
в сила от 16 август 2018 г.

ТАРИФА

прилага по извършвани услуги на клиенти - физически лица

за таксите и комисионите, които Юробанк България АД 
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I.     СМЕТКИ

A Разплащателни Сметки

1 Откриване:

▪    стандартна разплащателна сметка*

▪    разплащателна сметка с превод на работна заплата

▪    разплащателна сметка „Златно време“

2 Обслужване (месечно):

▪    стандартна разплащателна сметка*

▪    разплащателна сметка с превод на работна заплата

▪    разплащателна сметка „Златно време“

3
Получаване на SMS известяване по касови операции и преводи (с вкл.

ДДС)

4
Месечна такса за изготвяне на извлечение по сметка на хартиен носител

по поща  (с вкл. ДДС)

5 Закриване :

▪    стандартна разплащателна сметка

▪    сметка „Златно време“

B Разплащателни Сметки на ЧСИ и Адвокати

1 Откриване

2 Обслужване (месечно)*

3 Закриване

C Ескроу Сметки

1 Откриване 0.10%
min BGN 100

max BGN 200
0.10%

min BGN 100

max BGN 200

2 Обслужване (месечно) 

3 Закриване

* Таксата не се прилага за сметки открити чрез системата за електронно банково обслужване - „Интернет банкиране” на Банката

BGN 2.50 EUR/USD 1.30

BGN 1.00

без такса

BGN 2.00

BGN 1.40

без такса

* Не касае Лихвената сметка на ЧСИ

ЛЕВА

ЛЕВА

без такса

ВАЛУТА

без такса

EUR 1.00

BGN 2.00

без такса

BGN 2.00

ВАЛУТА

ВАЛУТАЛЕВА

без такса без такса

без такса

BGN 2.00

BGN 0.12

-

-

-

EUR/USD 1.00

EUR/USD 0.50

EUR/USD 1.00

BGN 0.12

BGN 2.00

Съгласно договор Съгласно договор

Съгласно договор Съгласно договор

* Таксата за съвместни разплащателни сметки, открити в лева или чуждестранна валута, е в размер на съответно BGN 5.00 или EUR/USD 3.00. 
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D Спестовни Сметки

1 Откриване:

▪    стандартни и детски спестовни сметки

▪    всички видове спестовни сметки Мега и Активни пари

▪    спестовна сметка Престиж

2 Обслужване *:

▪    детски спестовни сметки

▪    стандартни спестовни сметки (месечно) **

▪    всички видове спестовни сметки Мега и Активни пари 

(месечно) ***

▪    спестовна сметка Лоялен спестител (тримесечно)

▪    спестовна сметка Престиж ****

3 Подмяна на изписана влогова книжка (с вкл. ДДС)

4
Замяна на изгубена, унищожена или открадната книжка, включително

обезсилването й (с вкл. ДДС)

5
Получаване на SMS известяване по касови операции и преводи (с вкл.

ДДС)

6
Месечна такса за изготвяне на извлечение по сметка на хартиен носител

по поща

7

▪    стандартни и детски спестовни сметки

▪    всички видове спестовни сметки МегаАктивни пари и Лоялен 

спестител

▪    спестовна сметка Престиж

E Депозитни Сметки

1 Откриване

2 Обслужване

3 Издаване на дубликат на договор  (с вкл. ДДС)

4 Закриване

F Дарителски Сметки

1 Откриване

2 Обслужване

3 Закриване

G

1 Откриване

2 Обслужване - месечно*

3 Закриване

стойността на книжката стойността на книжката

без такса

Закриване (таксата се събира само при закриване на сметка, открита преди по-малко от 6 месеца):

BGN 3 + 

стойността на книжката

BGN 3 + 

стойността на книжката

BGN 2.00 EUR/USD 1.00

BGN 4.50 EUR/USD 2.25

BGN 5.00 EUR 2.50

**** От таксата се освобождават сметки, чието средно дневно салдо  за предходния календарен месец (сумата от салдата в края на всеки ден 

разделена на броя дни в месеца) е повече от BGN/EUR 50 000.00

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

България АД" "Алфа Банк - Клон България"

*** Таксата е приложима и за спрени от продажба спестовни сметки Ултима, предлагани до 25.05.2016 г. в офисите на придобитата от "Юробанк 

България АД" "Алфа Банк - Клон България"

* Таксата за съвместни спестовни сметки, открити в лева или чуждестранна валута, е в размер на съответно BGN 4.00 или EUR/USD 2.50, 

независимо от вида на спестовната сметка. 

BGN 0.12 BGN 0.12

BGN 1 EUR/USD 1

без такса без такса

без такса без такса

 ВАЛУТА 

BGN 2.00 EUR 2.00

без такса без такса

BGN 3.00 BGN 3.00

EUR/USD 1.00

BGN 10.00 EUR 10.00

BGN 5.00 EUR/USD 2.50

BGN 2.00BGN 2.00

BGN 2.00

без такса

 ЛЕВА 

без такса без такса

ЛЕВА ВАЛУТА

ЛЕВА ВАЛУТА

без такса без такса

без такса без такса

без такса без такса

без такса без такса

*Таксата се прилага за всички разплащателни сметки, обслужващи потребителски кредити, отпуснати след 14.10.2008 г. и за 

всички разплащателни сметки, обслужващи потребителски кредити, предоговорени след 01.03.2009 г.  (таксата се начислява до  

изплащане на кредита). За сметки по потребителски кредити, отпуснати  до 31.07.2015 вкл., месечната такса за обслужване е в 

размер на BGN 2.50/EUR1.25.

Таксата се прилага за всички разплащателни сметки, обслужващи кредити, обезпечени с ипотека, отпуснати след 31.07.2015. 

За сметки, открити по пакет "Улеснение" (спрян от продажба), месечната такса за обслужване е в размер на 2.50 лева.  

За сметки, открити по пакет "Премиум" (спрян от продажба), месечната такса за обслужване е в размер на 5.00 лева.  

BGN 3.50 BGN 3.50

Разплащателни сметки, открити за обслужване на 

потребителски кредити и кредити, обезпечени с 

ипотека

без такса без такса

без такса без такса

ЛЕВА ВАЛУТА
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II.     ПРОГРАМИ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ

А  Програма Моето Банкиране 

1
Откриване на разплащателна сметка в BGN Програма "Моето Банкиране", без / с превод на работна заплата

2
Обслужване (месечно) на разплащателна сметка Програма "Моето Банкиране", без / с превод на работна

заплата

3
Издаване на дебитна карта Debit MasterCard / Visa Classic към основна разплащателна сметка по Програма 

"Моето Банкиране" *

*Visa Classic се издава по условията на допълнителна дебитна карта, за което се дължи съответната такса

4
Месечна такса за дебитна карта Debit MasterCard / Visa Classic, издадена към основна разплащателна сметка по

Програма "Моето Банкиране"

5
Откриване на една допълнителна разплащателна сметка в EUR или USD по Програма "Моето Банкиране" 

6
Обслужване (месечно) на допълнителна разплащателна сметка в EUR или USD по Програма "Моето Банкиране"

7 Три комунални плащания месечно чрез Универсален платец

Вътрешнобанкови преводи наредени от основна разплащателна сметка  Програма "Моето Банкиране"

▪    към друга сметка на клиента - наредени в клон на Банката

▪    към друга сметка на клиента - наредени през Интернет Банкиране

▪    към друга сметка на клиент - наредени през Телефонно Банкиране

9 Откриване на Интернет банкиране 

10 Обслужване (месечно) на Интернет банкиране

11
Теглене на пари в брой чрез АТМ на Банката с дебитна карта Debit MasterCard / Visa Classic, издадена към

Програма "Моето Банкиране" **

12
Три SMS известия за транзакции с дебитна карта /операции по основна разплащателна сметка по Програма 

"Моето Банкиране" **

13

Такса за покупка на дялове от взаимни фондове в BGN/EUR/USD, при подписване на Заявление за участие в

регулярен инвестиционен план.** 

Преференцията е валидна до размера на посочената сума за регулярна инвестиция, за съответния фонд. За инвестиции във

фондове и суми, извън посочените в регулярния инвестиционен план се прилагат такси, съгласно Тарифата на банката.

** отнася се за само сметки с превод на работна заплата

14 Закриване на Програма "Моето банкиране" ***

***Tаксата се събира само при закриване на сметка, открита преди по-малко от 6 месеца

В Програма Моите Финанси *
* Считано от 02.06.2016г. разплащателни сметки по програма "Моите финанси" не се откриват. Таксите и комисионите се прилагат 

за вече открити продуктови пакети.

1 Откриване на разплащателна сметка в BGN  по програма "Моите Финанси"

2
Обслужване (месечно) на основна разплащателна сметка по програма "Моите Финанси", без / с превод на

работна заплата

Вътрешнобанкови преводи наредени от основна разплащателна сметка "Моите Финанси":

▪    към друга сметка на клиента - нареден в клон на Банката

▪    към друга сметка на клиента - нареден през Интернет Банкиране

▪    към друга сметка на клиента - нареден през Телефонно Банкиране

4
Вътрешнобанкови преводи наредени от основна разплащателна сметка "Моите Финанси" през Интернет

банкиране: **

 ▪    към сметка на друг клиент в Банката (до 10 броя безплатни превода месечно)

Месечна такса за дебитна карта Debit MasterCard / Visa Classic към основна разплащателна сметка по програма

"Моите Финанси":

▪    основна карта

▪    допълнителна и/или следваща карта

6
Теглене на пари в брой чрез АТМ на Банката с дебитна карта Debit MasterCard / VISA Classic, издадена към

програма "Моите Финанси" **

7 Три комунални плащания месечно чрез Универсален платец

8
Откриване на една допълнителна разплащателна сметка в EUR или USD по програма "Моите Финанси" 

9 Обслужване (месечно) на допълнителна разплащателна сметка в EUR или USD по програма "Моите Финанси" 

10 Теглене на каса от основна разплащателна сметка в BGN "Моите Финанси" до 2 000 лева - веднъж месечно

11
SMS известия за транзакции над 100 лева извършени с дебитна карта Debit MasterCard / VISA Classic, издадена

към програма "Моите Финанси"

12 SMS известия за входящи преводи по основна разплащателна сметка "Моите Финанси" **

13 Разглеждане на заявление за Кредитна карта (VISA Classic или Mastercard Standard) 

14

Такса за покупка на дялове от взаимни фондове в BGN/EUR/USD, при подписване на Заявление за участие в

регулярен инвестиционен план.** 

Преференцията е валидна до размера на посочената сума за регулярна инвестиция, за съответния фонд. За инвестиции във

фондове и суми, извън посочените в регулярния инвестиционен план се прилагат такси, съгласно Тарифата на банката.

** Oтнася се за сметки с превод на работна заплата

15 Закриване на програма "Моите Финанси" ***

*** Tаксата се събира само при закриване на сметка, открита преди по-малко от 6 месеца

8

BGN 10.00

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

BGN 2.00 / BGN 1.00

BGN 4.80 / BGN 3.90

без такса / BGN 5.00

BGN 10.00

BGN 5.70 / BGN 4.80

без такса

без такса

ЛЕВА

без такса

без такса

без такса

ЛЕВА

без такса

без такса

без такса 

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса
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без такса

без такса

без такса

без такса
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C Програма Моето Семейство 

1
Откриване на разплащателна сметка в BGN по Програма "Моето Семейство", без / с превод на работна заплата

2
Обслужване (месечно) на основна разплащателна сметка по Програма "Моето Семейство", без / с превод на

работна заплата

Издаване на дебитна карта Debit MasterCard / Visa Classic към основна разплащателна сметка по Програма

"Моето Семейство":

▪    основна карта

▪    допълнителна и/или следваща карта

Месечна такса на дебитна карта Debit MasterCard / Visa Classic, издадена към Програма "Моето Семейство"

▪    основна карта

▪    допълнителна и/или следваща карта

5
Откриване на една допълнителна разплащателна сметка в EUR или USD по Програма  "Моето Семейство"

6 Обслужване (месечно) на допълнителна разплащателна сметка в EUR или USD по Програма  "Моето Семейство"

7
Откриване на една разплащателна сметка в BGN на втори титуляр към Програма "Моето Семейство"

8
Обслужване (месечно) на допълнителна разплащателна сметка в BGN на втори титуляр към Програма "Моето

Семейство"

9
Издаване на дебитна карта Debit MasterCard към разплащателна сметка в BGN на втори титуляр по Програма

"Моето Семейство"

10
Месечна такса за дебитна карта Debit MasterCard към разплащателна сметка в BGN на друг титуляр по Програма

"Моето Семейство"

11 Три комунални плащания месечно чрез Универсален платец

12 Откриване на Интернет банкиране 

13 Обслужване (месечно) на Интернет банкиране

14
Месечна такса на разплащателни сметки за обслужване на кредити по Програма "Моето Семейство" 

15
Периодично плащане (месечно) от основна разплащателна сметка по Програма "Моето семейство" към сметка

за обслужване на кредит на същия титуляр, открита в BGN

16
Теглене на пари в брой чрез АТМ на Банката с дебитна карта Debit MasterCard / Visa Classic към основна

разплащателна сметка по Програма "Моето семейство" *

17
Три SMS известия за транзакции с дебитна карта или операции по основна разплащателна сметка по Програма

"Моето Семейство" *

18

Такса за покупка на дялове от взаимни фондове в BGN/EUR/USD, при подписване на Заявление за участие в

регулярен инвестиционен план. * 

Преференцията е валидна до размера на посочената сума за регулярна инвестиция, за съответния фонд. За инвестиции във

фондове и суми, извън посочените в регулярния инвестиционен план се прилагат такси, съгласно Тарифата на банката. 

* Oтнася се за сметки с превод на работна заплата

19 Закриване на Програма "Моето Семейство" **

** таксата се събира само при закриване на сметка, открита преди по-малко от 6 месеца

D Програма Моето Предимство

1 Откриване на разплащателна сметка в BGN по програма "Моето Предимство"

2 Обслужване (месечно) на основна разплащателна сметка по програма "Моето Предимство"

3
Издаване на дебитна карта Gold Debit MasterCard към основна разплащателна сметка по програма "Моето

Предимство"

4 Теглене на каса от основна разплащателна сметкa "Моето Предимство" - дневно до BGN 2 000

Вътрешнобанкови преводи от основна разплащателна сметка "Моето Предимство":

▪    нареден в клон на Банката

▪    нареден през Интернет Банкиране

▪    нареден през Телефонно Банкиране

Месечна такса за Gold Debit MasterCard, издадена към основна разплащателна сметка "Моето Предимство" :

▪    основна карта

▪    допълнителна и/или следваща карта

7
Теглене на пари в брой на АТМ в страната с дебитна карта Gold Debit MasterCard, издадена към програма "Моето

Предимство" 

8
SMS известия за транзакции над 100 лева извършени с дебитна карта Gold Debit MasterCard, издадена към

програма "Моето Предимство"

9 Комунални плащания чрез Универсален платец

10 Откриване на допълнителна разплащателна сметка във EUR/USD по програма "Моето Предимство"

11 Обслужване (месечно) на допълнителна разплащателна сметка в EUR/USD по програма "Моето Предимство"

12 Обслужване (месечно) на сметка за кредит

13 Разглеждане на заявление за Кредитна карта (MasterCard World или VISA Gold)

14 Такса за покупка на дялове във фондове по комбиниран продукт СпестИнвест и СпестИнвест Плюс BGN/EUR

15

Такса за покупка на дялове от взаимни фондове в BGN/EUR/USD, при подписване на Заявление за участие в

регулярен инвестиционен план. 

Преференцията е валидна до размера на посочената сума за регулярна инвестиция, за съответния фонд. За инвестиции във

фондове и суми, извън посочените в регулярния инвестиционен план се прилагат такси, съгласно Тарифата на банката.

16 Закриване на програма "Моето Предимство" *

* Tаксата се събира само при закриване на сметка, открита преди по-малко от 6 месеца

6

5

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

BGN 10.00

без такса

без такса

BGN 4.00 / BGN 3.00

BGN 7.85 / BGN 6.95

ЛЕВА

BGN 10.00

без такса 

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

4

без такса 

без такса

без такса

без такса

без такса

ЛЕВА

без такса 

без такса

без такса 

без такса

без такса

без такса 

BGN 10.00

3
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E Програма Моят Престиж

1 Откриване на разплащателна сметка в BGN по програма "Моят Престиж"

2 Обслужване (месечно) на основна разплащателна сметка по програма "Моят Престиж"

3 Издаване на дебитна карта World Debit MasterCard към разплащателна сметка по програма "Моят Престиж"

4 Теглене на каса от основна разплащателна сметкa "Моят Престиж" - дневно до BGN 2 000

Вътрешнобанкови преводи от основна разплащателна сметка "Моят Престиж":

▪    нареден в клон на Банката

▪    нареден през Интернет Банкиране

▪    нареден през Телефонно Банкиране

Междубанкови преводи в лева от основна разплащателна сметка "Моят Престиж" през БИСЕРА:

▪    нареден в клон на Банката (до 5 броя безплатни превода месечно)

▪    нареден през Интернет Банкиране (до 10 броя безплатни превода месечно)

7 Входящи преводи

Месечна такса за дебитна карта World Debit MasterCard, издадена към основна разплащателна сметка "Моят

Престиж":

▪    основна карта

▪    допълнителна и/или следваща карта

9
Теглене на пари в брой на АТМ в страната с дебитна карта World Debit MasterCard, издадена към програма "Моят

Престиж" 

10
SMS известия за транзакции над 100 лева извършени с дебитна карта World Debit MasterCard, издадена към

програма "Моят Престиж"

11 Комунални плащания чрез Универсален платец

12 Откриване на допълнителна разплащателна сметка във EUR/ USD по програма "Моят Престиж"

13 Обслужване (месечно) на допълнителна разплащателна сметка в EUR/USD по програма "Моят Престиж"

14 Обслужване (месечно) на сметка за кредит

15
Такса за разглеждане на заявление за кредитна карта (MasterCard World, Visa Gold, MasterCard World Premium 

или Visa Premium) 

Преференциална годишна такса за обслужване на платежен инструмент кредитна карта*:

▪  MasterCard World

▪  Visa Gold

▪  MasterCard World Premium**

▪  Visa Premium**

17 Такса за покупка на дялове във фондове по комбиниран продукт СпестИнвест и СпестИнвест Плюс BGN/EUR

18

Такса за покупка на дялове от взаимни фондове в BGN/EUR/USD, при подписване на Заявление за участие в

регулярен инвестиционен план. 

Преференцията е валидна до размера на посочената сума за регулярна инвестиция, за съответния фонд. За инвестиции във

фондове и суми, извън посочените в регулярния инвестиционен план се прилагат такси, съгласно Тарифата на банката.

19 Закриване на програма "Моят Престиж" ***

*По пакетна програма "Моят престиж" може да бъде издадена само една кредитна карта, по желание на клиента, 

при посочените такси

**Стандартна годишна такса без програма "Моят престиж" за кредитни карти MasterCard World  Premium и Visa 

Premium e BGN 169

*** Таксата се събира само при закриване на сметка, открита преди по-малко от 6 месеца

F Разплащателна сметка с превод на работна заплата "Супер сметк@"

1 Откриване на разплащателна сметка "Супер сметк@" в BGN 

2 Обслужване (месечно) на разплащателна сметка "Супер сметк@"

                □ При превод на работна заплата минимум 500 лева месечно

            □ При превод на работна заплата под 500 лева месечно**

3 Издаване на дебитна карта Debit MasterCard към разплащателна сметка "Супер сметк@"

4
Месечна такса за дебитна карта Debit MasterCard, издадена  към разплащателна сметка "Супер сметк@"

5
Теглене на пари в брой чрез АТМ на Банката с дебитна карта Debit MasterCard, издадена към "Супер сметк@" ***

6
Теглене на суми до 800 BGN на каса в клон на банката от разплащателна сметка "Супер сметк@" дневно на 

всяко теглене

7
Изходящи вътрешнобанкови преводи наредени от разплащателна сметка"Супер сметк@" в клон на Банката (в  

левове и чуждестранна валута)

8
Изходящи междубанкови преводи наредени от разплащателна сметка"Супер сметк@" в клон на Банката (в  

левове и чуждестранна валута)

9
Експресни изходящи междубанкови преводи наредени от разплащателна сметка"Супер сметк@" в клон на 

Банката (в  левове и чуждестранна валута)

10
Такса за клиенти на банката при преоформяне на съществуваща сметка с превод на работна заплата/пакетна 

програма в „Супер сметк@”

11

12
Закриване на разплащателна сметка "Супер сметк@"

(таксата се събира само при закриване на сметка, открита преди по-малко от 6 месеца)

13
Минимална сума на регулярните преводи, които следва да постъпват по разплащателна сметка „Супер сметк@“ в 

рамките на календарния месец (нетна сума)

14
Отстъпка от Месечната такса за обслужване по т. 2, при изпълнение на условията, посочени в Раздел XVII, буква 

„D“ (в проценти от определения размер на таксата)

15
Сума на предоставяните от Банката средства за възстановяване на разходи при изпълнение на условията, 

посочени в Раздел XVII, буква „D“ (на календарен месец)

16
Срок за предоставяне на преференцията по т. 14.

17
Срок за предоставяне на преференцията по т. 15.

BGN 1.00

без такса

без такса 

BGN 0.15

BGN 10.00

без такса

без такса

BGN 2.50 / без такса*

BGN 5.00

ЛЕВА

BGN 50.00

BGN 50.00

16

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

8

6

5

без такса

без такса

ЛЕВА

без такса

без такса

BGN 20.00

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

BGN 4.00

Удвоения размер на 

стандартната такса от 

раздел VI на Тарифата

Удвоения размер на 

стандартната такса от 

раздел VI на Тарифата

Удвоения размер на 

стандартната такса от 

раздел VI на Тарифата

BGN 10.00

Кредитна карта MasterCard без такса за разглеждане на заявление

  Забележка:За операции,които не са изрично посочени в раздел Програми за ежедневно банкиране,се прилагат таксите указани в 

останалитераздели отТарифата на Банката.

* Пълните изисквания и правила за прилагане на преференциални условия по договор за разплащателна сметка „Супер сметк@“ са 

описани в Раздел XVII, буква „D“на Тарифата – (Забележки - Изисквания и правила за прилагане на преференциални условия по 

договор за разплащателна сметка „Супер сметк@“).

** Таксата влиза в сила от 31.03.2017 г. за всички сметки открити след 31.03.2017г. включително. За вече съществуващи сметки 

„Супер сметк@“, открити преди 31.03.2017 г., промяната влиза в сила от 01.06.2017 г.

*** Отнася се за сметки с регулярен превод на работна заплата минимум 500 лева

BGN 10.00

BGN 500

100%

BGN 2.5

30.04.2019 г.

30.04.2019 г.
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III.    ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ

1 Откриване

2 Обслужване (месечно)

      ▪ Без издадена дебитна карта

      ▪ С издадена дебитна карта  (по сметката се издава карта Debit MasterCard)

3 Закриване

4

     ▪    до 5 000 BGN

5

     ▪ до 1 000 BGN, на всяко теглене

6

     ▪ АТМ на Банката

     ▪ АТМ на друга банка в страната

7

     ▪ плащане чрез ПОС или интернет при търговец на Банката

     ▪ плащане чрез ПОС или интернет при търговец на друга банка в страната

8

8.1 Вътрешнобанкови:

     ▪ Изходящи вътрешнобанкови в BGN:

□    Наредени на хартиен носител

□    Наредени през Интернет Банкиране

□    Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на 

хартиен носител

8.2 Междубанкови:

     ▪ Изходящи междубанкови в BGN:

□    През БИСЕРА

□    През БИСЕРА наредени през Интернет Банкиране

□    Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, 

заявен на хартиен носител

9 Директен дебит 

▪    Върешнобанкови

▪    Междубанкови

Преводи - изходящи

Внасяне на суми по сметка /дневно/:

Плащания с дебитна карта:

без такса 

Теглене на суми в офис на банката /дневно/:

BGN 0.19

BGN 0.90

Теглене на пари в брой от сметката чрез дебитна карта на АТМ:

BGN 1.00

без такса 

без такса 

BGN 0.95

BGN 0.45

BGN 0.90

BGN 1.70

BGN 0.94

BGN 2.20

без такса 

без такса 

BGN 2.20

BGN 2.00

BGN 1.19

BGN 2.25

Забележка: За операции, които не са изрично посочени в раздел "Платежна сметка за основни операции", се прилагат таксите указани в останалите раздели от Тарифата

на Банката.
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IV.  СМЕТКИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ  

1 Откриване

2 Обслужване (месечно)

3 Закриване

4 Издаване на електронни пари (захранване на сметка за електронни пари)*

4.1. Издаване на електронни пари, когато средствата са получени от вноска на каса** по сметката:

4.1.1 От Титуляр, за всяка вноска:

4.1.2 От трето лице, за всяка вноска:

4.2. Издаване на електронни пари, когато средствата са получени при вноска на АТМ, за всяка вноска

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

Междубанкови преводи:

▪ в BGN

▪ в чуждестранна валута до EUR/USD 50:

▪ в чуждестранна валута над EUR/USD 50:

Вътрешнобанкови преводи:

Между сметки на клиента:

▪ в BGN

▪ в чуждестранна валута

Между сметки на двама клиента:

▪ в BGN

▪ в чуждестранна валута

4.4.

Издаване на електронни пари, когато средствата са получени при условията на програма "Моите 

награди" или на други програми за лоялни клиенти на Банката:

1 Издаване (10 работни дни):

▪    основна карта

▪    допълнителна и/или следваща карта

2 Преиздаване на карта:

▪    поради изтичане срока на валидност

▪    при изгубване, кражба, забравен ПИН, както и по желание на клиент

3 Доставка на карта до адрес на кореспонденция (с вкл. ДДС):

▪    стандартна доставка

▪    експресна доставка

▪    експресна доставка в чужбина

4 Доставка на карта до клон, различен от клона-издател (с вкл. ДДС)

5 Месечна такса за:

▪    основна карта

▪    допълнителна и/или следваща карта

6 Промяна на данни по карта (лимити и кодова дума)

7 Промяна на ПИН (само на АТМ на банката)

8 Блокиране на карта

9 Деблокиране на карта

10 Заключване

11 Такса за активиране на услугата SMS известяване по предплатени карти

12 Такса за SMS известие (с вкл. ДДС) *

Ползване в България и в чужбина (транзакционни такси)

13 Плащане чрез ПОС (lвключително интернет) или АТМ:

▪    при търговец на Банката

▪    при търговец на друга банка в страната

▪    при търговец в чужбина

14 Вноска на АТМ на Банката (дневно):

• за частта  до 10 000   BGN                                   

 •за частта над 10 001 BGN

15 Теглене на пари в брой чрез АТМ:

▪    АТМ на Банката

0.5% в/у сумата

3% в/у сумата, мин. 1.00 BGN

без такса

0.5% в/у сумата

без такса               

0.1 %, min BGN 1.00, max BGN 200           

BGN 3.00

BGN 0.12

без такса

BGN 3.00

без такса

без такса

BGN 5.00

без такса

BGN 5.00

без такса

BGN 10.00

BGN 30.00

BGN 200.00

без такса

BGN 10.00

без такса

BGN 5.00

Забележки:

* Таксата за издаване на електронни пари (захранване на сметка за електронни пари) се дължи от Титуляра и се събира автоматично от наличността по сметката.

** За банково обслужване при операции на каса за внасяне на средства по сметка за електронни пари се начисляват такси, съгласно Раздел IV КАСОВА ДЕЙНОСТ, 

раздел F Сметки за електронни пари. 

От сметка за електронни пари с предплатена карта Mastercard Prepaid не могат да се извършват изходящи преводи (вътрешнобанкови или 

междубанкови).

Такси по предплатена карта

BGN 2.00

без такса

BGN 2.00

без такса

BGN 2.00

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

EUR/USD 100

BGN 2.00

EUR/USD 1.00

BGN 2.00

BGN 2.00

BGN 2.00

без такса 

без такса 

без такса 

А.  С ПРЕДПЛАТЕНА КАРТА MASTERCARD PREPAID BGN
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▪    АТМ на друга банка в страната

▪    АТМ в чужбина

16 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

17 Получаване, (в т.ч. връщане) на суми по картата чрез терминално устройство 

18 Баланс (наличност) по сметка за електронни пари на АТМ на Банката

19 Баланс (наличност) по сметка за електронни пари на АТМ на друга банка в страната или E-Pay

20 Баланс (наличност) по сметка за електронни пари на АТМ в чужбина

21 Откриване на процедура за оспорена транзакция, извършена в чужбина

22 Разглеждане на случай на оспорена транзакция, извършена в чужбина

23 Неоснователно оспорване на транзакция

24 Такса за превалутиране на транзакции във валута различна от лева

Лимити за плащане за 24 часа

Дневен лимит АТМ

Дневен лимит ПОС

Общо АТМ + ПОС

1 Откриване

2 Обслужване (месечно)

3 Закриване

BGN EUR

1 Издаване (10 работни дни):

▪    основна карта без такса без такса

▪    допълнителна и/или следваща карта BGN 5.00 EUR 2.50

2 Преиздаване:

▪    поради изтичане срока на валидност BGN 5.00 EUR 2.50

▪    при изгубване, кражба, забравен ПИН, както и по желание на клиент BGN 5.00 EUR 2.50

3 Доставка на карта до адрес на кореспонденция (с вкл. ДДС):

▪    стандартна доставка BGN 10.00 EUR 5.00

▪    експресна доставка BGN 30.00 EUR 15.00

4 Месечна такса за:

▪    основна карта без такса без такса

▪    допълнителна и/или следваща карта без такса без такса

5 Промяна на данни по карта (лимити и кодова дума) BGN 1.00 EUR 0.50

6 Блокиране на карта без такса без такса

7 Заключване без такса без такса

8 Получаване, (в т.ч. връщане) на суми по картата чрез терминално устройство 
1.00% 

в/у сумата

1.00% 

в/у сумата

9 Такса за превалутиране на транзакции във валута различна от лева
1.00% 

от сумата

1.00% 

от сумата

Лимити за плащане за 24 часа 

Дневен лимит АТМ - -

Дневен лимит ПОС BGN 2 500 BGN 2 500

Общо АТМ + ПОС BGN 2 500 BGN 2 500

Такси по предплатена карта

BGN 7 000.00

2.00% 

от сумата

BGN 1 000.00

без такса 

без такса

без такса

BGN 20.00

BGN 0.30

BGN 0.30

BGN 1.00

Забележка: 1. Таксите за операции на каса са съгласно Раздел IV КАСОВА ДЕЙНОСТ, раздел Е  Сметки за елетронни пари от Тарифата на банката.

Таксите за преводи са съгласно раздел V. ПРЕВОДИ / РАЗПЛАЩАНИЯ от Тарифата на банката.

2. От сметка за електронни пари с предплатена карта Mastercard Prepaid не могат да се извършват изходящи преводи (вътрешнобанкови или

междубанкови).

3% в/у сумата, мин. 1.00 BGN

BGN 7 000.00

Б.  С ПРЕДПЛАТЕНА КАРТА MASTERCARD VIRTUAL

0.50 BGN

без такса 

BGN 4.00 + 1.00% в/у сумата

 BGN 5.00 + 1.50% в/у сумата            

2.00% 

в/у сумата

BGN 5.00 + 1.5% в/у сумата

BGN 3.00 + 1.00% в/у сумата
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V.    КАСОВА ДЕЙНОСТ

A Разплащателни Сметки

1
Внасяне на суми по сметка -  

за частта над 3 000 BGN, 3 000 EUR/USD /дневно/
0.10%

min. BGN 3.00

max BGN 100.00
0.20%

min EUR/USD 5.00

max EUR/USD 100.00 

2 Теглене на суми дневно:

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

            на всяко теглене
0.30%

min BGN 3.00 

върху цялата сума
0.30%

min EUR/USD 1.50 

върху цялата сума

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

на всяко теглене 

□    със заявка * 0.45%

                                     

min. BGN 7.00          

върху цялата сума
0.50%

min EUR/USD 8.00

 върху цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна на 

Банката)
0.50%

min BGN 15.00 върху 

цялата сума
0.60%

min EUR/USD 15 върху 

цялата сума

□    заявена, но неизтеглена сума ** 0.50% min BGN 10.00 0.50%
min EUR/USD 5.00

max EUR/USD 100.00 

B Разплащателни Сметки "Златно време"

1
Внасяне на суми по сметка -  

за частта над 3 000 BGN, 3 000 EUR/USD /дневно/
0.10%

min. BGN 3.00

max BGN 100.00

2 Теглене на суми дневно:

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

на всяко теглене
0.10%

min BGN 1.00

върху цялата сума

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

на всяко теглене 

□    със заявка * 0.40%

min. BGN 7.00

 max BGN 500.00 

върху цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна на 

Банката)
0.50%

min BGN 15.00 върху 

цялата сума

□    заявена, но неизтеглена сума ** 0.50% min BGN 10.00

C Разплащателни Сметки на ЧСИ и Адвокати

1 Внасяне на суми по сметка

2 Теглене на суми от сметка /дневно/:

▪    За частта до 10 000 BGN / 5 000 EUR

▪    За частта над 10 000 BGN / 5 000 EUR

□    със заявка * 0.35%
min. BGN 7.00

max BGN 500.00
0.45%

min. EUR 8.00

max EUR 400.00

□    без заявка (при възможност от страна на 

Банката)
0.45% min BGN 15.00 0.60% min. EUR 10.00

□    заявена, но неизтеглена сума от сметка ** 0.40% min BGN 10.00 0.40% min. EUR 5.00

ВАЛУТА

-

-

-

-

ЛЕВА ВАЛУТА

ЛЕВА ВАЛУТА

* Заявката следва да се подаде писмено в Банката до 12.00 часа, както следва:

-       За суми над 2 000 BGN – един ден предварително. 

-       За суми над 1 000 EUR/USD/CHF/GBP, както и за други валути (независимо от сумата) – два работни дни предварително. 

* Заявката следва да се подаде писмено в Банката до 12.00 часа, както следва:

-       За суми над 10 000 BGN – един ден предварително. 

-       За суми над 5 000 EUR –  два работни дни предварително. 

** Процентът на таксата е върху размера на неизтеглената сума.

** Процентът на таксата е върху размера на неизтеглената сума.

без такса

без такса

** Процентът на таксата е върху размера на неизтеглената сума.

* Заявката следва да се подаде писмено в Банката до 12.00 часа, както следва:

-       За суми над 2 000 BGN – един ден предварително. 

-       За суми над 1 000 EUR/USD/CHF/GBP, както и за други валути (независимо от сумата) –  два работни дни предварително. 

ЛЕВА

без такса

без такса

-
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D Спестовни Сметки

1
Внасяне  на  суми по сметка * - 

за частта над 3 000 BGN, 3 000 EUR/USD /дневно/
0.10%

min. BGN 3.00

max BGN 100.00
0.20%

min EUR/USD 5.00

max EUR/USD 100.00 

2 Теглене на суми дневно *:

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

на всяко теглене
0.30%

min BGN 3.00

върху цялата сума
0.30%

min EUR/USD 1.50 

върху цялата сума

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

на всяко теглене 

□    със заявка ** 0.45%
min. BGN 7.00

върху цялата сума
0.50%

min EUR/USD 8.00

 върху цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна на 

Банката)
0.50%

min BGN 15.00

върху цялата сума
0.60%

min EUR/USD 15.00 

върху цялата сума

□    заявена, но неизтеглена сума от сметка*** 0.50% min BGN 10.00 0.50% min EUR/USD 5.00

E Депозитни Сметки

1 Внасяне  по срочен депозит

2 Теглене  по срочен депозит:

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

падежната дата е неработен ден *
(за суми 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 
0.30%

min BGN 3.00

върху цялата сума
0.30%

min EUR/USD 1.50 

върху цялата сума

▪    Не на  падеж  над 2 000 BGN, 1000 

EUR/USD/CHF/GBP  на всяко теглене

□    със заявка ** 0.45%
min. BGN 7.00

върху цялата сума
0.50%

min EUR/USD 8.00

 върху цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна на 

Банката)
0.50%

min BGN 15.00 върху 

цялата сума
0.60%

min EUR/USD 15.00 

върху цялата сума

□    заявена, но неизтеглена сума от сметка**** 0.50% min BGN 10.00 0.50% min EUR/USD 5.00

F Сметки за електронни пари  

1 Внасяне на суми по сметка

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
0.15%

min BGN 2.00 

върху цялата сума
0.15%

min EUR/USD 1.00 

върху цялата сума

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

на всяко теглене 

□    със заявка * 0.40%

min. BGN 7.00 

max BGN 500.00 

върху цялата сума

0.50%

min EUR/USD 8.00

max EUR/USD 400.00 

върху цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна на 

Банката)
0.50%

min BGN 15.00 върху 

цялата сума
0.60%

min EUR/USD 15 върху 

цялата сума

□    заявена, но неизтеглена сума ** 0.50% min BGN 10.00 0.50%
min EUR/USD 5.00

max EUR/USD 100.00 

ЛЕВА ВАЛУТА

* Заявката следва да се подаде писмено в Банката до 12.00 часа, както следва:

-       За суми над 2 000 BGN – един ден предварително. 

-       За суми над 1 000 EUR/USD/CHF/GBP, както и за други валути (независимо от сумата) – два работни дни предварително. 

** Процентът на таксата е върху размера на неизтеглената сума.

без такса

без такса без такса

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 сумата.

ЛЕВА ВАЛУТА

без такса

** Заявката следва да се подаде писмено в Банката до 12.00 часа, както следва:

-       За суми над 2 000 BGN – един ден предварително. 

-       За суми над 1 000 EUR/USD/CHF/GBP, както и за други валути (независимо от сумата) – два работни дни предварително. 

ЛЕВА

**** Процентът на таксата е върху размера на неизтеглената сума. Таксата не се отнася за депозити на падеж.

* Не касае спестовна сметка Активни пари, всички видове спестовни сметки Мега, Лоялен Спестител и Престиж.

без такса

без такса

* Независимо от сметката, от която се тегли сумата на депозита

** Заявката следва да се подаде писмено в Банката до 12.00 часа, както следва:

-       За суми над 2 000 BGN – един ден предварително. 

-       За суми над 1 000 EUR/USD/CHF/GBP  , както и за други валути (независимо от сумата)  – два работни дни предварително. 

*** Процентът на таксата е върху размера на неизтеглената сума
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G Дарителски Сметки

1 Касови операции

H

1
Внасяне  на  суми по сметка * - 

за частта над 3 000 BGN, 3 000 EUR/USD /дневно/
0.10%

min. BGN 3.00

max BGN 100.00
0.20%

min EUR/USD 5.00

max EUR/USD 100.00 

2 Теглене на суми дневно:

▪   За частта до 2 000 BGN, 1 000  EUR на всяко теглене 0.10%
min BGN 2.00

върху цялата сума
0.10%

min EUR 1.00 върху 

цялата сума

▪    Над 2 000 BGN, 1 000 EUR 

на всяко теглене 

□    със заявка ** 0.35%

min. BGN 7.00

max BGN 500.00 

върху цялата сума

0.45%

min EUR 8.00

max EUR 400.00 върху 

цялата сума

□    без заявка (при възможност от страна на 

Банката)
0.45%

min BGN 15.00

върху цялата сума
0.55%

min EUR 15.00 върху 

цялата сума

I Други Касови Услуги

1
Обработка, броене и размяна  на банкноти (без вноска по сметка) 

(с вкл. ДДС)

2 Проверка на банкнота (с вкл. ДДС)

3 Размяна на банкноти в монети и обратно (с вкл. ДДС)

4 Внасяне/ обмяна на монети (над 10 лева) 5.00% min BGN 10.00

5 Внасяне/ обмяна на негодни български банкноти

6
Замяна на повредени банкноти (непосредствена замяна) 

(с вкл. ДДС)

7
Инкасиране на повредени български банкноти (до БНБ за

отложена замяна)  (с вкл. ДДС)

8
Инкасиране на платежни средства – негодни и/или силно

повредени и/или излезнали от обръщение банкноти (с вкл. ДДС)

9 Касови преводи за други банки наредени от физически лица 0.70% min  BGN 6.00

10
Касови преводи за други банки наредени от физически лица -

РИНГС
1.00% min BGN 15.00

11 Вноска от трети лица (дължима от вносителя):

      ▪    В полза на клиенти, които не са физически лица, в

      системата на Банката*
0.20% min BGN 2.50 0.20% min BGN 5.00

▪    В полза на клиенти, които са физически лица  в 

системата на Банката **
0.20% min BGN 3.00 0.20% min EUR 3.00

12 Теглене на ПОС терминал в клон на Банката:

      ▪   Теглене на ПОС с банкови карти издадени от Банката

     ▪    Теглене на ПОС с дебитни карти Maestro и Visa  

     Electron издадени от други банки
1.00% min BGN 1.00

     ▪    Теглене на ПОС с банкови карти Visa, MasterCard 

     издадени от други банки 

без такса

ЛЕВА

BGN 5.50 + BGN  1.00 

за всяка банкнота 

3.00% в/у одобрената от чуждата 

банка сума,

min EUR/USD 2.00

без такса

ВАЛУТА

** Заявката следва да се подаде писмено в Банката до 12.00 часа, както следва:

-       За суми над 2 000 BGN – един ден предварително. 

-       За суми над 1 000 EUR, както и за други валути (независимо от сумата) – два работни дни предварително. 

ЛЕВА ВАЛУТА

-

-
4.00%

не приема

не приема

не приема

-

-

3.00% 3.00%

BGN 1.00 BGN 1.00

5.00% не приема

BGN 1.00 

за всяка банкнота 

Разплащателни сметки  разкрити по потребителски 

кредити и кредити, обезпечени с ипотека

ЛЕВА ВАЛУТА

*Таксата не се дължи при внасяне на суми за погасяване на месечни вноски по кредит и на други задължения с настъпил падеж..

* Таксата не се прилага когато вноската е от служител на фирмата. В случай, че вноската е от служител на фирмата се прилагат такси и комисионни

съгласно Тарифа за клиенти юридически лица, еднолични търговци, дружества по закона за задълженията и договорите, бюджетни предприятия и

чуждестранни търговски представителства.

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

както и по сметки, обслужващи жилищни и потребителски кредити и при плащане на вноски по кредитни карти.

не приема

-

-

без такса

Прилага се само такса 

съгласно Раздел VI. Банкови 

Карти
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VI.     ПРЕВОДИ / РАЗПЛАЩАНИЯ

A Преводи - входящи*

* Входящи преводи по дарителски сметки са освободени от такса

1 Междубанкови– входящи в лева

2 Междубанкови– входящи в чуждестранна валута:

       □  до EUR/USD 50

       □  над EUR/USD 50– върху цялата сума 0.10%
min EUR/USD 10.00

max EUR/USD 100.00 

3
Междубанкови входящи с вальор същия ден

(при възможност от страна  на  Банката)
0.30%

min EUR/USD 50.00

max EUR/USD 300.00 

B Преводи - изходящи*

* Таксите са приложими и за периодични плащания

1 Вътрешнобанкови:

▪    Между сметки на двама клиенти

▪    Между сметки на един клиент**

2 Междубанкови– обикновен вальор:

▪    в BGN (през БИСЕРА)*

▪    в чуждестранна валута:

           ▪    кредитен превод в EUR в ЕИП 0.22%
min EUR/USD 22.00 max 

EUR/USD 200.00

           ▪    кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод 

във валута различна от EUR в ЕИП
0.22%

min EUR/USD 22.00 max 

EUR/USD 200.00

3 Междубанкови- експресни преводи (получаване на копие от S.W.I.F.T. в рамките на 2 часа):

▪    в BGN (през RINGS)

▪    в чуждестранна валута, с вальор следващ ден – express:

           ▪    кредитен превод в EUR в ЕИП 0.22%
min EUR/USD 57.00

max EUR/USD 235.00

           ▪    кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във 

валута различна от EUR в ЕИП
0.22%

min EUR/USD 57.00

max EUR/USD 235.00

▪    в чуждестранна валута, с вальор същия ден (при прието нареждане до 11:00 часа) – super express: 

           ▪    кредитен превод в EUR в ЕИП 0.40%
min EUR/USD 50.00

max EUR/USD 300.00

           ▪    кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във 

валута различна от EUR в ЕИП
0.40%

min EUR/USD 50.00

max EUR/USD 300.00

4 Авизо до банката на бенефициента по посочен факс:

▪    за  България 

▪    за  чужбина 

5 Авизо до банката на бенефициента/ наредителя  (SWIFT)

6 Директен дебит – иницииране, плащане, отказ

▪    През БИСЕРА

▪    През RINGS

7
Допълнителна писмена кореспонденция по нареждане за 

плащане   

8

За спиране или връщане на вече извършен превод по

нареждане на клиент на банката (в случай, че банката има

възможност)

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

           ▪    кредитен превод в EUR в ЕИП 0.22%
min EUR/USD 22.00 

max EUR/USD 200.00

           ▪    кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във 

валута различна от EUR в ЕИП
0.22%

min EUR/USD 22.00 

max EUR/USD 200.00

10 Допълнителна такса при непосочен IBAN

 

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

EUR/USD 4.00

BGN 2.50 

-

-

-

EUR/USD 2.00

-

ЛЕВА ВАЛУТА

- без такса

без такса -

EUR/USD 10.00

BGN 3.00 -

-

BGN 16.00 -

-

-

-

-

-

BGN 0.50 EUR/USD 1.50

EUR/USD 3.00

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

-

-

ЛЕВА ВАЛУТА

BGN 1.20

Забележка: Важна информация за междубанкови преводи в чуждестранна валута относно допълнителни такси с опция за разноски OUR, 

вальорни дати и обменни валутни курсове са описани в  Раздел XVIII. ЗАБЕЛЕЖКИ и  Раздел XI. ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА ВАЛУТА

BGN 16.00 -

BGN 5.00 EUR/USD 30.00

BGN 10.00 EUR/USD 20.00

- EUR 10.00

-

-
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1

2

3

4

5

6

* За използване на услугата  „Универсален Платец” (комунални плащания) клиентът следва да има открита сметка в Банката или кредитна карта.

BGN 1.00

BGN 0.35

BGN 0.35

VII.   УНИВЕРСАЛЕН ПЛАТЕЦ (комунални плащания) 

E-mail известие (с вкл. ДДС) без такса

Плащане на комунални услуги:

     ▪    плащане на комунални услуги от кредитна карта

     ▪    плащане на комунални услуги от сметка

Регистрация за услугата "Универсален платец"* без такса

Искане за промяна на данни в регистрацията (абонатни номера - добавяне/спиране, смяна на сметка, е-mail и 

други)

Забележка: Считано от 15.02.2016 г. не се издава виртуална дебитна карта Маестро Универсален платец. За клиенти с издадени виртуални дебитни

карти Маестро абонаментът за услугата „Комунални плащания“ остава активен. Плащанията ще се извършват от сметката, към която е била издадена

картата.

Получаване на справка за успешно комунално плащане на гише на Банката или месечно на e-mail

(с вкл. ДДС)
без такса

СМС известие  (с вкл. ДДС) BGN 0.12

15



VIII.     БАНКОВИ КАРТИ

A Дебитни карти

Дебитни карти:

1 Издаване (10 работни дни):

▪    основна карта

▪    допълнителна и/или следваща карта

2 Преиздаване:

▪    поради изтичане срока на валидност

▪    при изгубване, кражба, забравен ПИН, 

както и по желание на клиент

3

▪    стандартна доставка

▪    експресна доставка

▪    експресна доставка в чужбина

4
Доставка на карта до клон, различен от 

клона-издател (с вкл. ДДС)

5 Месечна такса за:

▪    основна карта

▪    допълнителна и/или следваща карта

6
Промяна на данни по карта (лимити и 

кодова дума)

7
Промяна на ПИН (само на АТМ на 

банката)

8 Блокиране на карта

9 Деблокиране на карта

10 Заключване

11 Отключване

12
Такса за активиране на услугата SMS 

известяване по дебитни карти

13 Такса за SMS известие (с вкл. ДДС) *

14 Минимално салдо по сметка

15 Месечна такса за разплащателна сметка

16 Откриване / закриване на сметка

17 Плащане чрез ПОС или интернет:

▪    при търговец на Банката

▪    при търговец на друга банка в 

страната

▪    при търговец в чужбина

18 Плащане на АТМ

19

Трансфер между сметки обслужващи 

дебитната карта на клиента чрез АТМ на 

Банката (вкл. за зареждане на виртуална 

карта)

20 Вноска на АТМ на Банката (дневно)

• за частта  до 10 000   BGN                                   

 •за частта над 10 001 BGN

21 Теглене на пари в брой чрез АТМ:

▪    АТМ на Банката

▪    АТМ на друга банка в страната

▪    АТМ в чужбина

без такса

без такса

без такса

-

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 без такса без такса без такса - -

BGN 0.10 EUR 0.05 BGN 0.10 BGN 0.10 BGN 0.10 EUR 0.05 BGN 0.10 - -

без такса

BGN 0.10

0.1 %, min BGN 

1.00, max BGN 

200           

0.1 %, min BGN 

1.00, max BGN 

200           

0.1 %, min BGN 

1.00, max BGN 200           

--

без такса

BGN 0.12 BGN 0.12 BGN 0.12 BGN 0.12 BGN 0.12 BGN 0.12 BGN 0.12 - -

Съгласно Лихвен бюлетин

без такса

BGN 0.30 EUR 0.15 BGN 0.30 BGN 0.30 EUR 0.15 - -

Съгласно Раздел I. A. Разплащателни сметки или раздел II.ПРОГРАМИ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ

без такса

без такса               без такса               без такса               без такса               без такса               без такса               без такса               - -

BGN 100

без такса без такса без такса без такса без такса без такса без такса

BGN 5.00 EUR 2.50 BGN 5.00 BGN 5.00 EUR 2.50 BGN 5.00 BGN 1.00 EUR 0.50

без такса без такса без такса без такса без такса - -

BGN 5.00

- BGN 100.00

BGN 5.00 EUR 2.50

BGN 5.00

BGN 30.00

BGN 5.00 BGN 5.00 BGN 5.00 EUR 2.50 BGN 5.00 - -

без такса без таксабез такса

без такса

BGN 100.00 -EUR 50.00

без такса без такса без такса без такса без такса без такса без такса

без такса

BGN 100.00 EUR 50.00 BGN 100.00 BGN 100.00

BGN 5.00 EUR 2.50 BGN 5.00 BGN 5.00 BGN 5.00 EUR 2.50 BGN 5.00 BGN 5.00 EUR 2.50

EUR 2.50

BGN 5.00

BGN 5.00 BGN 5.00 EUR 2.50 BGN 5.00 EUR 2.50

BGN 30.00 EUR 15.00 BGN 30.00 BGN 30.00 BGN 30.00 EUR 15.00 BGN 30.00 BGN 30.00 EUR 15.00

без такса

Доставка на карта до адрес на кореспонденция (с вкл. ДДС):

BGN BGN

без таксабез такса

без такса

без такса

без такса

BGN

без такса без такса без такса без такса без такса без такса без такса

BGN 5.00 EUR 2.50 BGN 5.00 EUR 2.50

BGN 10.00

BGN 10.00 EUR 5.00 BGN 10.00 BGN 10.00 BGN 10.00 EUR 5.00 BGN 10.00 BGN 10.00 EUR 5.00 BGN 10.00

-

без такса

BGN 3.00 BGN 3.00 BGN 3.00

BGN

BGN 10.00

BGN 5.00

BGN 3.00 EUR 1.50

без такса без такса без такса без такса

- -

-

BGN 3.00 EUR 1.50 BGN 3.00 EUR 1.50 BGN 3.00 - - BGN 3.00

- - - -

Съгласно Раздел I. A. Разплащателни сметки или раздел II.ПРОГРАМИ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ

- - - без такса без такса

без такса без такса без такса без такса без такса -

без такса

BGN 100.00

- -

- -

EUR 1.50

без такса

без такса без такса -

Ползване в България и в чужбина (транзакционни такси)

- -

BGN 0.12

без такса

0.50%  в/у 

сумата

* Таксата се дължи при SMS известия за успешна транзакция на АТМ, ПОС.

без такса без такса без такса без такса

без такса

без такса

-

0.50%  в/у 

сумата

без такса

без такса

без такса

0.50%  в/у 

сумата

0.50%  в/у 

сумата

0.50%  в/у 

сумата
без такса

без такса

без такса

BGN 3.00 BGN 3.00

BGN 3.00

Други (такси отнасящи се за сметки)

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

0.50%  в/у 

сумата

без такса без такса

без такса

- - BGN 3.00

- - - - -

BGN 5.00

+ 1.50% в/у 

сумата 

без такса

0.50%  в/у

сумата

0.50%  в/у 

сумата

без такса

BGN 5.00 EUR 2.50 BGN 5.00

без такса

без такса

без такса

MasterCard 
6Maestro и Visa

BGN 10.00

BGN

Debit MasterCard   

Gold

Maestro BGN / EUR

Visa Electron
1
  BGN / USD

Maestro Златно 

време

Visa Electron  

Златно време

Visa Classic 
2 Debit MasterCard MasterCard Virtual 

3

EUR/USD BGN EUR

Debit MasterCard 

Златно време

Debit MasterCard 

World

BGN

без такса

без такса

BGN EUR/USD

BGN 5.00

BGN 5.00

BGN 8.00

+ 1.50% в/у сумата, 

мин. BGN 10.00

 EUR 2.50

+ 1.50% в/у 

сумата  

BGN 6.00 

+ 1.50% в/у сумата, 

мин. BGN 10.00

0.1 %, min BGN 

1.00, max BGN 

200           

0.1 %, min BGN 

1.00, max BGN 

200           

0.1 %, min BGN 

1.00, max BGN 

200           

0.1 %, min BGN 

1.00, max BGN 

200           

- -
0.1 %, min BGN 1.00, 

max BGN 200           

0.1 %, min BGN 1.00, 

max BGN 200           

BGN 5.00

+ 1.50% в/у 

сумата 

 EUR 2.50

+ 1.50% в/у 

сумата            

BGN 5.00 

+ 1.50% в/у 

сумата 

BGN 5.00

+ 1.50% в/у 

сумата 

BGN 5.00 

+ 1.50% в/у 

сумата 

без такса

без такса
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A Дебитни карти

Дебитни карти:

BGN BGN BGNBGN

MasterCard 
6Maestro и Visa

BGN

Debit MasterCard   

Gold

Maestro BGN / EUR

Visa Electron
1
  BGN / USD

Maestro Златно 

време

Visa Electron  

Златно време

Visa Classic 
2 Debit MasterCard MasterCard Virtual 

3

EUR/USD BGN EUR

Debit MasterCard 

Златно време

Debit MasterCard 

World

BGNBGN EUR/USD

22

Теглене на пари в брой чрез АТМ от 

разплащателна сметка с превод на 

работна заплата в лева:

          ▪ АТМ на Банката

          ▪ АТМ на друга банка в страната

23 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

24
Получаване, (в т.ч. връщане) на суми по 

картата чрез терминално устройство 

25
Баланс (наличност) по разплащателна 

сметка на АТМ на Банката

26
Баланс (наличност) по разплащателна 

сметка на АТМ на друга банка или E-Pay

27
Баланс (наличност) по разплащателна 

сметка на АТМ в чужбина

28
Откриване на процедура за оспорена 

транзакция, извършена в чужбина

29
Разглеждане на случай на оспорена 

транзакция, извършена в чужбина

30 Неоснователно оспорване на транзакция

31
Такса за превалутиране на транзакции в 

чужбина *

32

Електронни разплащания чрез виртуален 

ПОС терминал в България и чужбина 

(заявки по телефон или e-mail)

33
Незабавно плащане по дебитна карта 

(VPP/MoneySend)

34 Спешен аванс в чужбина

35 Дневен лимит АТМ

36 Дневен лимит ПОС

37 Общо АТМ + ПОС

4.  Считано от 21.03.2011 г. дебитни карти Visa Gold и Visa Platinum не се издават в BGN, EUR и USD и дебитни карти MasterCard Gold и MasterCard Platinum не се издават в EUR и USD. Таксите се запазват без промяна съгласно „Тарифа за 

клиенти физически лица - от 11.12.2010 г.”, за вече издадени дебитни карти Visa Gold и Visa Platinum в BGN, EUR и USD и MasterCard Gold и MasterCard Platinum в EUR и USD до изтичане на валидността им, когато ще бъдат заменени с друг 

подобен продукт по желание на клиента.

9. Считано от 01.06.2015 г. започва издаването на Debit MasterCard World и се преустановява издаването на MasterCard Platinum. Дебитна карта Debit MasterCard World ще бъде издавана само с „Пакет Моят Престиж”  – Раздел II ПРОГРАМИ ЗА 

ЕЖЕДНЕВНО БАНКИРАНЕ.

BGN 20000.00

BGN 20000.00

BGN 240.00

BGN 3500.00 BGN 3500.00 BGN 3500.00 BGN 7000.00 BGN 7000.00 BGN 7000.00 BGN 3500.00 - -

BGN 2000.00 BGN 3000.00

BGN 3500.00 BGN 3500.00 BGN 3500.00 BGN 7000.00 BGN 7000.00 BGN 7000.00 BGN 3500.00 BGN 2500.00 BGN 2500.00 BGN 7000.00

BGN 400.00 BGN 400.00 BGN 400.00 BGN 800.00 BGN 800.00 BGN 800.00 BGN 400.00 - -

BGN 7000.00

1.00% 

от сумата

1.00% 

от сумата

1.00% 

от сумата

1.00% 

от сумата
-

1.00% 

от сумата

1.00% 

от сумата

1.00%

от сумата

1.00% 

от сумата

- - - - BGN 240.00 EUR 120.00 BGN 240.00 - -

- - - - - - -

1.00% 

от сумата

1.00% 

от сумата

1.00% 

от сумата

1.00% 

от сумата

BGN 0.15 BGN 0.15 -

1.00% 

в/у сумата

BGN 3.00

+ 1.00% в/у сумата

8. Считано от 21.03.2015 г. започва издаването на Debit MasterCard Златно време.

без такса - без такса

без такса

1.00% 

от сумата

7. Считано от 21.03.2015 г. започва издаването на Debit MasterCard в USD.

1.  Считано от 12.11.2009 г. дебитна карта Visa Electron не се издава в EUR. Таксите се прилагат и за издадени вече дебитни карти Visa Electron в EUR до изтичане на валидността им, когато ще бъдат заменени с друг подобен продукт по 

желание на клиента.

2.  Считано от 01.03.2011 г. дебитна карта Visa Classic не се издава в EUR и USD. Таксите се прилагат и за издадени вече дебитни карти Visa Classic в EUR и USD до изтичане на валидността им, когато ще бъдат заменени с друг подобен 

продукт по желание на клиента.

3. Зареждането на виртуална карта  Master Card Virtual може да се осъществи посредством стандартен кредитен превод, периодично плащане или чрез трансфер на АТМ на Банката като се прилагат съответните такси съгласно раздели III. 

Преводи / Разплащания, IV. Банкови карти и V. Интернет банкиране / Мобилно банкиране.

6. Считано от 08.12.2014 г. се преустановява издаването на MasterCard Standard и MasterCard Gold, като системата ще продължи да подържа съществуващите карти до изтичане на тяхната валидност. Тези продукти ще бъдат заменени 

съответно с Debit MasterCard и Debit MasteCard Gold.

1.00% 

от сумата

1.00% 

от сумата

без такса

1.00% 

от сумата

без такса

без такса без такса без такса

без таксабез такса

Лимити за плащане за 24 часа 
5

5.  Възможност за увеличение на лимитите по Дебитни Карти в двоен размер от посочените (изключение са картите Maestro и Visa Electron в BGN).

1.00% 

от сумата

-без такса без такса -

- -

1.00% 

от сумата

1.00% 

от сумата

2.00%  

в/у сумата

EUR 2.50 

+ 1.50% в/у 

сумата  

BGN 5.00

+1.50% в/у 

сумата            

BGN 8.00

+ 1.50% в/у сумата, 

мин. BGN 10.00

2.00% 

в/у сумата

0.50%

в/у сумата

EUR 1.50

+ 1.00% в/у 

сумата

0.50% 

в/у сумата

- -

BGN 1.00

-

- -

BGN 20.00 - -

- -

- -

- -

EUR 0.15 BGN 0.30 - -

 BGN 3.00

+ 1.00% в/у 

сумата

1.00% 

в/у сумата

- -

-

без таксабез такса

EUR 2.00

+ 1.00% в/у 

сумата

 BGN 4.00

+ 1.00% в/у сумата

BGN 1.00

- - -

- - -

-

без такса

BGN 6.00

+ 1.50% в/у сумата, 

мин. BGN 10.00

2.00% 

в/у сумата

2.00%  

в/у сумата

 BGN 3.00

+ 1.00% в/у 

сумата

 EUR 1.50

+ 1.00% в/у 

сумата

BGN 4.00

+ 1.00% в/у 

сумата

BGN 1.00 EUR 0.50 BGN 1.00 BGN 1.00 BGN 1.00 EUR 0.50 BGN 1.00

BGN 8.00

+ 1.5% в/у сумата, 

мин. BGN 10.00

без такса

без таксаBGN 0.50 BGN 0.50 BGN 0.50 EUR 0.25 BGN 0.50 - - BGN 0.50

BGN 6.00

+ 1.50% в/у сумата, 

мин. BGN 10.00

BGN 0.30 EUR 0.15 BGN 0.30 BGN 0.30 BGN 0.30

BGN 4.00

+ 1.00% в/у 

сумата

BGN 4.00

+ 1.00% в/у 

сумата

2.00% 

в/у сумата

2.00% 

в/у сумата

BGN 3.00

+ 1.00% в/у 

сумата

 EUR 2.00

+ 1.00% в/у 

сумата

EUR 10.00

  * Таксата за превалутиране на транзакции в чужбина не се прилага при дебитни карти- Debit MasterCardWorld

без такса без такса

BGN 20.00 EUR 10.00 BGN 20.00 BGN 20.00 BGN 20.00

2.00%

в/у сумата

2.00%  

в/у сумата

BGN 5.00

+ 1.50% в/у 

сумата

2.00%

в/у сумата

BGN 5.00 

+ 1.50% в/у 

сумата            

 EUR 2.50

+ 1.50% в/у 

сумата            

BGN 5.00

+ 1.50% в/у сумата            

BGN 5.00 

+ 1.50% в/у 

сумата

BGN 4.00 

+ 1.00% в/у 

сумата

BGN 50.00 BGN 50.00

без такса

без такса

BGN 0.50 EUR 0.25

BGN 3.00 

+ 1.00% в/у 

сумата

BGN 1.10 - - BGN 1.10 BGN 1.10

BGN 0.15 - -

BGN 240.00

без такса

BGN 0.30

-
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B Кредитни карти

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

▪ стандартна доставка до адрес за кореспонденция в България

▪ експресна доставка в България

▪ експресна доставка в чужбина

2 Минимална месечна вноска (плащане) 

3 Такса  за  неоснователна  рекламация*

4
Такса при блокиране на картата и/или кредитен лимит по вина или небрежност на

картодържателя **

5 Обезщетение за забава  върху дължимите плащания на  годишна  база

6 Обезщетение за надвишаване на кредитния лимит 

7 Такса за хартиено месечно извлечение (с вкл. ДДС)

8 Такса дубликат на месечно извлечение (с вкл. ДДС)

9 Месечна такса за обслужване на платежен инструмент на основен картодържател

10
Кратко съобщение (SMS) за извършена покупка на ПОС терминал, теглене на пари в

брой, както и разполагаем кредитен лимит (с вкл. ДДС)

11 Такса за разсрочване на транзакция на равни месечни вноски:

▪    При разсрочване на 3 равни месечни вноски

▪    При разсрочване на 6 равни месечни вноски

▪    При разсрочване на 9 равни месечни вноски

▪    При разсрочване на 12 равни месечни вноски

12
Получаване на издадена карта в клон, различен от клона – издател (с вкл. ДДС)

13 Такса за администриране на просрочен кредит***

14 Такса за разглеждане на заявление за кредитна карта : 

▪   на основен картодържател

▪   на допълнителен картодържател

15 Годишна такса за обслужване на платежен инструмент: ****

▪   на основен картодържател

▪   на допълнителен картодържател

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 офис на Банката

▪   за теглене в брой от друг банков офис в  страната и в чужбина *

▪   за теглене в брой от банкомат в чужбина *****

▪    такса за превалутиране на транзакции в чужбина във валута 

различна от лева

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

друг платежен инструмент

17 Такса за преиздаване на картата по искане на Картодържателя

18 Такса за преиздаване на ПИН по искане на Картодържателя

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

20 Такса за използване на Картата за;

(i) покупка на инструменти, представляващи алтернатива на пари в брой (в това

число, но не само: чуждестранна валута, чекове, акции, финансови инструменти,

електронни пари и др. под.); (ii) парични преводи с Картата към друга платежна

сметка и/или друг платежен инструмент или погасяване на задължения по кредит/

кредитна карта. (Таксата се включва в стойността на транзакцията.)

(i) транзакции за залагания и хазарт, в това число и в Интернет; (ii) покупка на

инструменти, представляващи алтернатива на пари в брой (в това число, но не само:

чипове в казино, чуждестранна валута, чекове, акции, финансови инструменти,

електронни пари и др. под.); (iii) парични преводи с Картата към друга платежна

сметка и/или друг платежен инструмент или погасяване на задължения по кредит/

кредитна карта. (Таксата се включва в стойността на транзакцията.)

21
Такса при получаване на суми по картата от залагания и хазарт (таксата се приспада

от стойността на получената сума)
22 Дневен лимит за теглене в брой (24 часа)

BGN 25.00 BGN 45.00 BGN 120.00 BGN 25.00

BGN 0.12 BGN 0.12 BGN 0.12 BGN 0.12 BGN 0.12 BGN 0.12

BGN 5.00 BGN 5.00 BGN 5.00 BGN 5.00 BGN 5.00 BGN 5.00

5.00% от стойността на транзакцията, min BGN 15.00  

6.00% от стойността на транзакцията, min BGN 20.00  

4.00% от стойността на транзакцията, min BGN 10.00  

3.00% от стойността на транзакцията, min BGN 5.00  

4.00% от стойността на транзакцията, min BGN 10.00  

5.00% от стойността на транзакцията, min BGN 15.00

6.00% от стойността на транзакцията, min BGN 20.00  

BGN 200.00

BGN 30.00 BGN 30.00 BGN 30.00 BGN 30.00 BGN 30.00 BGN 30.00

BGN 2.00 BGN 2.00 BGN 2.00 BGN 2.00 BGN 2.00 BGN 2.00

Основен лихвен процент +10.00%

5.00% от размера на надвишението min BGN 2

BGN 15.00 BGN 15.00 BGN 15.00 BGN 15.00 BGN 15.00 BGN 15.00

3.00% от стойността на транзакцията, min BGN 5.00

BGN 10.00 BGN 10.00 BGN 10.00 BGN 10.00 BGN 10.00 BGN 10.00

BGN 50.00 BGN 50.00 BGN 50.00 BGN 50.00 BGN 50.00 BGN 50.00

BGN 200.00BGN 200.00BGN 200.00

BGN 30.00

BGN 169.00

 BGN 10.00 + 3.00% от стойността на транзакцията

BGN 3.00 + 3.00% от стойността на транзакцията

BGN 50.00

без такса BGN 45.00 BGN 120.00

BGN 20.00 BGN 20.00 BGN 20.00 BGN 20.00 BGN 20.00 BGN 20.00

без такса без такса без такса без такса

BGN 10.00 BGN 10.00

BGN 10.00 BGN 20.00

-

-

3.00% от стойността на транзакцията

BGN 20.00

BGN 6.00 + 3.00% от стойността на транзакцията 

 BGN 3.00 + 3.00% от стойността на транзакцията

BGN 10.00 + 3.00% от стойността на транзакцията

 BGN 10.00 + 3.00% от стойността на транзакцията

***** Използването на карта Euroline в чужбина е възможно след преиздаване / подновяване на кредитната карта в Euroline American Express.

2.00% от стойността на транзакцията

BGN 45.00 BGN 100.00

BGN 1000.00 BGN 2000.00

без такса

-

BGN 30.00 BGN 30.00 BGN 30.00

BGN 20.00 BGN 40.00

BGN 1000.00

BGN 6.00 + 3.00% от стойността на транзакцията 

BGN 2000.00

BGN 10.00

-

3.00% от стойността на транзакцията

BGN 10.00 BGN 10.00

BGN 20.00 BGN 20.00 BGN 20.00

BGN 10.00

BGN 20.00

2.00% от стойността на транзакцията

BGN 1000.00 BGN 1000.00 BGN 2000.00

златна карта 

AMEX
Visa Electron Visa Classic Visa Gold

BGN 200.00BGN 200.00

3.00% от общо дължимата сума, min BGN 15.00

BGN 25.00 BGN 45.00 BGN 100.00

Visa Premium

BGN 10.00

BGN 50.00

BGN 200.00

BGN 30.00

BGN 15.00

BGN 2.00

BGN 2.00

-

3.00% от общо дължимата сума min. BGN 15.00

** За клиенти, кандидатствали за кредитна карта между 1.10.2006 г. и 26.02.2007 г. таксата влиза в сила от момента на преподписване на Заявлението - договор за кредитна карта.

Основен лихвен процент +10.00%

5.00% от размера на надвишението min BGN 2

*  За клиенти, кандидатствали за кредитна карта между 1.10.2006 г. и 26.02.2007 г. таксата влиза в сила от момента на преподписване на Заявлението - договор за кредитна карта.

Euroline BGN, American Express BGN, Visa BGN
Euroline и 

Euroline AMEX

зелена карта 

AMEX

BGN 2.00BGN 2.00

BGN 2.65 -

без такса BGN 20.00 BGN 40.00 BGN 10.00 BGN 20.00 BGN 50.00

BGN 3.00 + 3.00% от стойността на транзакцията

BGN 80.00

без таксабез такса без такса

 BGN 3.00 + 3.00% от стойността на транзакцията

BGN 0.12

BGN 5.00

BGN 2.00BGN 2.00BGN 2.00

BGN 80.00

BGN 169.00

BGN 2.00

BGN 30.00 BGN 30.00 BGN 30.00

-- -

1.00% от стойността на транзакцията

BGN 10.00

***Таксата се начислява на 360-тия ден от просрочието или преждевременно по решение на банката, в случай на непогасяване на минимални месечни вноски по две последователни месечни извлечения.

**** Таксата се начислява след изтичане на всеки едногодишен период от активиране на картата

BGN 20.00 BGN 20.00 BGN 20.00

1.00% от стойността на транзакцията

1.00% от стойността на транзакцията

-

-

1.00% от стойността на транзакцията
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1 Такса доставка на карта и/или ПИН (с вкл. ДДС)

▪ стандартна доставка до адрес за кореспонденция в България

▪ експресна доставка в България

▪ експресна доставка в чужбина

2 Минимална месечна вноска (плащане) 

3 Такса  за  неоснователна  рекламация

4
Такса при блокиране на картата и/или кредитен лимит по вина или небрежност на

картодържателя 

5 Обезщетение за забава  върху дължимите плащания на  годишна  база

6 Обезщетение за надвишаване на кредитния лимит 

7 Такса за хартиено месечно извлечение (с вкл. ДДС)

8 Такса дубликат на месечно извлечение (с вкл. ДДС)

9 Месечна такса за обслужване на платежен инструмент на основен картодържател

10
Кратко съобщение (SMS) за извършена покупка на ПОС терминал, теглене на пари в

брой, както и разполагаем кредитен лимит (с вкл. ДДС)

11 Такса за разсрочване на транзакция на равни месечни вноски:

▪    При разсрочване на 3 равни месечни вноски

▪    При разсрочване на 6 равни месечни вноски

▪    При разсрочване на 9 равни месечни вноски

▪    При разсрочване на 12 равни месечни вноски

12 Получаване на издадена карта в клон, различен от клона – издател (с вкл. ДДС)

13 Такса за администриране на просрочен кредит *

14 Такса за разглеждане на заявление за кредитна карта : 

▪   на основен картодържател

▪   на допълнителен картодържател

15 Годишна такса за обслужване на платежен инструмент: **

▪   на основен картодържател

▪   на допълнителен картодържател

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 офис на Банката

▪   за теглене в брой от друг банков офис в страната и в чужбина  

▪   за теглене в брой от банкомат в чужбина  

▪    такса за превалутиране на транзакции в чужбина във валута 

различна от лева

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

друг платежен инструмент

17 Такса за преиздаване на картата по искане на Картодържателя

18 Такса за преиздаване на ПИН по искане на Картодържателя

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

20

Такса за използване на Картата за: (i) транзакции за залагания и хазарт, в това число

и в Интернет; (ii) покупка на инструменти, представляващи алтернатива на пари в

брой (в това число, но не само: чипове в казино, чуждестранна валута, чекове, акции,

финансови инструменти, електронни пари и др. под.); (iii) парични преводи с Картата

към друга платежна сметка и/или друг платежен инструмент или погасяване на

задължения по кредит/ кредитна карта. (Таксата се включва в стойността на

транзакцията.)

21
Такса при получаване на суми по картата от залагания и хазарт (таксата се приспада

от стойността на получената сума)

22 Такса за спешно предоставяне на пари в брой в чужбина

23 Дневен лимит за  теглене в брой (24 часа)

BGN 2.00

BGN 30.00 BGN 30.00

 BGN 10.00 + 3.00%  от стойността на 

транзакцията

- -

BGN 200.00

BGN 30.00 BGN 30.00

BGN 15.00 BGN 15.00

BGN 30.00

BGN 25.00

 BGN 6.00 + 5.00%  от 

стойността на транзакцията

3.00% от стойността на транзакцията,min BGN 5.00  

4.00% от стойността на транзакцията,min BGN 10.00  

5.00% от стойността на транзакцията,min BGN 15.00 

BGN 2.00

BGN 20.00 BGN 20.00

BGN 240.00 BGN 240.00

BGN 1000.00 BGN 2000.00

BGN 45.00 BGN 80.00

BGN 20.00 BGN 40.00

без такса без такса

BGN 20.00 BGN 20.00

BGN 10.00 BGN 10.00

BGN 2.00 BGN 2.00

BGN 1000.00

 BGN 3.00 + 4.00%  от 

стойността на транзакцията

 BGN 10.00 + 5.00%  от 

стойността на транзакцията

 BGN 10.00 + 5.00%  от 

стойността на транзакцията

BGN 10.00

BGN 0.12 BGN 0.12

BGN 5.00 BGN 5.00

BGN 50.00 BGN 50.00

BGN 2.00

-

BGN 0.12

BGN 2.00

BGN 30.00

Основен лихвен процент +10.00%

без такса

BGN 169.00

** Таксата се начислява след изтичане на всеки едногодишен период от активиране на картата.

BGN 80.00

BGN 80.00

BGN 169.00

BGN 5.00

* Таксата се начислява на 360-тия ден от просрочието или преждевременно по решение на банката, в случай на непогасяване на минимални месечни вноски по две последователни месечни извлечения.

BGN 30.00

BGN 45.00 BGN 80.00

BGN 20.00 BGN 40.00

BGN 2.00

BGN 2.65

BGN 0.12

BGN 10.00

без такса

без такса

без такса

Mastercard Standard BGN, Mastercard World BGN, Mastercard Cash 

BGN,MasterCard World Premium
MasterCard 

Standard

MasterCard 

World

MasterCard                       

Cash

 BGN 3.00 + 3.00%  от стойността на 

транзакцията

 BGN 3.00 + 3.00%  от 

стойността на транзакцията

BGN 6.00 + 3.00%  от стойността на 

транзакцията

MasterCard                       

World Premium

BGN 50.00

BGN 200.00 BGN 200.00

BGN 10.00 BGN 10.00 BGN 10.00

BGN 50.00

BGN 200.00

 BGN 3.00 + 4.00%  от 

стойността на транзакцията

BGN 5.00

6.00% от стойността на транзакцията,min BGN 20.00  

BGN 6.00 + 3.00%  от 

стойността на транзакцията

BGN 15.00

3.00% от общо дължимата сума, min BGN 15.00

BGN 30.00

BGN 240.00

 BGN 10.00 + 3.00%  от 

стойността на транзакцията

3.00% от стойността на транзакцията

BGN 20.00

1.00% от стойността на транзакцията

1.00% от стойността на транзакцията

BGN 20.00

BGN 10.00

2.00% от стойността на транзакцията

 BGN 3.00 + 3.00%  от стойността на 

транзакцията

 BGN 10.00 + 3.00%  от стойността на 

транзакцията

BGN 10.00

BGN 20.00

BGN 240.00

BGN 20.00

 BGN 3.00 + 3.00%  от 

стойността на транзакцията

 BGN 10.00 + 3.00%  от 

стойността на транзакцията

BGN 2.00

5.00% от размера на надвишението min BGN 2

1. Считано от 14.02.2017 г. банката преустановява издаването и преиздаването на следните карти - American Express Gold, American Express Green и EuroLine American Express. Посочените карти ще могат 

да бъдат ползвани до 14.07.2017 г. вкл., като след посочената дата ще бъдат деактивирани.

BGN 2000.00

BGN 15.00
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1 Такса доставка на карта и/или ПИН до адрес на кореспонденция (с вкл. ДДС):

                 ▪    стандартна доставка

                 ▪    експресна доставка

2 Такса за неоснователна  рекламация

3
Такса при блокиране на картата и/или кредитен лимит по вина или небрежност на 

картодържателя

4 Обезщетение за забава върху дължимите плащания на годишна база

5 Обезщетение за надвишаване на кредитния лимит 

6 Такса за хартиено месечно извлечение (с вкл. ДДС)

7 Такса дубликат на месечно извлечение (с вкл. ДДС)

8

Кратко съобщение (SMS) за извършена транзакция с картата, регистриран

неуспешен опит за транзакция с картата, дължима сума по картата, минимална

месечна вноска и дата на плащане, както и разполагаем кредитен лимит (с вкл.

ДДС)

9 Такса за разсрочване на транзакция на 3 и 6 равни месечни вноски:

                ▪    При разсрочване на 3 равни месечни вноски

               ▪    При разсрочване на 6 равни месечни вноски

10 Получаване на издадена карта в клон, различен от клона – издател (с вкл. ДДС)

11 Такса за администриране на просрочен кредит **

12 Такса за отпускане на кредит:

                 ▪    за основен картодържател

                 ▪    за допълнителен картодържател

13 Годишна такса за обслужване на карта:

                 ▪    основна карта

                 ▪    допълнителна карта

14 Месечна такса за обслужване на кредит

15 Такси при ползване:

                ▪    при покупка на стоки  и услуги

                ▪    за преиздаване на кредитна карта

                ▪    за преиздаване на ПИН код

16 Минимална месечна вноска (плащане) 

17

              ▪    При начисляване на 3 равни месечни вноски

             ▪    При начисляване на 6 равни месечни вноски

             ▪    При начисляване на 9 равни месечни вноски

             ▪    При начисляване на 12 равни месечни вноски

             ▪    При начисляване на 18 равни месечни вноски

            ▪    При начисляване на 24 равни месечни вноски

           ▪    При начисляване на 36 равни месечни вноски

BGN 30.00

BGN 15.00

BGN 2.00

BGN 2.00

без такса

BGN 10.00

BGN 0.12

BGN 5.00

BGN 5.00

6.375% от стойността на закупуваната 

стока/услуга

8.703% от стойността на закупуваната 

стока/услуга

13.268% от стойността на закупуваната 

стока/услуга

17.723% от стойността на закупуваната 

стока/услуга

26.347% от стойността на закупуваната 

стока/услуга

Основен лихвен процент + 10.00%

5.00% от размера на надвишението min 

BGN 2

Кредитни Карти ИКЕА - BGN *

1.618% от стойността на закупуваната 

стока/услуга

3.00% от общо дължимата сума,

мин. BGN 15.00

3.00% от стойността на транзакцията, 

min BGN 5.00

5.00% от стойността на транзакцията, 

min BGN 10.00

Комисионна за начисляване на стойността на закупуваната стока/услуга на 3, 6, 9, 12, 18, 24 и 36 равни месечни вноски:

** Таксата се начислява на 360-тия ден от просрочието или преждевременно по решение на банката, в случай на непогасяване на минимални 

месечни вноски по две последователни Месечни извлечения.

* Считано от 16.05.2014 г., не се издават Кредитни Карти ИКЕА - BGN. Таксите се прилагат за вече издадени Кредитни Карти ИКЕА - BGN.

BGN 10.00

BGN 30.00

без такса

4.014% от стойността на закупуваната 

стока/услуга

без такса

BGN 2.50

BGN 30.00

без такса

без такса
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1 Такса за издаване на карта:

▪    на основен картодържател

▪    за допълнителен картодържател

2 Такса доставка на карта и/или ПИН до адрес на кореспонденция (с вкл. ДДС):

▪    стандартна доставка

▪    експресна доставка

3 Такса при покупка в лева

4 Такса при покупка във валута

5 Такса за внасяне на пари по картата

6 Tакса превалутиране на транзакции в чужбина във валута различна от лева

7 Такса за преиздаване на карта

8 Такса за преиздаване на ПИН код

9 Такса блокиране по вина на картодържателя

10 Такса за неоснователна рекламация

11 Такса хартиено месечно извлечение (с вкл. ДДС)

12
Кратко съобщение (SMS) за извършена транзакция с картата, регистриран

неуспешен опит за транзакция с картата, разполагаема наличност (с вкл. ДДС)

13 Ограничения при ползване на картата:

▪    Максимален дневен лимит за внасяне на средства по картата

▪    Максимален дневен лимит за внасяне на пари в картата чрез банков 

превод от дебитна карта или сметка в Банката

▪    Дневен лимит за внасяне на средства по картата с кредитна карта

▪    Максимален годишен лимит за внасяне на средства по картата

▪    Минимална сума за внасяне по карта BGN 20.00

BGN 0.12

BGN 1000.00

BGN 10000.00

BGN 5000.00

BGN 40000.00

BGN 10.00

BGN 5.00

BGN 15.00

BGN 30.00

BGN 2.00

BGN 30.00

2.00% от стойността на транзакцията

Бонус Карта MyRewards- BGN

без такса

BGN 2.00

1.00% от стойността на покупката

без такса

BGN 5.00

BGN 10.00
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IX.     ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ / МОБИЛНО БАНКИРАНЕ

1

2

2.1 ▪    Вътрешнобанкови:

□    Между сметки на двама клиенти *

□    Между сметки на един клиент

2.2 ▪    Междубанкови изходящи: *

□    през БИСЕРА

□    през RINGS

(задължително при преводи над 100 000 лв)

2.3 ▪    Масови плащания по/от множество сметки *

3

3.1 ▪    Вътрешнобанкови:

□    Между сметки на двама клиенти *

□    Между сметки на един клиент

3.2 ▪    Междубанкови изходящи- обикновен вальор: *

                  □    кредитен превод в EUR в ЕИП 0.20%
min EUR/USD 20.00

max EUR/USD 200.00

                  □    кредитен превод извън ЕИП и кредитен 

превод във валута различна от EUR в ЕИП
0.20%

min EUR/USD 20.00

max EUR/USD 200.00

3.3 ▪    Междубанкови изходящи- експресни: *

□    С вальор следващ ден – express:

                              ▪    кредитен превод в EUR в ЕИП 0.20%
min EUR/USD 55.00

max EUR/USD 235.00 

                              ▪    кредитен превод извън ЕИП и кредитен 

превод във валута различна от EUR в ЕИП
0.20%

min EUR/USD 55.00

max EUR/USD 235.00 

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

                              ▪    кредитен превод в EUR в ЕИП 0.40%
min EUR/USD 50.00

max EUR/USD 300.00

                              ▪    кредитен превод извън ЕИП и кредитен 

превод във валута различна от EUR в ЕИП
0.40%

min EUR/USD 50.00

max EUR/USD 300.00

4 Интернет Банкиране - уведомления: *

4.1 ▪    чрез SMS (с вкл. ДДС)

        □   Изпратен превод през Интернет Банкиране                                                                              

        □  Неуспешно осчетоводен превод       

        □   SMS за предпазване от измама: за вход в    

системата от различен IP адрес, смяна на 

потребителско име или парола и промяна на статуса 

на сертификат

4.2 ▪    чрез електронна поща

5 Преиздаване на ПИН/скреч карта/ по искане на клиент (забравен)

6 Промяна на лимит

7 Плащане на комунални услуги и местни данъци и такси /на транзакция/:

7.1 Плащане на комунални услуги /на транзакция/ 

7.2 Плащане на местни данъци и такси /на транзакция/ 

8 Цифров сертификат, издаден от Банката

9 SMS еднократна парола *

EUR/USD 1.50

Преводи в чуждестранна валута:

BGN 12.00

BGN 0.20 /на запис/

без таксаРегистриране и поддръжка

Преводи в лева:

без такса

BGN 0.50

BGN 0.95

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

BGN 5.00

BGN 5.00

* Услугите не са достъпни за мобилно банкиране, към момента.

без такса

без такса

Забележка: За операции, които не са изрично посочени в раздел Интернет банкиране, се прилагат таксите указани в останалите раздели

от Тарифата на Банката. За мобилното банкиране са приложими същите такси и комисионни, като за интернет банкирането.

Важна информация за междубанкови преводи в чуждестранна валута относно допълнителни такси с опция за разноски OUR, вальорни

дати и обменни валутни курсове са описани в  Раздел XVIII. ЗАБЕЛЕЖКИ и  Раздел XI. ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА ВАЛУТА

BGN 0.25

BGN 0.25
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X.   ТЕЛЕФОННО БАНКИРАНЕ

1

2

3

3.1 Вътрешнобанкови:

▪    Между сметки на двама клиенти

▪    Между сметки на един клиент

3.2 Междубанкови изходящи: **

□    през БИСЕРА

□    през RINGS

4

4.1 Вътрешно-банкови между сметки на един клиент

4.2
Вътрешно-банкови между сметки на двама клиента и/или

междубанкови - изходящи ***

** Платежно нареждане към бюджета не се извършва чрез телефонно банкиране. 

Лимити за издадени преводи за 24 часа:

BGN 29999.99

BGN 400.00

EUR/USD 2.00

BGN 0.25 EUR/USD 1.25

BGN 1.50

BGN 11.00

Активиране

Повторно активиране / разблокиране

Издадени преводи: *

* Преводи от депозитни сметки не се извършват

BGN 0.8

*** Възможност за промяна на лимита с писмено искане на клиента. Стойността на лимита може да бъде намалена/увеличена в размер от 0.01 

BGN до 2 000 BGN.

ЛЕВА ВАЛУТА

не се извършва

не се извършва

равностойността на 

BGN 29 999.99

равностойността на 

BGN 400.00

без такса без такса

без такса без такса
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XI.  ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА ВАЛУТА

USD EUR CHF GBP SEK RUB RON TRY CAD PLN JPY CNY

5 000 5 000 5 000 5 000 50 000 50 000 5 000 5 000 5 000 5 000 50 000 50 000

A Покупко – продажба на чуждестранна валута срещу лева

1 Сметка – сметка

2 Каса – каса 

3

B Обмяна на чуждестранна валута срещу чуждестранна валута *

1 Сметка – сметка

2 Каса – каса 

3

1. Банката купува / продава чуждестранна валута срещу лева, както и обменя чуждестранна валута срещу чуждестранна валута

по курсове, посочени в курсовия й бюлетин за деня (Бюлетин на Банката за чужда валута).

3. За суми, по-големи от долу-посочените, клиентите на Банката имат право да поискат индивидуални обменни курсове от 

управление „Капиталови пазари“, като предоставянето на такива индивидуални курсове е изцяло по преценка на Банката:

4. Банката приема и изплаща банкноти на каса само в следните чуждестранни валути: USD, EUR, CHF, GBP и SEK. За тези

валути Банката предлага касов и безкасов валутен курс. Безкасовият се прилага при "сметка-сметка", а касовият- при "каса-каса"

или "сметка-каса".

без такса

2. При обмяна на чуждестранни валути, които не са включени в курсовия бюлетин на Банката, курсът се определя от управление

“Ликвидност и финансови  пазари”.

* При извършване на обмяна на чуждестранна валута срещу чуждестранна валута, Банката прилага курс, изчислен чрез курсовете й

“купува” и “продава” на съответните валути към българския лев за деня на операцията.

Сметка- каса

без такса 

без такса

без такса

без такса

Сметка- каса без такса
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XII     ЦЕННИ КНИЖА (ЦК)

A Държавни ценни книжа (ДЦК), регистрирани в България

1 Изпълнение на състезателни поръчки при участие в аукцион за придобиване на ДЦК:

▪    за одобрени поръчки
0.045% върху съвкупната номинална стойност на 

поръчката, min BGN 7.00

▪    за неодобрени поръчки BGN 10.00 на поръчка

2
Изпълнение на несъстезателни поръчки при участие в аукцион за придобиване на

ДЦК 

0.045 % върху съвкупната номинална стойност на 

поръчката, min BGN 6.00

3 При падеж на ДЦК 0.025 % върху номиналната стойност

4 Обратно изкупуване на ДЦК от целеви емисии на МФ за физически лица BGN 1.50

5
Прехвърляне на ДЦК между клиент на Банката  и друг първичен или непървичен 

дилър 
BGN 15.00

6 За издаване на авизо по искане на клиента по сделки с ДЦК BGN 20.00

7 Прехвърляне на ДЦК между клиент на Банката и друго юридическо лице:

▪    в рамките на Банката BGN 10.00

▪    от друга финансова институция BGN 10.00

8
Издаване на дубликат на сертификат (удостоверение) за собственост върху ДЦК  (с 

вкл. ДДС) 
BGN 5.00

9
Прехвърляне на ДЦК по сметка на МФ в БНБ за участие в приватизационна сделка

(с вкл. ДДС)  
BGN 10.00

10 Изготвяне на справка за притежавани ДЦК при поискване от клиента (с вкл. ДДС)  BGN 10.00

11
Блокиране и деблокиране на ДЦК, извън случаите на залог на ДЦК по Закона за

особените залози (комисионата е върху номинала) 
0.03%, min BGN 10

12
За вписване на особени залози в регистъра на Банката и за издаване на

удостоверения (с вкл. ДДС)   
BGN 30.00

13 При заличаване договора за вписване на особен залог (с вкл. ДДС) BGN 15.00

14
Регистриране на сделка с ДЦК между чуждестранни инвеститори пред БНБ (с вкл. 

ДДС) 
BGN 15.00 на уведомление

15
Покупка или продажба на Държавни ценни книжа, извършена извън регулиран 

пазар:

• до EUR / BGN 100 000 0.15%, мин. EUR / BGN 100

• над EUR / BGN 100 000 По договаряне 

16 Покупка или продажба на Държавни ценни книжа, извършена на регулиран пазар *: 0.10%, min. BGN 10.00

17 Канцелиране на инструкции по сделки с ДЦК BGN 40.00

18 Съхранение (с вкл. ДДС) * 0.125%, min BGN 20 годишно

* Таксата се събира на тримесечие

B Държавни ценни книжа, регистрирани извън България (чуждестранни ДЦК)

1 Съхранение и поддържане на регистър от чуждестранни ДЦК (с вкл. ДДС) ** 0.04%, min BGN 30.00 годишно

** Таксата се събира на тримесечие

2
Изготвяне на справка за притежавани чуждестранни ДЦК при поискване от клиента

(с вкл. ДДС) 
BGN 15.00

3
Прехвърляне на чуждестранни ДЦК от/към клиент, чийто регистър не се води в

Банката
BGN 40.00

4

• до EUR / USD 100 000 0.25%, мин. EUR / USD 100

• над EUR / USD 100 000 По договаряне 

C

1 Покупка или продажба на облигации и други дългови КЦК, извършена на регулиран пазар:

▪    до BGN 100 000 0.10%, min BGN 5.00

▪    над BGN 100 000 по договаряне

2 Покупка или продажба на облигации и други дългови КЦК, извършена извън регулиран пазар:

▪    до  EUR / BGN 100 000 0.15%, мин. EUR / BGN 100

▪    над  EUR / BGN 100 000 по договаряне

3 Покупка или продажба на акции и други недългови КЦК, извършена на регулиран пазар:

▪    стандартна такса 1.00%, min BGN 10.00

▪    при нареждане, подадено чрез COBOS 0.50%, min BGN 2.00

▪    за клиенти, инвестирали над BGN 100 000 по договаряне

4 Регистрация за COBOS (с вкл. ДДС) ****
според Тарифата 

на БФБ-София АД

**** Таксата се заплаща от клиента, но след това се приспада от начислените му комисиони.

5 Покупка или продажба на акции и други недългови КЦК, извършена извън регулиран пазар:

▪    до BGN 100 000 0.10%, min BGN 15.00

▪    над BGN 100 000 по договаряне

Покупка или продажба на Държавни ценни книжа, извършена извън регулиран пазар:

*** Включват се всички ценни книжа по смисъла на чл.3, т.1 във връзка с §1 , т.1 от ДР на ЗПФИ, с изключение на държавните ценни книжа

Корпоративни ценни книжа (КЦК), регистрирани в България ***

* Банката ще започне да събира комисиони за търговия с Български ДЦК на БФБ-София със сетълмент чрез Централен Депозитар АД, в 

сила от 01.10.2018 г. 
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6 Прехвърляне на КЦК по репо сделка:

▪    при репо сделки с Банката без такса

▪    при репо сделки до BGN 100 000 с друг инвестиционен посредник 0.50%, min BGN 15.00

▪    при репо сделки над BGN 100 000 с друг инвестиционен посредник по договаряне

7
Покупка на акции и други недългови КЦК при първично или вторично публично

предлагане (IPO или SPO)
по договаряне

8
Покупка на акции и други недългови КЦК при процедура по приватизация чрез

регулиран пазар
по договаряне

9
Трансфер на КЦК от сметка на клиента в Централен Депозитар по сметка на

клиента в Банката
BGN 20.00

10
Трансфер на КЦК от сметка на клиента в Банката по сметка на клиента в

Централен Депозитар или при друг инвестиционен посредник
BGN 15.00

11
Справка от Централен Депозитар за текущо състояние на портфейл, включително

при наследяване на починало лице (с вкл. ДДС) 
BGN 25.00

12
Подробна справка от Централен Депозитар за текущо състояние на портфейл (с

вкл. ДДС) 
BGN 35.00

13
Справка от Централен Депозитар за състояние на портфейл за минал период (с

вкл. ДДС) 
BGN 35.00

14 Промяна на персонални данни в Централен Депозитар BGN 10.00 + BGN 2.00 на депозитарна разписка

15 Издаване на депозитарна разписка за притежаваните КЦК (с вкл. ДДС) BGN 10.00

16 Издаване на дубликат на депозитарна разписка за притежавани КЦК (с вкл. ДДС) BGN 10.00

17
Проверка на наличност на КЦК по лична сметка в Централен Депозитар АД (с вкл.

ДДС) 
BGN 3.00

18 Прехвърляне на КЦК при наследяване:

▪    при пазарна стойност до BGN 100 000 0.50% min BGN 25.00 

▪    при пазарна стойност над BGN 100 000 по договаряне

19 Прехвърляне на КЦК при дарение:

▪    при пазарна стойност до BGN 100 000
2.00% върху стойността на прехвърлянето, 

min BGN 20.00 /общо за двете страни/

▪    при пазарна стойност над BGN 100 000 по договаряне

20 Възмездно прехвърляне на КЦК по договор, сключен между страните:

▪    при пазарна стойност до BGN 100 000
2.00% върху стойността на прехвърлянето, min BGN 

20.00 /общо за двете страни/

▪    при пазарна стойност над BGN 100 000 по договаряне

21 Вписване на договор за залог (с вкл. ДДС) BGN 60.00

22 Вписване на блокиране на КЦК BGN 60.00

23 Попечителски трансфер BGN 5.00

24 Съхранение на КЦК:*****      

▪    непрофесионални клиенти извън кръга лица по чл. 77 г, ал. 2 ЗППЦК
0.06%  

min 20 BGN годишно

▪    професионални клиенти и други лица по чл.  77 г, ал. 2 ЗППЦК без такса

25 Уведомление за дивидент/лихвено плащане BGN 5.00

26 Изплащане на дивидент/лихвено плащане:

▪    по сметка в Банката без такса

▪    на каса BGN 1.00 + касови комисиони

D
Прилагат се условията за акции и други недългови 

КЦК

E
Прилагат се условията за акции и други недългови 

КЦК
Дялове на колективни инвестиционни схеми

Компенсаторни инструменти

***** Изчислява се върху стойността на КЦК, определена съгласно изискванията на Наредба No 23 на КФН за условията и реда за оценка на клиентските активи и

на Вътрешни правила за условията и реда за оценка на активите на клиенти на Банката.
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F Корпоративни ценни книжа (КЦК), регистрирани извън България *

Държава Пазар на финансови инструменти

1 Австралия Australian Stock Exchange 0.70%
min EUR 30.00 на 

поръчка
0.35% min EUR 15.00

2 Австрия Vienna Stock Exchange 0.70%
min EUR 30.00 на 

поръчка
0.35% min EUR 15.00

3 Белгия Euronext Brussels 0.70%
min EUR 30.00 на 

поръчка
0.35% min EUR 15.00

4 Великобритания London Stock Exchange 0.70%
min EUR 30.00 на 

поръчка
0.35% min EUR 15.00

5 Германия
Berliner Borse, Frankfurt Stock Exchange, 

XETRA, Borse Munich 
0.70%

min EUR 30.00 на 

поръчка
0.35% min EUR 15.00

6 Гърция Athens Stock Exchange 0.70%
min EUR 10.00 на 

поръчка
0.35% min EUR 15.00

7 Дания Copenhagen Stock Exchange 0.70%
min EUR 30.00 на 

поръчка
0.35% min EUR 15.00

8 Ирландия
Irish Stock Exchange, Irish Enterprise 

Exchange
0.70%

min EUR 30.00 на 

поръчка
0.35% min EUR 15.00

9 Испания Madrid Stock Exchange 0.70%
min EUR 30.00 на 

поръчка
0.35% min EUR 15.00

10 Италия Borsa Italiana 0.70%
min EUR 30.00 на 

поръчка
0.35% min EUR 15.00

11 Канада
Montreal Exchange, Toronto Stock 

Exchange
0.35% min EUR 15.00

12 Норвегия Oslo Stock Exchange 0.70%
min EUR 30.00 на 

поръчка
0.35% min EUR 15.00

13 Португалия Euronext Lisbon 0.70%
min EUR 30.00 на 

поръчка
0.35% min EUR 15.00

14 САЩ
New York Stock Exchange, NASDAQ 

Stock Market, AMEX, ECNs
0.70%

min EUR 30.00 на 

поръчка
0.35% min EUR 15.00

15 Финландия Helsinki Stock Exchange 0.70%
min EUR 30.00 на 

поръчка
0.35% min EUR 15.00

16 Франция Euronext Paris 0.70%
min EUR 30.00 на 

поръчка
0.35% min EUR 15.00

17 Холандия Euronext Amsterdam 0.70%
min EUR 30.00 на 

поръчка
0.35% min EUR 15.00

18 Швейцария SIX Swiss Exchange 0.70%
min EUR 30.00 на 

поръчка
0.35% min EUR 15.00

19 Швеция Stockholm Stock Exchange 0.70%
min EUR 30.00 на 

поръчка
0.35% min EUR 15.00

20 Япония Tokyo Stock Exchange 0.70%
min EUR 30.00 на 

поръчка
0.35% min EUR 15.00

21 Полша Warsaw Stock Exchange 0.80%
min EUR 40.00 на 

поръчка
0.65% min EUR 15.00

22 Сингапур Stock Exchange of Singapore 0.80%
min EUR 30.00 на 

поръчка
0.65% min EUR 15.00

23 Турция Istanbul Stock Exchange 0.80%
min EUR 40.00 на 

поръчка
0.65% min EUR 15.00

24 Унгария Budapest Stock Exchange 0.80%
min EUR 75.00 на 

поръчка
0.65% min EUR 15.00

25 Хонг Конг Hong Kong Exchanges and Clearing 0.80%
min EUR 30.00 на 

поръчка
0.65% min EUR 15.00

26 Чешка Република Prague Stock Exchange 0.80%
min EUR 55.00 на 

поръчка
0.65% min EUR 15.00

27 Прехвърляне на чуждестранни КЦК от/към клиент, чийто регистър не се води в Банката EUR 25.00

*** Посоченият размер на таксата за съхранение е годишен и се изчислява на база 30/360. Таксата се определя на база средно-дневни баланси през

месеца, преоценени по цена на затваряне на съответния пазар от последния, респективно най-близкия до него предходен ден от месеца. Таксата се

изчислява върху евровата равностойност на преоценката, изчислена по официалния курс на Банката или по курс, определен от кредитна и/или

депозитарна институция, на която Банката е възложила изпълнението на всички или част от функциите си във връзка със съхранението на КЦК.

Начислената такса за съхранение на КЦК се събира на тримесечие.

* Включват се всички ценни книжа по смисъла на чл.3, т.1 във връзка с §1 , т.1 от ДР на ЗПФИ, с изключение на държавните ценни книжа.

Годишна такса

 за съхранение ***
Комисиона **

EUR равностойност на CAD 

0.15 на акция, min EUR 30.00 

на поръчка

** Комисионата не включва специфични за някои пазари допълнителни разходи, които биха могли да възникнат, като данъци (вкл. т.н. stamp duty),

налози, държавни и регулаторни такси, други плащания свързани със сделки за придобиване или продажба на финансови инструменти и т.н., които ще

бъдат посочени на клиента своевременно преди сключване на сделка за покупка или продажба на финансови инструменти. Комисионата се изчислява

в евро, върху стойността/равностойността на цената на сделката в евро по официалния курс на Банката или по курс, определен от кредитна и/или

депозитарна институция, на която Банката е възложила изпълнението на всички или част от функциите си във връзка със съхранението на КЦК. За

клиенти, които имат открита сметка в щатски долари (USD), комисионите за сделки на пазар в САЩ се събират в USD .
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XIII.     ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ

A Договорни Фондове

1 Такса за покупка - процент от инвестираната сума:

▪    (ЛФ) Фонд от Фондове - Глобален Нискорисков 1.50%

▪    (ЛФ) Фонд от Фондове - Глобален Среднорисков 1.50%

▪    (ЛФ) Фонд от Фондове - Глобален Високорисков 2.00%

▪    (ЛФ) Фонд Акции - Развиваща се Европа 2.00%

▪    (ЛФ) Фонд Акции - Глобални акции 1.75%

▪    (ЛФ) Фонд Глобални облигации 1.00%

▪    (ЛФ) Фонд от Фондове - Глобални Развиващи се пазари 2.00%

▪    (ЛФ) Фонд от Фондове Недвижими имоти 2.00%

▪    (ЛФ) Фонд от Фондове- Комбинация Акции 1.50%

▪    (ЛФ) Фонд от Фондове- Балансирана Комбинация Глобален 1.50%

▪    (ЛФ) Фонд от Фондове - Балансирана Комбинация САЩ (USD) 1.50%

▪    (ЛФ) Фонд Абсолютна възвръщаемост 0.50%

▪    (ЛФ) Фонд Доход плюс € (EUR) 0.00%

▪    (ЛФ) Фонд Доход плюс $ (USD) 0.00%

по-малко от

180 дни

от 180 дни до

1 година

от 1 до 2

години

повече от

2 години

▪    (ЛФ) Фонд от Фондове - Глобален 

Нискорисков
1.00% 1.00% 0.50% 0.00%

▪    (ЛФ) Фонд от Фондове - Глобален 

Среднорисков
1.00% 1.00% 0.50% 0.00%

▪    (ЛФ) Фонд от Фондове - Глобален 

Високорисков
1.00% 1.00% 0.50% 0.00%

▪    (ЛФ) Фонд Акции - Развиваща се 

Европа
1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

▪    (ЛФ) Фонд Акции - Глобални акции 1.00% 1.00% 0.50% 0.00%

▪    (ЛФ) Фонд Глобални облигации 1.00% 1.00% 0.50% 0.00%

▪    (ЛФ) Фонд от Фондове - Глобални 

Развиващи се пазари
1.00% 1.00% 0.50% 0.00%

▪    (ЛФ) Фонд от Фондове Недвижими 

имоти 
1.00% 1.00% 0.50% 0.00%

▪    (ЛФ) Фонд от Фондове- Комбинация 

Акции 
1.00% 1.00% 0.50% 0.00%

▪    (ЛФ) Фонд от Фондове- Балансирана 

Комбинация Глобален
1.00% 1.00% 0.50% 0.00%

▪    (ЛФ) Фонд от Фондове - Балансирана 

Комбинация САЩ (USD)
1.00% 1.00% 0.50% 0.00%

▪    (ЛФ) Фонд Абсолютна 

възвръщаемост
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

▪    (ЛФ) Фонд Доход плюс € (EUR) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

▪    (ЛФ) Фонд Доход плюс $ (USD) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

B Регулярен инвестиционен план ПланИнвест*

1 Такса за покупка - съгласно т. А. 1.

2 Такса за обратно изкупуване - съгласно т. А. 2.

C Комбиниран продукт СпестИнвест

1 Такса за покупка - процент от инвестираната сума*: 0.50%

2 Такса за обратно изкупуване - съгласно т. А. 2.

Комбиниран продукт СпестИнвест Плюс**

1 Такса за покупка - процент от инвестираната сума*: 0.50%

2 Такса за обратно изкупуване - съгласно т. А. 2.

D Разплащателни сметки- договорни фондове ЛЕВА ВАЛУТА

1 Откриване на сметка Взаимни Фондове без такса без такса

2 Минимално салдо BGN 0 EUR/USD 0

3 Обслужване  (месечно) без такса без такса

4 Закриване без такса без такса 

5 Внасяне  на  суми по сметка без такса без такса

**Комбиниран продукт СпестИнвест Плюс е предназначен за притежатели на програми за комплексно банково обслужване.

Забележка: Сметката трябва да се използва само за нуждите на инвестирането във взаимни фондове и комбинираните продукти Спест Инвест, 

СпестИнвест Плюс.

Забележка: За операции, които не са изрично посочени в т. D Разплащателни сметки - договорни фондове , се прилагат таксите указани в останалите 

раздели от Тарифата на Банката.

2

* 0% такса за покупка при включване в програма "Моето Предимство" или "Моят Престиж".

Такса за обратно изкупуване- 

процент от сумата по обратно изкупуване:
Период на притежаване на дяловете

*При подписване на Заявление за участие в регулярен инвестиционен план, притежателите на пакетни програми Моето 

Предимство и Моят Престиж, както и притежателите на пакетни програми за комплексно банково обслужване с превод на 

работна заплата в банката ползват 0% такса за покупка на дялове от взаимни фондове в BGN/EUR/USD. Преференцията е 

валидна до размера на посочената сума за регулярна инвестиция, за съответния фонд.

За инвестиции във фондове и суми, извън посочените в регулярния инвестиционен план се прилагат такси, съгласно 

Тарифата на Банката.
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XIV.     КРЕДИТНИ СДЕЛКИ

A Овърдрафт по разплащателна сметка / дебитна карта

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

сума:*

от 200 до 1 000 лв.

от 1 001 до 4 000 лв.

от 4 001 до 7 000 лв.

от 7 001 до 10 000 лв.

от 10 001 до 20 000 лв.

над 20 000 лв.

2 Месечна такса за обслужване на овърдрафт**

3
Tакса за подновяване на овърдрафт - начислява се върху лимита при

всяко удължаване на срока на овърдрафта

4

Такса за резервация за период от шест месеца на условията по

предоставена оферта за овърдрафт (по отношение на лихвен процент,

такси и комисиони) (с вкл. ДДС) 

5
Такса за последваща промяна в първоначално дефинираните параметри

на овърдрафта съгласно първоначалното одобрение

6

Такса за разглеждане на искане за предоговаряне на условията по

овърдрафта (относно лихвен процент, заместване/ встъпване в дълг,

замяна/ частично освобождаване на обезпечение) 

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            

8
Такса за предоговаряне условията по овърдрафта извън тези по т.7

(относно промяна на такси, комисиони, обслужващи сметки и др.)   

9
Такса за разглеждане на искане за възстановяване на преференциални

условия по овърдрафт 

10 Такса за промяна на разрешен размер по овърдрафт

11
Tакса за действия по ограничаване на негативни последици при 

просрочие***

от 2 до 30 дни 

от 31 до 60 дни 

от 61 до 90 дни

от  91 до 120 дни 

от 121 до 150 дни

от 151 до 180 дни 

над 181 дни 

B Потребителски кредит с/без поръчител(и)

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

от 500 до 2 500 лв.

от 2 501 до 5 000 лв.

от 5 001 до 10 000 лв.

от 10 001 до 20 000 лв.

от 20 001 до 40 000 лв.

над 40 000 лв.

При избрана опция за експресно разглеждане на искане за кредит в

зависимост от исканата сума:**

от 500 до 2 500 лв.

от 2 501 до 5 000 лв.

от 5 001 до 10 000 лв.

от 10 001 до 20 000 лв.

от 20 001 до 40 000 лв.

2
Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка, разкрита по

потребителски кредит ***

3

Такса за резервация за период от шест месеца на условията по

предоставена оферта за потребителски кредит (по отношение на лихвен

процент, такси и комисиони) (с вкл. ДДС) 

4 Такса за последваща промяна в първоначално дефинираните параметри

по потребителския кредит съгласно първоначалното одобрение

5

Такса за разглеждане на искане за предоговаряне на условията по

кредита (относно лихвен процент, валута, срок, заместване/ встъпване в

дълг, замяна/ частично освобождаване на обезпечение, погасителен план) 

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            

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)

▪ При намаляване/увеличаване на срока и необходимост от 

кредитен анализ/обследване на дохода на кредитополучателя

8

Такса за предоговаряне условията по  кредита извън тези по т.5 и т.6 

(относно промяна такси, комисиони, обслужващи сметки, падежна дата и 

др.)   

BGN 15 BGN 15

BGN 35 BGN 35

0,70% върху размера на непогасената 

главница по кредита мин. BGN 75

BGN 2 -

-

BGN 100

BGN 175

-

-

BGN 50 BGN 50

BGN 50

0.70% от размера на 

разрешения лимит, 

min 75 BGN  

ЛЕВА ВАЛУТА

-

-

-

BGN 50

ЛЕВА ВАЛУТА

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

** Не се прилага за овърдрафти, отпуснати след 16.09.2013.

-

-

-

-

-

-

BGN 100 

BGN 200

BGN 300

BGN 50

по договаряне по договаряне

BGN 50 -

BGN 50 -

BGN 11

BGN 13

BGN 15

BGN 400

BGN 50

BGN 100

BGN 200

BGN 300

BGN 400

-

-

-

Съгласно  Раздел I. "Сметки", буква G 

"Разплащателни сметки, открити за 

обслужване на потребителски кредити и 

кредити, обезпечени с ипотека"  от 

настоящата Тарифа"

BGN 9

BGN 15

BGN 30

BGN 50

BGN 70

1%, мин. 10 лева

BGN 15

BGN 35 -

BGN 50 -

BGN 15 -

BGN 4

BGN 5

BGN 7

-

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

** При кандидатстване за eкспресенo 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 - 30 лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата при

усвояване на кредит.

BGN 80

BGN 130

BGN 230

BGN 430

BGN 80

BGN 130

BGN 230

BGN 430

BGN 330 BGN 330

*** В случай на неплащане в срок по договора за кредит и при заявено от клиента ползване на допълнителната услуга за извършване на 

действия по ограничаване на негативните последици при просрочие, Банката начислява посочената по-горе такса за предоставената услуга (в 

това число, но не само, за телефонни обаждания, изпращане на писма, покани и др.). Таксата се събира съответно за всеки от периодите на 

просрочие, на първия ден от периода. Пример: На 2-рия ден се удържат 4 лв. за периода на просрочие от 2 до 30 дни. На 31-вия ден се 

удържат 5 лв. за периода на просрочие от 31 до 60 дни; и т.н.

0,70% върху размера на непогасената 

главница по кредита мин. BGN 75

BGN 75  BGN 75  
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9
Такса за разглеждане на искане за възстановяване на преференциални 

условия по потребителски кредит 

10
Tакса за действия по ограничаване на негативни последици при 

просрочие****

 от 2 до 30 дни 

 от 31 до 60 дни 

от 61 до 90 дни

от  91 до 120 дни 

от 121 до 150 дни

от 151 до 180 дни 

над 181 дни 

11
Такса при преструктуриране на отпуснат кредит- върху преструктурираната 

сума

C

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) 

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

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

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

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

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

над 100 000 лв. (или валутната им равностойност) 

2
Tакса за подновяване на овърдрафт - начислява се върху лимита при

всяко удължаване на срока на овърдрафта

3 Такса за последваща промяна в първоначално дефинираните параметри

по кредитa/овърдрафта съгласно първоначалното одобрение

4

Такса за разглеждане на искане за предоговаряне на условията по

кредита/овърдрафта (относно лихвен процент, срок, заместване/

встъпване в дълг, замяна/ частично освобождаване на обезпечение) 

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            

▪ За потребителски кредит Еластика

▪ За овърдрафт Еластика

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)

▪ При намаляване/увеличаване на срока и необходимост от 

кредитен анализ/обследване на дохода на кредитополучателя

7

Такса за предоговаряне условията по кредита/овърдрафта извън тези по

т.5 и т.6(относно промяна такси, комисиони, обслужващи сметки, падежна

дата и др.)   

8
Tакса за действия по ограничаване на негативни последици при

просрочие****

от 2 до 30 дни 

от 31 до 60 дни 

от 61 до 90 дни 

от  91 до 120 дни 

от 121 до 150 дни

от 151 до 180 дни 

над 181 дни 

D Револвиращ потребителски кредит „Желание”*

1 Годишна такса за обслужване на кредит **

2 Такса за блокиране на кредитен лимит ***

3 Такса за администриране на просрочен кредит ****

E

1
Такса за оценка на кредитоспособността на кредитополучателя, платима 

при подаване на искането за кредит*

▪    за клиенти с доходи от трудови и служебни 

правоотношения

▪    за клиенти с доказани доходи от други източници, 

различни от горните 

▪    за клиенти с доказани доходи от чужбина 

2

Такса за експресно разглеждане на искане за кредит- платима при 

подаване на Искането за кредит (с вкл. ДДС). Платима в допълнение към 

съответната такса по т.1. 

3

Такса за резервация  за период от шест месеца на  условията по 

предоставена оферта за жилищен кредит/потребителски кредит с ипотека 

(по отношение на лихвен процент, такси и комисиони) (с вкл. ДДС) 

BGN 9

BGN 11

BGN 13

BGN 15

BGN 15 BGN 15

BGN 30 BGN 30

BGN 75 BGN 75

BGN 13

BGN 15

ЛЕВА ВАЛУТА

BGN 9

BGN 11

* В случай на неплащане в срок по договора за кредит и при заявено от клиента ползване на допълнителната услуга за извършване на

действия по ограничаване на негативните последици при просрочие, Банката начислява посочената по-горе такса за предоставената услуга (в

това число, но не само, за телефонни обаждания, изпращане на писма, покани и др.). Таксата се събира съответно за всеки от периодите на

просрочие, на първия ден от периода. Пример: На 2-рия ден се удържат 4 лв. за периода на просрочие от 2 до 30 дни. На 31-вия ден се

удържат 5 лв. за периода на просрочие от 31 до 60 дни; и т.н.

** Не се прилага за договори за кредит, сключени след 22.07.2014

Кредити, обезпечени с ипотека (Жилищни 

кредити/Потребителски кредити с обезпечение ипотека 

върху недвижим имот/Ипотечен овърдрафт)

*** Таксата се начислява в случай, че кредитополучателят не погаси минимална месечна вноска до датата за плащане (падеж). В този случай 

Банката ограничава последващо усвояване на разполагаемия кредитен лимит.

**** Таксата се начислява при забава на плащането на една или повече месечни погасителни вноски по кредита. 

BGN 350

BGN 400

BGN 500

BGN 175

BGN 275

BGN 350

BGN 400

BGN 500

BGN 9

BGN 11

BGN 15

BGN 13 

1.50% 1.50%

BGN 75 BGN 75

BGN 175

BGN 275

BGN 15

**** В случай на неплащане в срок по договора за кредит и при заявено от клиента ползване на допълнителната услуга за извършване на 

действия по ограничаване на негативните последици при просрочие, Банката начислява посочената по-горе такса за предоставената услуга (в 

това число, но не само, за телефонни обаждания, изпращане на писма, покани и др.). Таксата се събира съответно за всеки от периодите на 

просрочие, на първия ден от периода. Пример: На 2-рия ден се удържат 4 лв. за периода на просрочие от 2 до 30 дни. На 31-вия ден се 

удържат 5 лв. за периода на просрочие от 31 до 60 дни; и т.н.

BGN 11

BGN 13 

BGN 9

BGN 50 BGN 50

BGN 4

BGN 7

BGN 5

BGN 7

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

по договарянепо договаряне

BGN 35

BGN 4 BGN 4

BGN 5

BGN 7

BGN 5

BGN 7

BGN 50

BGN 15

BGN 50

BGN 15

0,70% върху размера на непогасената 

главница по кредита мин. BGN 75

0.70% от размера на разрешения лимит, 

мин. 75 BGN  

1%, мин. 10 лева 1%, мин. 10 лева

1%, мин. 10 лева 1%, мин. 10 лева

* Продуктът не се предлага считано от 01.04.2015.

ЛЕВА ВАЛУТА

BGN 75  BGN 75  

0,70% върху размера на непогасената 

главница по кредита мин. BGN 75

BGN 35

BGN 100 BGN 100

BGN 200 BGN 200

BGN 50 BGN 50

BGN 150 BGN 150

ЛЕВА ВАЛУТА

BGN 4

BGN 5

* Таксата е платима на два етапа - 25 лв. при кандидатстване за кредит, останалата част при усвояване на кредит

Потребителски кредит/овърдрафт с обезпечение парични 

средства (Еластика)

30



4
Такса за документален анализ на обезпечението, дължима за всеки от 

имотите, които ще служат за обезпечение по кредита

▪ когато имотът (вкл. дворно място), предмет на анализа, е с до 

две промени в собствеността за период от 10 г. назад

▪ когато имотът (вкл. дворно място), предмет на анализа, е с 

повече от две промени в собствеността за период от 10 г. Назад

5

Такса за установяване моментното състояние на недвижимия имот, приет

като обезпечение и съставяне на протокол (при усвояване на траншове)

(с вкл. ДДС) 

6 Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка

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)

▪ При намаляване/увеличаване на срока и необходимост от 

кредитен анализ/обследване на дохода на кредитополучателя

8
Последваща промяна в първоначално дефинираните параметри на

кредита съгласно предварителното одобрение

9

Такса за разглеждане на искане за предоговаряне на условията по

кредита (относно лихвен процент, срок, валута, заместване/ встъпване в

дълг, замяна/ частично освобождаване на обезпечение, погасителен план) 

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            

11
Такса за предоговаряне условията по кредита извън тези по т.10 (относно

промяна такси, комисиони, обслужващи сметки, падежна дата и др.)   

12
Такса за разглеждане на молба за преструктуриране на задълженията по

кредита

13
Tакса за действия по ограничаване на негативни последици при

просрочие* 

от 2 до 30 дни 

от 31 до 60 дни 

от 61 до 90 дни

от  91 до 120 дни 

от 121 до 150 дни

от 151 до 180 дни 

над 181 дни 

14
Такса за разглеждане на искане за възстановяване на преференциални

условия по кредит*

15 Изготвяне на съгласие за заличаване на ипотека  (с вкл. ДДС)     

16
Такса за компютърни разпечатки от АВП (Агенция по Вписванията) –

София  (с вкл. ДДС)

17
Такса за издаване на удостоверение по чл.22а от ЗДДФЛ . (с вкл. ДДС)

18
Такса за издаване на удостоверение за наличие на задължение по кредит*

(с вкл. ДДС)

*Таксата не се събира за удостоверение, заявено заедно с искане за

предсрочно погасяване на кредита. 

19
Активиране/Деактивиране на пакет "SMS известяване" по жилищно-

ипотечни кредити (с вкл. ДДС)

20 Годишен абонамент за пакет "SMS Известяване" (с вкл. ДДС)

21
Такса за въвеждане на "Flexi" параметри" за текущи заеми с анюитетни

вноски

22 Такса за активиране на "Flexi" заявка по заеми с анюитетни вноски

23 Такса за деактивиране на "Flexi" заявка по заеми с анюитетни вноски

24
Tакса за смяна на функционалност (скъсяване на срока или намаляване

на размера на вноските) по "Спестовен жилищен кредит"

25
Извършване и/или актуализация на извършени експертни оценки на

обезпечения (по видове обезпечения) 

26
Такса за предсрочно погасяване на кредита, когато кредитът е погасен

преди изплащане на 12 месечни вноски от усвояването му *

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

1 Апартаменти

2 Магазини, офиси

3 Гараж в с сградата на основното обезпечение с една поръчка

4 Гараж с отделна поръчка

5  Къщи

6
За всяка друга собственост на същия собственик в същата сграда с една 

поръчка

7
КСС - проверка, за апартаменти, магазини, офиси и за всяка друга 

собственост на същия собственик в същата сграда с една поръчка

8 Урегулиран поземлен имот (УПИ)

9 Съседен поземлен имот на същия собственик, една поръчка

10 Инвеститорски контрол по  жилищни кредити

11 Други видове обезпечения

* В случай на неплащане в срок по договора за кредит и при заявено от клиента ползване на допълнителната услуга за извършване на 

действия по ограничаване на негативните последици при просрочие, Банката начислява посочената по-горе такса за предоставената услуга (в 

това число, но не само, за телефонни обаждания, изпращане на писма, покани и др.). Таксата се събира съответно за всеки от периодите на 

просрочие, на първия ден от периода. Пример: На 2-рия ден се удържат 10 лв. за периода на просрочие от 2 до 30 дни. На 31-вия ден се 

удържат12 лв. за периода на просрочие от 31 до 60 дни; и т.н.

BGN 100

BGN 75 BGN 75

BGN 30 BGN 30

BGN 30 BGN 30

BGN 100 BGN 100

1% от предсрочно погасената сума.

BGN 100

BGN 75

BGN 5

по договаряне

BGN 150

BGN 200

BGN 50

BGN 100

BGN 250

по договаряне

BGN 100

BGN 200

по договаряне

BGN 100

по договаряне

BGN 150

BGN 200

BGN 50

BGN 100

BGN 250

по договаряне

BGN 100

BGN 200

по договаряне

BGN 30

BGN 100

BGN 5

BGN 5

BGN 100

BGN 75

BGN 5

BGN 30

BGN 100

BGN 5

BGN 5

BGN 27

BGN 32

BGN 35

BGN 12

BGN 17

BGN 22

BGN 27

BGN 32

BGN 35

BGN 75 BGN 75

BGN 100 BGN 100

BGN 10 BGN 10

BGN 12

BGN 17

BGN 22

Съгласно  Раздел I. "Сметки", буква G 

"Разплащателни сметки, открити за 

обслужване на потребителски кредити и 

кредити, обезпечени с ипотека"  от 

настоящата Тарифа"

0,70% върху размера на непогасената 

главница по кредита мин. 150 лв.

0.70% върху размера на непогасената 

главница по кредита min 100 BGN 

BGN 200 BGN 200

BGN 150 BGN 150

BGN 50 BGN 50

BGN 100

BGN 15 BGN 15

BGN 400 BGN 400

BGN 100

* Такса за предсрочно погасяване при Ипотечен Овърдрафт се дължи преди изплащане на 12 последователни месечни вноски по кредита след 

изтичане на периода, през който кредитът се ползва под формата на овърдрафт.

Съгласно раздел G от настоящата тарифа
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XV.     ДРУГИ ТАКСИ

1 Удостоверения (с вкл. ДДС):

▪    на български език

▪    на  английски  език

2 Референции (с вкл. ДДС)

▪    на български език

▪    на  английски  език

3

4

5

▪    Издаване за 2 работни дни

▪    Издаване за 15 работни дни

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

XVI.     БАНКОВИ КАСЕТКИ (с вкл. ДДС) *
                                      

                                              месец

куб. см.

1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца

до  9 000 куб.см. BGN 40.00 BGN 60.00 BGN 100.00 BGN 180.00

до 18 000 куб. см. BGN 60.00 BGN 80.00 BGN 150.00 BGN 250.00

до 36 000 куб. см. BGN 70.00 BGN 100.00 BGN 170.00 BGN 300.00

до 54 000 куб. см . BGN 90.00 BGN 140.00 BGN 220.00 BGN 350.00

над 54 000 куб. см. BGN 110.00 BGN 170.00 BGN 300.00 BGN 400.00

Писмени справки – текуща година (с вкл. ДДС)

Писмени справки – за всяка предходна година (с вкл. ДДС)

Такса обслужване на запор

Фотокопие или препис на документ за извършени банкови 

операции – за страница (с вкл. ДДС)

BGN 30.00

BGN 45.00

BGN 10.00

BGN 2.00

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение по потребителски кредит и

кредитна карта (с вкл. ДДС):

Предаване на информация по факс от клиенти на страница (с

вкл. ДДС)

BGN 10.00

BGN 20.00

BGN 30.00

BGN 60.00

BGN 10.00

*Банката не е длъжна да съхранява документи, предхождащи установяването на взаимоотношения

(сключването на договор за кредит) с клиента. По договори за жилищни и ипотечни кредити, подписани

след 01.10.2016 г., се прилагат разпоредбите на 24 ал. 1, т. 10. от Закона за кредитите за недвижими

имоти на потребители.

Забележка: При наличие на банкови касетки с други размери, се прилагат таксите, валидни за следващия по големина

размер, описан в Тарифата.

BGN 20.00

* Посочените цени са с ДДС. За повторно отваряне на касета за деня се прилага такса от BGN 5.00.

За експресни услуги (изпълнение в рамките на един и същи

работен ден), поискани от клиент, свързани с даване на справки,

удостоверения и други (с вкл. ДДС)

Писмено удостоверение или потвърждение за наличие на сметки

и авоарите по тях (с вкл. ДДС)

Удвоения размер на 

предвидената такса

BGN 10.00

Такса за анализ на застрахователното покритие и обработка на

документите по индивидуално сключена имуществена

застраховка(с вкл. ДДС)

BGN 50.00

Предоставяне на фотокопия от документи относно кредитни

сделки - на документ (с вкл. ДДС) *

BGN 2.00

BGN 50.00

Такса за превод в изпълнение на запор в полза на органа

наложил запора
BGN 5.00

Попълване на платежен документ по искане от клиент (с вкл.

ДДС)
BGN 1.20

Такса за теглене на освободени средства по запор разрешени от 

органа наложил запора
BGN 5.00

Такса за повтарящо се за трети или повече пъти заявление за

осъществяване на права във връзка с Общия регламент относно

защита на данните (с вкл. ДДС)   

BGN 30.00

Такса за заверяване на пълномощно по образец на банката или

за проверка на пълномощно, заверено от български нотариус (с

вкл. ДДС)

Такса за проверка на пълномощно, заверено в българско

дипломатическо или консулско представителство в чужбина (с

вкл. ДДС)

BGN 5.00

BGN 30.00
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XVII.     ЗАБЕЛЕЖКИ

A ЛИХВИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИ ОТ БАНКАТА СРЕДСТВА

1

2

3

4

5

6 Банката не плаща лихви за:

7 Период на изплащане на лихви по привлечени средства:

    ▪    за разплащателни сметки - годишно или съгласно договора за разплащателна сметка

    ▪    за спестовни сметки/влогове- годишно или съгласно договора за спестовен влог

B ЛИХВИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА ОТ БАНКАТА

C ВАЛЬОРИ

1

2

3

4

5 Преводи в BGN:

6 Вътрешнобанкови преводи във валути различни от BGN:

7  Валутни преводи:

□ с обикновен вальор:

□ с експресен вальор:

Лихвите по предоставени средства се начисляват и събират въз основа на сключените договори за кредити.

    ▪    за срочни депозити - съгласно договора за депозит

    ▪    салда под минималните

    ▪    суми по спестовни сметки и срочни депозити, пазени по-малко от 8 дни, считано от деня, следващ датата на 

откриване

    ▪    Когато сметките на наредителя и получателя са в Банката, вальорът е същият работен банков ден, в който 

нареждането за платежната операция е получено от Банката (първият следващ работен банков ден – в случай, че 

преводът е нареден в неработен ден през Интернет банкиране).

Вальорът е дата, от която започва или спира да тече лихва по сметките, обслужвани от Банката. Вальорът е лихвен ден.

При коригиращи операции по лихвени сметки за вальор се поставя датата на първоначално взетата операция. 

При внасяне на пари в наличност вальорът е същия работен банков ден, освен при приемане на ценна пратка- вальорът е 

по договореност.

При наличие на съгласие за директен дебит - дебитирането на сметката на клиента-платец е с вальор денят на 

плащането.

    ▪    Нареждания за изходящи преводи (вкл. нареждания за директен дебит) потвърдени в банковата система до 15.00 ч, 

които са за изпълнение през БИСЕРА 6 и до 15.30 ч., ако са за изпълнение през RINGS, се изпълняват с вальор същия 

ден. Нареждания за превод получени след този час, както и преводи наредени през Интернет Банкиране в неработен ден 

за Банката, са с вальор следващ банков работен ден.

    ▪    Входящи преводи в полза на клиента-получател се изпълняват с вальор по сметката на клиента-получател, денят на 

получаване на средствата по сметка на Банката. 

    ▪    Когато сметките на наредителя и получателя са в Банката, вальорът е същият работен банков ден, в който 

нареждането за платежната операция е получено от Банката (първият следващ работен банков ден – в случай, че 

преводът е нареден в неработен ден през Интернет банкиране). 

Настоящата тарифа регламентира лихвите, таксите и комисионите по операции и услуги извършвани от “ЮРОБАНК 

БЪЛГАРИЯ” АД (предишно наименование «Българска Пощенска Банка» АД), наричана за краткост Банката в отношенията 

й с титуляри- физически лица (български и чуждестранни граждани). 

При използване на продуктите по всички глави с изключение на раздел Банкови карти  и раздел Кредитни сделки  от 

физически лица, в ролята им на лица извършващи стопанска дейност, но нерeгистрирани като търговци – занаятчии, 

земеделски производители, хотелиерски услуги и други, се таксуват съгласно настоящата тарифа.

Банката открива и поддържа сметки в следните валути -  BGN, USD, EUR, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, TRY, RON, RUB, 

CAD, PLN, JPY, CNY.

По банковите сметки на клиентите Банката плаща лихви, определени с Решение на Комитета по управление на активите и 

пасивите.

Неразделна част от Тарифата е лихвения бюлетин, който съдържа лихвите начислявани от Банката по сметки в 

национална и чуждестранна валута.

По основна платежна,разплащателни, спестовни и депозитни сметки лихвите се начисляват на база 360/360 дни. 

По депозити на клиенти лихвите са в зависимост от срочността на депозитите. При нарушаване условията по депозитите, 

банката плаща лихва в намален размер, съгласно договора за депозит.

  ▪ Нареждания за изходящи преводи се обработват както следва:

 - за валутни преводи през SWIFT и TARGET 2, въведени и потвърдени до 16.00 ч.– изпълняват се с вальор  

два работни дни (D+2); нареждания получени след 16.00 часа се изпълняват с вальор три работни дни (D+3).

 - за валутни преводи през БИСЕРА 7 и STEP 2, 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 се изпълняват с вальор два работни дни (D+2).

 - за валутни преводи през БИСЕРА 7 и STEP 2, въведени и потвърдени през банковата система до края на 

работния ден – изпълняват се с вальор  два работни дни (D+2).

33



□ със суперекспресен вальор:

D

□ Входящи валутни преводи през SWIFT се изпълняват с вальор по сметката на клиента- получател:

    - същия като вальора на получаване на средствата по сметка на Банката, ако банката-наредител е от страна от 

ЕИП и 

    - следващ работен ден, ако банката-наредител е извън ЕИП или не е страна-членка на Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

 - за валутни преводи през SWIFT и TARGET 2- въведени и потвърдени до 16.00 ч.– изпълняват се с вальор  

следващ работен ден (D+1); нареждания за експресен вальор след 16.00 часа не се приемат;

 - за валутни преводи през БИСЕРА 7 и STEP 2- няма.

□ Входящи валутни преводи през БИСЕРА7 и STEP2 се изпълняват с вальор по сметката на клиента-получател 

същия като вальора на получаване на средствата по сметка на Банката.

 - за валутни преводи през SWIFT и TARGET 2- въведени и потвърдени до 16.00 ч. – изпълняват се с вальор 

същия работен ден (D); нареждания получени след 16.00 часа се изпълняват с вальор следващ работен ден 

(D+1).

 - за валутни преводи през БИСЕРА 7 и STEP 2- няма

  ▪ Входящи валутни преводи се изпълняват както следва:

D ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР ЗА РАЗПЛАЩАТЕЛНА

СМЕТКА „СУПЕР СМЕТК@“

1. Титулярът на разплащателна сметка „Супер сметк@“ („Сметката“) има право да ползва следните преференциални

условия по договора за Супер сметк@:

□ Входящи валутни преводи през TARGET2 и които са от страни от Европейското икономическо пространство 

(ЕИП), се изпълняват с вальор по сметката на клиента-получател същия като вальора на получаване на средствата 

по сметка на Банката.

□ Входящи валутни преводи през TARGET2 и които не са от страни от Европейското икономическо пространство, 

се изпълняват с вальор по сметката на клиента-получател следващия работен ден след вальора на получаване на 

средствата по сметка на Банката.

1.1. Отстъпка от Месечната такса за обслужване.

В случай че през предходния календарен месец е получен превод на трудово възнаграждение в размер на или по-голям

от Минималната сума на регулярните преводи, посочена в т. 13 от Раздел II, буква „F“ от настоящата Тарифа (Програми 

за комплексно банково обслужване - Разплащателна сметка с превод на работна заплата „Супер сметк@ ) и са

извършени минимум 5 (пет) дебитни трансакции от Сметката чрез дебитна карта (на ПОС-терминални и АТМ устройства)

и/или преводи и плащания чрез Интернет/Мобилно банкиране, и/или плащане на битови сметки чрез услугата

„Универсален платец“, Банката ще начисли отстъпка върху месечната такса за обслужване на сметката, в размер,

посочен в т. 14 от Раздел II, буква „F“ от настоящата Тарифа (Програми за комплексно банково обслужване -

Разплащателна сметка с превод на работна заплата „Супер сметк@ ).

За целите на определяне на отстъпката се отчитат тези трансакции, които са осчетоводени (Сметката е задължена) в

рамките на предходния календарен месец, а всички извършени, но неосчетоводени през предходния календарен месец

трансакции се отчитат през месеца, в който са били осчетоводени. Към горепосочените дебитни трансакции от Сметката

не се включват превод между собствени сметки в Банката и плащане на задължение по кредитна карта, издадена от

Банката.

1.2. Възстановяване на разходи.

В случай че през предходния календарен месец е получен превод на трудово възнаграждение в размер на или по-голям 

от Минималната сума на регулярните преводи, посочена в т. 13 от Раздел II, буква „F“ от настоящата Тарифа (Програми 

за комплексно банково обслужване - Разплащателна сметка с превод на работна заплата „Супер сметк@ ) и са 

извършени минимум 8 (осем) дебитни трансакции от Сметката чрез дебитна карта (на ПОС-терминални и АТМ 

устройства) и/или преводи и плащания чрез Интернет/Мобилно банкиране, и/или плащане на битови сметки чрез услугата 

„Универсален платец“, от които поне 3 (три) транзакции са за заплащане на комунални услуги от Сметката чрез услугата 

„Универсален платец“ и/или Интернет/Мобилно банкиране, Банката ще преведе сума за възстановяване на разходи по 

Сметката на Титуляра в размер, посочен в т. 15 от Раздел II, буква „F“ от настоящата Тарифа (Програми за комплексно 

банково обслужване - Разплащателна сметка с превод на работна заплата „Супер сметк@ ). Средствата ще се 

превеждат в рамките на календарния месец, следващ месеца, през който са изпълнени условията по настоящата точка.
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2.2. Преференциалното условие „Възстановяване на разходи“ се прилага от Банката до срока, указан в т. 17  от Раздел II, 

буква „F“ от настоящата Тарифа (Програми за комплексно банково обслужване - Разплащателна сметка с превод на 

работна заплата „Супер сметк@ ). След тази дата Банката има право без предизвестие да промени размера на 

средствата за възстановяване или да отмени изцяло преференцията за възстановяване на разходи. В случай на промяна 

на размера на средствата за възстановяване след посочената дата, новият размер ще бъде своевременно публикуван в 

настоящата Тарифа. Титулярът може да се информира по всяко време чрез запитване в офис на Банката дали опцията за 

възстановяване на средства е все още приложима, както и за актуалния размер на възстановяваната сума.

3. Случаи, в които преференциалните условия не се прилагат:

2.1. Преференциалното условие „Отстъпка от Месечната такса за обслужване“ се прилага от Банката до срока, указан в т. 

16 от Раздел II, буква „F“ от настоящата Тарифа (Програми за комплексно банково обслужване - Разплащателна сметка 

с превод на работна заплата „Супер сметк@ ). След тази дата Банката има право без предизвестие да промени размера 

или да отмени прилагането на отстъпката от месечната такса за обслужване. В случай на промяна на размера на 

отстъпката от месечната такса за обслужване след посочената дата, новият й размер ще бъде своевременно публикуван 

в настоящата Тарифа. Титулярът може да се информира за размера на приложимата месечна такса за обслужване по 

всяко време, чрез своето Интернет банкиране или чрез запитване в офис на Банката.

За целите на възстановяване на разходи се отчитат тези трансакции, които са осчетоводени (Сметката е задължена) в 

рамките на предходния календарен месец, а всички извършени, но неосчетоводени през предходния календарен месец 

трансакции се отчитат за месеца, в който са били осчетоводени. Към посочените канали за плащане на комунални услуги, 

не се включва заплащането им чрез дебитна карта на банкомат.

2. Срокове за прилагане на преференциалните условия:

3.2. В случай че през предходния календарен месец по Сметката е получен превод на трудово възнаграждение в размер 

на или по-голям от минимално изискуемия или по-голям от Минималната сума на регулярните преводи, посочена в т. 13 

от Раздел II, буква „F“ от настоящата Тарифа (Програми за комплексно банково обслужване - Разплащателна сметка с 

превод на работна заплата „Супер сметк@ ), но в текущия календарен месец броят на направените дебитни трансакции 

от Сметката е по-малък от минималния брой, посочен в т.1.1 по-горе, Титулярът няма право да ползва преференциалните 

условия „Отстъпка от Месечната такса за обслужване“ на Сметката и „Възстановяване на разходи“, съгласно условията на 

т. 1 по-горе. В този случай Банката начислява стандартната Месечна такса за обслужване, съгласно т. 2.1 от Раздел II, 

буква „F“ от настоящата Тарифа (Програми за комплексно банково обслужване - Разплащателна сметка с превод на 

работна заплата „Супер сметк@ ).

3.1. В случай че през предходния календарен месец по Сметката не е постъпил превод на трудово възнаграждение или 

постъпилата сума е в размер по-малък от Минималната сума на регулярните преводи, посочена в т. 13 от Раздел II, буква 

„F“ от настоящата Тарифа (Програми за комплексно банково обслужване - Разплащателна сметка с превод на работна 

заплата „Супер сметк@ ), Титулярът няма право да ползва преференциалните условия „Отстъпка от Месечната такса за 

обслужване“ на Сметката и „Възстановяване на разходи“, съгласно условията на т. 1 по-горе. В този случай Банката 

начислява Месечна такса за обслужване в увеличен размер, изрично посочен в т. 2.2 от Раздел II, буква „F“ от настоящата 

Тарифа (Програми за комплексно банково обслужване - Разплащателна сметка с превод на работна заплата „Супер 

сметк@ ).

3.3. В случай че през предходния календарен месец по Сметката е получен превод на трудово възнаграждение в размер 

на или по-голям от Минималната сума на регулярните преводи, посочена в т. 13 от Раздел II, буква „F“ от настоящата 

Тарифа (Програми за комплексно банково обслужване - Разплащателна сметка с превод на работна заплата „Супер 

сметк@ ), но в текущия календарен месец броят на направените дебитни трансакции от Сметката или броят на 

транзакциите за заплащане на комунални услуги са по-малки от стойностите, посочени в т.1.2., тогава Титулярът ще 

получи само „Отстъпка от Месечната такса за обслужване“.

3.4. Изпълнението на изискванията за получаване на преференциални условия „Отстъпка от Месечната такса за 

обслужване“и „Възстановяване на разходи“ се отнася за съответния календарен месец. В случай че Титулярът не изпълни 

изискванията, посочени в т. 1 по-горе, за даден месец, то той не може да се възползва от преференциални условия в 

конкретния месец. В месеца, в който Титулярът отново изпълни условията по т. 1, правото за получаване на 

допълнителни преференции ще му бъде автоматично възстановено.
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5.2. За изпълнение на условието за постъпване на трудово възнаграждение по Сметката се счита всяко постъпване на 

суми в размер на или по-голям от Минимална сума на регулярните преводи, посочен в т. 13 от Раздел II, буква „F“ от 

настоящата Тарифа (Програми за комплексно банково обслужване - Разплащателна сметка с превод на работна 

заплата „Супер сметк@ ). За постъпване на трудово възнаграждение по Сметката няма да се зачитат операции като 

вноска на каса и вътрешнобанков превод между собствени сметки.

4.1. Изходящи вътрешнобанкови преводи, наредени от разплащателна сметка"Супер сметк@" (в левове и чуждестранна 

валута);

4.2. Изходящи междубанкови преводи, наредени от разплащателна сметка "Супер сметк@" (в левове и чуждестранна 

валута);

4.3. Експресни изходящи междубанкови преводи, наредени от разплащателна сметка "Супер сметк@" (в левове и 

чуждестранна валута).

5. Преустановяване на прилагането на преференциални условия:

5.1. При преустановяване на постъпване на трудовото възнаграждение на Титуляра по Сметката за период, надвишаващ 

3 (три) последователни месеца (считано от датата, на която Сметката е била последно заверена със средства, 

представляващи възнаграждение), Банката има право да прекрати прилагането на всички преференциални условия, 

приложими при превод на възнаграждение по сметка в Банката. В този случай, преференциалните условия, посочени в т. 

1 по-горе отпадат автоматично; прилаганият годишен лихвен процент по Сметката и таксите по операции, извършени чрез 

Картата преминават към условията, приложими по стандартна разплащателна сметка съгласно действащия Лихвен 

бюлетин и Тарифа на Банката към датата на прекратяването. Всички останали условия и такси, свързани с обслужването 

и операциите по Сметката, остават непроменени.

4. Банката начислява таксите в увеличен размер по т. 7., 8. и 9. от Раздел II, буква „F“ от настоящата Тарифа (Програми 

за комплексно банково обслужване - Разплащателна сметка с превод на работна заплата „Супер сметк@ ),за следните 

видове операции, ако те бъдат осъществени във финансов център на Банката:
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E ДРУГИ

1

2

3

USD EUR CHF GBP SEK DKK NOK RUB CAD

20 USD 20 EUR 15 CHF 15 GBP 90 SEK 60 DKK 120 NOK 20 EUR 18 CAD

JPY RSD TRY CNY

5000 JPY 100 RSD 30 TRY 230 CNY 100/170/250PLN *

4 Банката събира и комисионите на банките- кореспонденти.

5 За предоставени услуги в системата Western Union, се прилага тарифата на Western Union.

6

** Опция OUR- при тази опция всички разходи (такси и комисионни) по направения превод са за сметка на наредителя 

на превода. 

*** Опция BEN- при тази опция всички разходи (такси и комисионни) по направения превод са за сметка на 

получателя на превода. 

Банката си запазва правото да прилага по договореност условия, различни от посочените в Тарифата.

При преводи извън Европейската общност и избор на опция SHA*, както и при преводи в рамките на Европейската 

общност във валута, различна от валутите на държавите-членки, разноските на банките-кореспонденти са за сметка на 

получателя на превода. При избор на тази опция наредителят декларира, че е уведомен, че получателят на превода ще 

получи сумата на превода, намалена с тези разноски. 

При преводи извън Европейската общност и избор на опция BEN***, наредителят не заплаща такси, като Банката събира 

своите разноски от сумата на превода. От сумата на превода се приспадат и разноските на банките-кореспонденти. 

Всички разходи са за сметка на получателя на превода. 

* При превод до PLN 50 000 комисионната е PLN 100, между PLN 50 000 и PLN100 000 – PLN 170 и над PLN 100 000 – PLN 250

Преводи през Target2: клиентът на Банката (наредител или получател) заплаща само таксите и комисионите на Банката и 

преводите могат да бъдат извършвани само с опция SHA*.

Когато доставчикът на платежни услуги на получателя (индиректен участник в Target2) се намира извън територията на 

ЕИП, наредителят може да избере опция OUR**. В тези случаи наредителят се съгласява, че  Банката има право да 

дебитира впоследствие сметката му с разноските, събирани от доставчика-директен участник и доставчика на платежни 

услуги на получателя. 

* Опция SHA- при тази опция получателят заплаща таксите и комисионните, които се събират от неговия доставчик на 

платежни услуги, а платецът заплаща таксите и комисионните, които се събират от неговия доставчик на платежни 

услуги. 

За останалите чуждестранни валути комисионата  се събира в EUR като се преизчислява по централния курс на БНБ за 

съответната валута и EUR срещу BGN валиден към датата на извършване на платежната операция.

За преводи на територията на Европейската общност, извършени във валута на държава- членка, клиентът на Банката 

(наредител или получател) заплаща само таксите и комисионите на Банката и преводите могат да бъдат извършвани 

само при опция SHA*.

За преводи извън територията на Европейската общност клиентът наредител указва за чия сметка са разноските (такси и 

комисионни) по превода (опции SHA*, OUR**, BEN***). 

При преводи с опция за разноски OUR**, Банката събира и комисионите на своята банка – кореспондент:

Таксите и комисионите, изразени в BGN, EUR и USD, се събират в съответната валута. За останалите чуждестранни 

валути таксите и комисионите се събират в EUR като се преизчисляват по централния курс на БНБ за съответната валута 

и EUR срещу BGN валиден към датата на извършване на платежната операция. 

Услугите с ДДС са посочени в самата тарифа за всяка от таксите. 

PLN*

При преводи във валута, различна от тези, в които банката поддържа сметки, Банката изкупува сумата по приблизителен 

курс. Наредителят на превода е уведомен, че банката-кореспондент прави арбитраж и в зависимост от приложения от нея 

курс, възможно е сметката на наредителя да бъде дебитирана с допълнителна сума. Тъй като окончателният размер на 

разноските ще бъде известен след изпълнение на превода, Банката блокира сума по сметката на наредителя, която да се 

равнява минимум на 10 процента от сумата на превода, плюс разноските на Банката, плюс разноските на банките – 

кореспонденти.
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