0.55%

                                     

min. BGN 7.00          

върху цялата сума

0.60%
min EUR/USD 8.00

 върху цялата сума

ЛЕВА ВАЛУТА

Нова

Стара

I Други Касови Услуги

11 Вноска от трети лица (дължима от вносителя):

▪    В полза на клиенти, които са регистрирани като физически 

лица в системата на Банката **
0.30% min BGN 3.00 0.30% min EUR 3.00

▪    В полза на клиенти, които са регистрирани като физически 

лица в системата на Банката **
0.40% min BGN 4.00 0.30% min EUR 3.00

ЛЕВА ВАЛУТА

** Таксата не се прилага при вноска по детски спестовен влог; спестовна сметка "Престиж";срочни депозити; разплащателни сметки на ЧСИ и адвокати;

разплащателни сметки,открити за обслу жване на потребителски кредити и кредити, обезпечени с ипотека, както и при плащане на вноски по кредитни карти. 

Стара

Нова

** Таксата не се прилага при вноска по детски спестовен влог; спестовна сметка "Престиж";срочни депозити; разплащателни сметки на ЧСИ и адвокати;

разплащателни сметки,открити за обслу жване на потребителски кредити и кредити, обезпечени с ипотека, както и при плащане на вноски по кредитни карти. 


