
1.1. Стандартен срочен депозит 

Минимално салдо - 250 BGN/EUR/USD; База за начисляване на лихвите: 360/360 за BGN, EUR и USD

За срочни депозити над 100 000 BGN/EUR/USD има възможност за договаряне

1.2. Депозит с регулярно изплащане на лихвата - 12м "Рента"

Минимално салдо - 1 000 BGN/EUR/USD; База за начисляване на лихвите: 360/360 за BGN, EUR, USD

1.4 Депозит с растяща лихва - 6м "Активни пари"

Месец 1 2 3 4 5 6

BGN 3.00% 3.00% 4.50% 4.50% 6.00% 6.00%

EUR 3.00% 3.00% 4.75% 4.75% 5.75% 5.75%

USD 3.00% 3.00% 3.50% 3.50% 4.00% 4.00%

1.5 Депозит с растяща лихва - 12м "Активни пари"

Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BGN 3.00% 3.00% 3.00% 4.00% 4.00% 4.00% 6.00% 6.00% 6.00% 8.00% 8.00% 8.00%

EUR 3.00% 3.00% 3.00% 4.00% 4.00% 4.00% 5.00% 5.00% 5.00% 8.00% 8.00% 8.00%

USD 2.00% 2.00% 2.00% 3.00% 3.00% 3.00% 4.00% 4.00% 4.00% 6.00% 6.00% 6.00%

1.6 Депозит "Авансова лихва"

1.7 Дългосрочни депозити

Минимално салдо - 2 000 BGN/EUR/USD; База за начисляване на лихвите: 360/360 за BGN, EUR и USD

1.8 Комбиниран продукт - 6м срочен депозит "СпестИнвест"

База за начисляване на лихвите: 365/360 за EUR

Минимално салдо - 1 000 BGN/EUR/USD; База за начисляване на лихвите: 360/360 за BGN, EUR, USD

Максимална сума за довнасяне на месец - 1 000 BGN/EUR/USD

4.00%

4.10%

BGN

4.00% 3.25%

Минимално салдо - 250 BGN/EUR/USD; База за начисляване на лихвите:360/360 за BGN, EUR и USD

12 месеца

Минимално салдо - 1 000 BGN/EUR/USD; База за начисляване на лихвите: 360/360 за BGN, EUR, USD

Максимална сума за довнасяне на месец - 1 000 BGN/EUR/USD

6 месеца

BGN

5.75%

5.25%

EUR

24 месеца 5.25%

36 месеца 5.50% 4.50% 3.75%

СпестИнвест 70/30

3.50%4.50%

5.00% 4.25%

над 30 000

5.30%

5.50%

Сума в съответната 

валута BGN

4.25%

СпестИнвест 90/10

Минимално салдо - 600 EUR (за депозитната част - 540 EUR при съотношение депозит/инвестиция във взаимен фонд, 

предлаган от Пощенска банка 90/10 и 420 EUR при съотношение 70/30). Лихвените проценти по  депозит СпестИнвест са 

валидни за първия договорен срок, след което средствата по него ще се олихвяват при съответните условия и лихвени 

проценти за стандартен 6м депозит посочени в т.1.1 от Лихвения бюлетин

USD

6.25%

3.25%

3.50%

EUR

1.3. Специални оферти – съгласно Приложение за специални предложения

2.65%

над 20 000

4.75%
12 месеца

    250 - 19 999.99

4.00%

4.50%

4.00%

EUR USD

18 месеца 5.00%

EUR USD

4.95%

5.15%
12 месеца

1000 - 29 999.99

2.75%

над 20 000 3.75%

3.50%

2.90%

3.50%4.50%

6 месеца
    250 - 19 999.99

3.25%

5.00%

Лихвени проценти на Юробанк И Еф Джи България АД

    250 - 19 999.99

над 20 000

3.80%

4.00%

за физически лица, валидни от 8 Ноември 2012

2.05%

2.25%

2.50%

3.00%

Сума в съответната 

валута

2.75%

    250 - 19 999.99

3.50%

2.50%
1 месец

3 месеца

над 20 000

1.Срочни депозити

BGN USDEUR

3.00%

2.35%
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2. Разплащателни сметки
2.1 Разплащателна сметка

Минимално салдо - 3 BGN/EUR/USD

2.2 Разплащателна сметка "Интерес Плюс"

Минимално салдо - 100 BGN

2.3 Сметки със специално предназначение за частни съдебни изпълнители и адвокати **

** Предназначени за частните съдебни изпълнители съгласно чл.24 от Закона за частните съдебни изпълнители и

чл.39 от Закона за адвокатурата

3. Спестовни сметки и Детски спестовни влогове

3.1 Спестовна сметка "Мега Плюс"*

BGN EUR USD

3.70% 3.20% 2.20%

Минимално салдо - 0 BGN/EUR/USD

3.2 Детски влог

BGN EUR USD

6.25% 4.50% 4.00%

Минимално салдо - 20 BGN/EUR/USD

3.3 "Спестовен влог Плюс" в BGN 

Минимално салдо - 20 BGN

3.4 Спестовен влог

Минимално салдо - 20 BGN/EUR/ USD

Съвместни сметки могат да се откриват при условията на настоящия Лихвен бюлетин:

 - Срочни депозити по т.1.1

 - Разплащателни сметки по т.2.1

 - Спестовни сметки по т.3.1

Посочените лихвени проценти в настоящия Лихвен бюлетин са годишни.

1.00%

0.00%

над 7 500

EUR

1.75%

500 - 14 999.99

2.00%над 15 000 0.75%

За съществуващите стандартни депозити, открити преди 8 Август 2012, промените в лихвените проценти ще влязат в сила при тяхното

подновяване на падеж. 

Лихвените проценти по съществуващите договори за депозит с авансово плащане на лихвата за срок от 1 и 3 месеца, открити преди 09

ноември 2007г. се променят и са както следва - 1месец - 3.50% за BGN, 2.75% за EUR и 2.25% за USD, а за 3месеца - 4.00% за BGN, 3.00% за

EUR и 2.50% за USD, и се прилагат считано от следващия автоматично подновен срок, настъпил след 8 август 2012 включително.

По договори за "Супер депозит" в BGN - 4.75%, EUR - 3.60% и USD - 2.85%.

По привлечените средства от граждани в спестовни или разплащателни сметки в други валути се прилагат същите лихвени проценти, както по 

спестовни и разплащателни сметки в щатски долари, като минималните салда в тези валути са както следва: за разплащателни сметки - 25 

CHF и 10 GBP; за спестовни сметки - 30 CHF, 15 GBP, 185 SEK и 150 DKK

По привлечените средства от граждани в депозитни сметки във валути различни от BGN, EUR и USD, лихвените проценти са по договаряне. 

По договорите за дългосрочни депозити за 18, 24 и 36 месеца, сключени с бившата ДЗИ Банк АД, считано от 10 май 2011г. вкл. лихвените

проценти се изравняват с тези по дългосрочни депозити в съответния срок и валута, публикувани в Лихвения бюлетин на Банката от 10 май

2011. 

Считано от 21 март 2011 разплащателни сметки "Интерес" не се откриват. Откритите до 19 март 2011 г. разплащателни сметки "Интерес",

продължават да се олихвяват при условията публикувани в актуалния Лихвен бюлетин към 19 март 2011г., както следва:

- в лева - за суми под 1 000 лева - 0.00%, за суми от 1 000 до 4 999.99 лева - 3.00%, за суми над 5 000 лева - 4.00%;

- в евро - за суми под 1 000 евра - 0.00%, за суми от 1 000 до 2 499.99 евро - 1.50%, за суми над 2 500 евро - 2.00%.

* В случай на повече от две тегления в рамките на един календарен месец от спестовни сметки "Мега", "Супер Мега", "Мега 20" и 

"Мега Плюс", лихвеният процент само за следващия календарен месец намалява до този по разплащателна сметка в съответната 

валута съгласно действащия лихвен бюлетин на банката. 

Съгласно ЗЧСИ за обслужване дейността на частните съдебни изпълнители се откриват 4 отделни сметки - специална сметка, сметка за

получените такси и разноски, сметка за паричните средства получени във връзка с извършваната допълнителна дейност по чл.18 от ЗЧСИ,

както и безлихвена сметка, по която се начислява лихвата по специалната сметка.

1.00%

BGN

5 000 - 14 999.99

USDEUR

0 - 49.99 0.00% 0.00%
0.10%

Дневно салдо BGN

0 - 4 999.99

0.10% 0.10%

50 000.01 – 100 000

BGN

До 50 000

За съществуващите спестовни сметки Мега, Супер Мега, Мега 20 и Мега Плюс, открити до 31.07.2012 включително, лихвеният процент влиза 

в сила от 01.10.2012. До тази дата за тях важи лихвеният процент, публикуван в актуалния Лихвен бюлетин към 31.07.2012.

4.00%3.00%

0.00%0 - 499.99

Дневно салдо

0.00%

3.25%

500 – 4 999.990 – 499.99 над 5 000 

2.50%

над 100 000

Дневно салдо

Разплащателните сметки, които Банката открива на граждани за обслужване на кредит и/ или за закупуване на дялове във 

Взаимни фондове, не се олихвяват

над 50

лихва

0.75%

Дневно салдо

0.30%

над 15 000

2.50%

2.00%

Минимално салдо по Специална и Лихвена сметка на ЧСИ - 0 BGN; Минимално салдо по Сметка за такси и разноски на ЧСИ, 

Сметка за допълнителна дейност на ЧСИ и Сметка за адвокати - 5 BGN

0.00%

4.25%

2.00%

BGN

500 - 7 499.99

USDДневно салдоДневно салдо

0 - 499.99
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1м депозит "1х3" – първи месец

1м депозит "1х3" – втори месец

1м депозит "1х3" – трети месец

3м депозит "2х3" – първи период

3м депозит "2х3" – втори период

3м депозит "2х3 Плюс" – първи период

3м депозит "2х3 Плюс" – втори период

2. Комбиниран продукт - 6м срочен депозит "СпестИнвест Плюс"

База за начисляване на лихвите: 365/360 за EUR

1. Разплащателна сметка "Златно време"

Минимално салдо - 0 BGN

2. 12м депозит "Златна Рента" - с регулярно изплащане на лихвата

Минимално салдо - 200 BGN/EUR/USD; База за начисляване на лихвите: 360/360 за BGN, EUR, USD

над 2 000.01

* Всяка част от общото салдо се олихвява с различен лихвен процент съобразно лихвения процент за съответния интервал, в 

който попада съответната част от салдото

2. 1-месечен срочен депозит "1х3"

BGN EUR USD

3.50% 3.00% 2.50%

4.50% 4.00% 3.25%

5.50% 5.00% 4.00%

Минималнo салдо - 1 000 BGN, EUR, USD. База за начисляване на лихвите: 360/360 за BGN, EUR, USD

Специални предложения за притежатели на

разплащателна сметка "Интерес Плюс"

СпестИнвест Плюс 90/10

4.00% (за сумата до 1 000 лева)

3.70%

5.50%

3.90%

5.75% 5.50%

След изтичането на едномесечния срок на депозита той се подновява автоматично за нов едномесечен период, в случай че

средствата не бъдат изтеглени на падежа или по-рано. Посочените годишни лихвени проценти се прилагат съответно за

първите 3 едномесечни периода. След изтичането на третия едномесечен период средствата по депозита ще се олихвяват

при съответните лихвени проценти и условия за едномесечен Стандартен срочен депозит съгласно актуалния към датата на

подновяване Лихвен бюлетин на банката за физически лица.

Настоящото приложение е неразделна част от Лихвения бюлетин за физически лица на Юробанк И Еф Джи България АД от 8 

ноември 2012. 

СпестИнвест Плюс 70/30

BGN EUR USD
5.75% 5.40% 4.25%12 месеца

Специални предложения за физически лица,

получаващи пенсията си в Пощенска банка

Дневно салдо * BGN

0 - 1 000.00

1 000.01 - 2 000.00 3.00% (за сумата от 1 000 до 2 000 лева)

1.50% (за сумата над 2 000 лева)

4.75% 4.50%

Минимално салдо - 5000 EUR (за депозитната част - 4500 EUR при съотношение депозит/инвестиция във взаимен фонд,

предлаган от Пощенска банка 90/10 и 3500 EUR при съотношение 70/30). Лихвените проценти по депозит "СпестИнвест

Плюс" са валидни за първия договорен срок, след което средствата по него ще се олихвяват при съответните условия и

лихвени проценти за стандартен 6м депозит посочени в т.1.1 от Лихвения бюлетин

6.50%

EUR

6.00%

5.25% 4.30%

Приложение за специални предложения

Минималнo салдо - 1 000 BGN, EUR, USD. База за начисляване на лихвите: 360/360 за BGN, EUR, USD

След изтичането на тримесечния срок на депозита той се подновява автоматично за нов тримесечен период, в случай че

средствата не бъдат изтеглени на падежа или по-рано. Посочените годишни лихвени проценти се прилагат съответно за

първите 2 тримесечни периода. След изтичането на втория тримесечен период средствата по депозита ще се олихвяват при

съответните лихвени проценти и условия за тримесечен Стандартен срочен депозит съгласно актуалния към датата на

подновяване Лихвен бюлетин на банката за физически лица.

3. 3-месечен срочен депозит "2х3"

BGN EUR USD

4.50% 4.25%

4.40%

Минималнo салдо - 20 000 BGN, EUR, USD. База за начисляване на лихвите: 360/360 за BGN, EUR, USD

След изтичането на тримесечния срок на депозита той се подновява автоматично за нов тримесечен период, в случай че

средствата не бъдат изтеглени на падежа или по-рано. Посочените годишни лихвени проценти се прилагат съответно за

първите 2 тримесечни периода. След изтичането на втория тримесечен период средствата по депозита ще се олихвяват при

съответните лихвени проценти и условия за тримесечен Стандартен срочен депозит съгласно актуалния към датата на

подновяване Лихвен бюлетин на банката за физически лица.

1. 3-месечен срочен депозит "2х3 Плюс"

BGN EUR USD

Минималнo салдо - 500 BGN, EUR, USD. База за начисляване на лихвите: 360/360 за BGN, EUR, USD

Предложението е валидно за новооткрити депозити в периода 8 ноември 2012 - 15 януари 2013 от нови и настоящи клиенти.

Настоящи клиенти, които желаят да открият промоционален депозит със средства от съществуващи спестовни/депозитни

сметки в банката, следва да ги увеличат с минимум 10% новопривлечени средства.

BGN

4 месеца 5.25%

Посочените годишни лихвени проценти се прилагат за първия договорен срок на депозита, след което средствата по него ще

се олихвяват при съответните лихвени проценти и условия за 3-месечен стандартен депозит, съгласно актуалния Лихвен

бюлетин на банката за физически лица.

1. Промоционален 4-месечен срочен депозит с авансово изплащане на лихвата

EUR USD
5.00% 4.00%
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