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І.Т АРИФ А З А Т АК СИТЕ И КОМИСИОНИТЕ ЗА КЛИЕНТИ
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

1.СМЕТКИ
1.1.

1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2

Разплащателни Сметки
Откриване на стандартна разплащателна
сметка

лева

валута

BGN 10

EUR/USD10

Откриване на Ескроу сметка
0.1% min EUR 50 max EUR 1000
Откриване на разплащателна сметка за
земеделски стопани

без такса

Откриване и управление на разплащателна
1.1.1.3. сметка - „Специална сметка Евро фондове”
0.75% от размера на превода
от еврофондовете

Откриване и управление на
Разплащателна сметка - „Специална
сметка Евро фондове”
Откриване и управление на
Разплащателна сметка - „Специална
сметка Евро фондове”- в случай, че
клиентът е поискал техническа
подкрепа при подготовка на
документация за авансови плащания
от Изпълнителната агенция при
Министерство на Икономиката и
Енергетиката
1.1.2.

1.1.3.

Минимално салдо

1.2.

BGN 75
средно месечно салдо

EUR 75, USD 75, CHF 120, GBP
50, SEK 690, DKK 560
средно месечно салдо

BGN 6

EUR/USD6

Обслужване (месечно)

1.1.3.1. Обслужване на DVP - сметки на инвестиционни
посредници
1.1.4.

1% от размера на превода от
еврофондовете

Закриване

Депозитни Сметки

BGN 40
BGN 10

EUR/USD 6

лева

валута

1.2.1.

Откриване

без такса

без такса

1.2.2.

Минимално салдо

BGN 250

EUR 250, USD 250 CHF 800,
GBP 400, SEK 5000, DKK 4000

1.2.3.

Обслужване

без такса

без такса

1.2.4.

Издаване на дубликат на договор (облагаема с
ДДС)

BGN 5

BGN 5

Набирателни Сметки

лева

валута

BGN 10

EUR/USD10

BGN 0

EUR/USD0

1.3.

1.3.1.
1.3.2.

Откриване
Минимално салдо
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1.3.3.
1.3.4.
1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.
1.4.4.

Обслужване (месечно)

без такса

без такса

без такса

без такса

лева

валута

BGN 10

EUR/USD10

BGN 100

EUR/USD50

BGN 6

EUR/USD6

BGN 10

EUR/USD10

лева

валута

Сортирани - за частта над BGN 3 000,
EUR/USD3 000 /дневно/

0.2 % min BGN 2,
max BGN 150

0.3 %, min EUR/USD5,
max EUR/USD150

Несортирани (върху цялата сума)

0.3 %, min BGN 2

0.5 %, min EUR/USD5,

лева

валута

Със заявка *- за частта над BGN 3
000,EUR/USD3 000 /дневно/

0.4 %, min. BGN 3,
max BGN 500

0.5 %, min EUR/USD5,
max EUR/USD 300

Без заявка* - за частта над BGN 3 000,
EUR/USD3 000 /дневно/ (при
възможност от страна на Юробанк И
Еф Джи България АД )
Заявена*, но неизтеглена - за частта
над BGN 3 000, EUR/USD3 000
/дневно/

0. 5 % min BGN 5,

0.6 %, min EUR/USD7,

0.5 % min BGN 2,

0.5 %, min EUR/USD5,

Закриване

Ликвидационни Сметки
Откриване
Минимално салдо
Обслужване (месечно)
Закриване

2.КАСОВА ДЕЙНОСТ
2.1.

2.2.

Внасяне

Теглене

* Забележка: Теглене на суми над BGN 3 000- с писмена заявка (факс,телекс) един работен ден предварително
(до 12.00 часа) и теглене на суми над USD/ EUR 3 000, а за други валути - независимо от сумата- с писмена
заявка (факс,телекс) два работни дни предварително (до 12.00 часа)

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.2.1.
2.3.2.2.

Касова дейност - Депозитни Сметки

лева

валута

без такса

без такса

На падеж

без такса

без такса

Не на падеж до 3000 BGN/EUR/USD/дневно/ *

без такса

без такса

0.4 %, min. BGN 3,
max BGN 500

0.5 %, min EUR/USD5,
max EUR/USD300

Внасяне по срочен депозит
Теглене по срочен депозит

Със заявка *- за частта над BGN 3
000,EUR/USD3 000 /дневно/
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Без заявка* - за частта над BGN 3 000,
EUR/USD
3 000 /дневно/ (при възможност от
страна на Юробанк И Еф Джи
България АД )
Заявена*, но неизтеглена - за частта
над BGN 3 000, EUR/USD3 000
/дневно/

0. 5 % min BGN 5,

0.6 %, min EUR/USD7,

0.5 % min BGN 2,

0.5 %, min EUR/USD5,

* Забележка: Теглене на суми над BGN 3 000- с писмена заявка (факс, телекс) един работен ден предварително
(до 12.00 часа) и теглене на суми над EUR/USD3 000, а за други валути – независимо от сумата - с писмена
заявка (факс, телекс) два работни дни предварително (до 12.00 часа)
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.

Други Касови Услуги

2.4.12.

BGN 1

BGN 1

5%

не приема

5 % min BGN 10

не приема

без такса

не приема

за всяка
банкнота

не приема

BGN 5.50 + BGN 1
за всяка банкнота

не приема

Внасяне / обмяна на негодни банкноти

Инкасиране на повредени български банкноти
(до БНБ за отложена замяна ); (облагаема с
ДДС)

2.4.11.

1%

Внасяне на монети (над 10 лева)

2.4.7.

2.4.10.

1%

Размяна на банкноти в монети и обратно

Замяна на повредени банкноти (непосредствена
замяна)

2.4.9.

валута

Обработка, броене и размяна (без вноска по
сметка)
Проверка на банкнота

2.4.6.

2.4.8.

лева

Инкасиране на платежни средства – негодни
и/или силно повредени и/или изчезнали от
обръщение банкноти (облагаема с ДДС)
Касови преводи за други банки на Юридически
Лица без сметка в Юробанк И Еф Джи България
АД
Касови преводи за други банки на Юридически
Лица без сметка в Юробанк И Еф Джи България
АД – РИНГС
Вноски от Юридически Лица без сметка в
Юробанк И Еф Джи България АД, в полза на
Републиканския и Местни бюджети, Съд,
Нотариат, Митница и др., в системата на
Юробанк И Еф Джи България АД.
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

BGN 1

3% върху одобрената от
чуждата банка сума ,
min EUR/USD2
2 % min 3 BGN*

не приема

2 % min 13 BGN*
0,15%, min BGN 1,50,
max BGN 500

без такса

1% min BGN 1.00

4%
Теглене на ПОС с банкови карти Visa,
MasterCard, American Express, Diners
Club издадени от други банки
*Таксата се прилага и при касови преводи на такси в полза на Републиканския и Местни бюджети, Съд,
Нотариат, Митница и др.
2.5.
2.5.1.

Инкасо
Банков денонощен трезор (облагаема с ДДС)

лева

валута

по договореност,
min BGN 20 на месец

2.5.2.

Внасяне на инкасирани средства по сметка над
BGN 3000 или EUR/USD3000 дневно
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0.2% min BGN 10 max BGN
100

0.2% min EUR/USD10 max
EUR/USD150

3.Банкови преводи/ Разплащания
3.1.

Преводи - входящи

лева

Междубанкови – входящи

без такса

до EUR/USD2 500

3.1.1.

3.1.2.
3.2.

Преводи - изходящи

0,1 % MIN EUR/USD10,
MAX EUR/USD100
0.3%, min EUR/USD50,
max 300

лева

валута

BGN 1

EUR/USD5

BGN 0.65

EUR/USD3

Забележка: При превод в системата на банката между сметки на един клиент, такса не се събира.
до 100,000 лева - BGN 1.80
0,15 % min EUR/USD20,
над 100,000 лева - BGN 12
Междубанкови – изходящи*
max EUR/USD300

3.2.2.2. Междубанкови – изходящи - интернет банкиране

3.2.3.

EUR/USD5

над EUR/USD2 500 – върху цялата
сума
Междубанкови входящи с вальор същия ден
(при възможност от страна на Юробанк И ЕФ
Джи България АД)

3.2.1.1. Вътрешнобанкови
Вътрешнобанкови –интернет банкиране
3.2.1.2.

3.2.2.1

валута

до 100 000 лева - BGN 1.20
през RINGS - BGN 9

0,10 % min EUR/USD20,
max EUR/USD300

BGN 12

не се извършват

За експресни преводи (получаване на копие от
S.W.I.F.T. – в рамките на 2 часа):

3.2.3.1.

През RINGS

3.2.3.2.

През RINGS –интернет банкиране

3.2.3.3.

С вальор следващ ден – express допълнителна такса

EUR/USD35

3.2.3.4.

С вальор следващ ден – express допълнителна такса - интернет банкиране

EUR/USD35

3.2.3.5.

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

0.4 % min EUR/USD50,
max EUR/USD400

3.2.3.6.

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

3.2.4.

Авизо до банката на бенефициента / наредителя
/ по посочен факс

BGN 9

не се извършват

0.35 % min EUR/USD50,
max EUR/USD400

за България

EUR/USD2

за Чужбина

EUR/USD4

3.2.4.1. Авизо до банката на бенефициента / наредителя

EUR/USD10

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

3.3.

Директен дебит – иницииране,
плащане, отказ

3.4.

Допълнителна писмена кореспонденция по
нареждане за плащане
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до 100 000 лева – BGN 1.80
над 100 000 лева – BGN 12

BGN 10

EUR/USD20

3.5.

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

3.6.

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

3.7.

Допълнителна такса при непосочен IBAN

3.8.
3.8.1.
3.8.2.
3.9.
3.9.1.

3.9.2.

BGN 5

EUR/USD30

0.2 % min EUR/USD20,
max EUR/USD250
EUR 10

Масови плащания

лева

Директен дебит - Регулярни плащания на
комунални услуги
Масови плащания по/от множество сметки
(работодатели, инкасатори и други)

валута

BGN 0,30
BGN 0,20 /на запис/

Чекове

валута

За издаване на поименни чекове срещу банка
кореспондент на Юробанк И ЕФ Джи България
АД
За спиране плащането на поименни чекове
срещу банка - кореспондент на Юробанк И ЕФ
Джи България АД

0,15 %, min EUR 10
max EUR 100
EUR 10 плюс разноските на кореспондента

3.9.3.

За анулиране на чекове по искане на клиента

EUR 10 на чек

3.9.4.

За преиздаване на чекове по искане на клиента

EUR 10 на чек

3.9.5.

Изплащане на пътнически чекове

3.9.6.

При инкасиране на поименни чекове се събира
комисиона както следва:

3.9.7.

EUR 1 на чек
min EUR 7

Когато бенефициентът има сметка в
Юробанк И ЕФ Джи България АД
За изпращане на чекове по желание на клиента
чрез куриерска служба: (облагаема с ДДС)

0,2 %, min EUR 10
EUR 100 на чек

MAX

EUR 45

4.ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА ВАЛУТА
4.1.

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 Юробанк И ЕФ Джи
България АД за чужда валута ).
За суми по-големи от посочените, клиентите на банката задължително получава пазарни курсове от управление
“Ликвидност и финансови пазари”:

4.2.

4.3.

USD

EUR

CHF

GBP

SEK

10 000

30 000

15 000

6 000

65 000

Покупко – продажба на валута

4.3.1.

Сметка – сметка

4.3.2.

*Каса – каса за частта над BGN 3 000 или еквивалент

4.4.
4.4.1.

без такса
0.2% върху равностойността на сумата в BGN

При извършване на обмяна на чуждестранни валути (чуждестранна валута – чуждестранна валута)
банката прилага курс, изчислен чрез курсовете й “купува” и “продава” на съответните валути към
българския лев за деня на операцията
Сметка – сметка
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без такса

4.4.2.
4.4.3.

0.3% min EUR/USD5

* Каса – каса за частта над 3000 EUR / USD

При обмяна на чуждестранни валути, които не са включени в курсовия бюлетин на банката, курса се определя
от дилърите на банката.
* При операция каса-каса сделката се таксува само в едната посока

5.ЦЕННИ КНИЖА (ЦК)
5.1.Ценни Книжа (ЦК)
5.1.1.

Изпълнение на състезателни поръчки при участие в
аукцион
за придобиване на ЦК:
за одобрени поръчки
за неодобрени поръчки

5.1.2.

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

5.1.3.

При падеж на ЦК

5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.

5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.
5.1.10.

5.1.11.
5.1.12.
5.1.13.

Прехвърляне на ЦК между клиент на Юробанк И ЕФ
Джи България АД и друг първичен или непървичен
дилър
За издаване на авизо по искане на клиента по сделки с
ЦК
Прехвърляне на ЦК, между клиент на Юробанк И ЕФ
Джи България АД и друго юридическо лице:

0,045 % върху съвкупната номинална стойност на
поръчката; min BGN 7
BGN 10 на поръчка
0,045 % върху съвкупната номинална стойност на
поръчката; min BGN 6
0,025 % върху номиналната стойност
BGN 25
BGN 20

в рамките на Юробанк И Еф Джи България АД

BGN 10

от друга финансова институция
Издаване на дубликат на сертификат (удостоверение)
за собственост върху ЦК: (облагаема с ДДС)
Прехвърляне на ЦК по сметка на МФ в БНБ за участие в
приватизационна сделка
Изготвяне на справка за притежавани ЦК или
извлечение от регистъра при поискване от клиента
Блокиране и деблокиране на ЦК, извън случаите на
залог на ЦК по Закона за особените залози
(Комисионната е върху номинала)
За вписване на особени залози в регистъра на Юробанк
И Еф Джи България АД и за издаване на удостоверения
(облагаема с ДДС)
При заличаване договора за вписване на особен залог
(облагаема с ДДС)
Регистриране на сделка с ЦК между чуждестранни
инвеститори пред БНБ

BGN 10

5.1.14.

Канцелиране на инструкции по сделки с ЦК

5.1.15.

Съхранение * (облагаема с ДДС)

BGN 10
BGN 10
BGN 10
0,03 % min BGN 10

BGN 30

BGN 15
BGN 15 на уведомление
BGN 40
0.035%, min. 250 BGN

5.2.Чуждестранни ценни книжа
5.2.1.

Съхранение и поддържане на регистър от
чуждестранни ценни книжа (включително месечно
извлечение от регистъра (облагаема с ДДС)
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0.05%, min 350 BGN.

5.2.2.
5.2.3.

5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.

За извлечение от регистъра при поискване от клиента
Прехвърляне на ценни книжа между две институции,
чийто регистър се води в Юробанк И ЕФ Джи България
АД
Прехвърляне на ценни книжа от/към клиент, чийто
регистър не се води в Юробанк И ЕФ Джи България АД

BGN 15
BGN 15
BGN 40

За авизо по искане на клиента

BGN 25

Канцелиране на инструкции по нареждане на клиента
(ако банката има възможност)

BGN 50

Уведомление за корпоративно събитие (облагаема с
ДДС)

BGN 100

5.3.Корпоративни Ценни Книжа
(КЦК)
5.3.1.

Посредничество при сделка с корпоративни ценни
книжа и компенсаторни инструменти, извършени на
пода на Българска Фондова Борса- София АД за суми:
до BGN 1000
от 1000 до BGN 10 000
от 10 000 до BGN 50 000
над BGN 50 000

5.3.1.

5.3.1.1.

Посредничество при прехвърляне на корпоративни
ценни книжа
(Регистрационен агент):
При дарение на КЦК:
на публични дружества
на непублични дружества

5.3.1.2.

на непублични дружества

5.3.3.

5.3.4.
5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

2% върху стойността на прехвърлянето,
min BGN 20 /на заявление
BGN 20
на заявление

При възмездно прехвърляне на КЦК:
на публични дружества

5.3.2.

2% върху стойността на осъществената сделка, min.
BGN 7
BGN 20 плюс 1,2 % върху стойността на
осъществената сделка
за сумата над 1000 BGN
BGN 120 плюс 0,7% върху стойността на
осъществената сделка
за сумата над 10 000 BGN
по договаряне,
min BGN 350 плюс 0,5% върху стойността на
осъществената сделка за сумата над BGN 50 000

Промяна в персонални данни, водени при Централен
депозитар АД, на юридически лица - притежатели на
КЦК
Издаване на дубликат на депозитарна разписка за
притежаваните ценни книжа (Регистрационен агент)
(облагаема с ДДС)
Подаване на поръчка “купува” или “продава” към
Договор за посредничество при сделки с КЦК
Издаване на депозитарна разписка за притежавани
акции, водени по подсметка на клиента в регистъра на
банката при
Централен депозитар АД
Издаване на удостоверение на дружество за
регистрация на свободен пазар на Българска Фондова
Борса-София АД
Издаване на удостоверение на дружество за
регистрация на официален пазар на Българска Фондова
Борса-София АД
Еднократно предоставяне на книга на
акционерите/облигационерите съгласно чл. 133, ал. 1 от
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2% върху стойността на прехвърлянето
min BGN 10 /на заявление/
BGN 10 /на заявление/
BGN 10

BGN 10
BGN 8 /на поръчка/

BGN 5 /на разписка/

BGN 100

BGN 200

ЗППЦК

5.3.9.
5.3.10.
5.3.11.
5.3.12.
5.3.13.
5.3.14.
5.3.15.

5.3.16.
5.3.17.

до 1000 акционера/облигационера

BGN 300

от 1000 до 10 000 акционера/облигационера

BGN 500

над 10 000 акционера/облигационера

BGN 700

Вписване на договор за залог (облагаема с ДДС)

BGN 60

Вписване на блокиране на ценни книжа

BGN 60

Изготвяне на справка за състояние на портфейл на
юридическо лице

BGN 100

Попечителки трансфер

BGN 7

Сделки с облигации които не са от собствения
портфейл на банката на БФБ-София АД

по договаряне

Раздаване на дивиденти

по договаряне

Прехвърляне на КЦК, собственост на юридическо лице
от регистъра на Юробанк И ЕФ Джи България АД в
регистър на друг инвестиционен посредник
Уведомление за корпоративно събитие (облагаема с
ДДС)
Поддръжка на регистър КЦК:

BGN 10
BGN 10

непрофесионални инвеститори:

0.125%, min. 250 BGN
без такса

професионални инвеститори:
5.3.18.
5.3.19.

Уведомление за дивидент/лихвено плащане:

BGN 5.00

Изплащане на дивидент/лихвено плащане:
без такса

по сметка в Юробанк И ЕФ Джи България АД

BGN 1+ касови комисиони

на каса
5.3.20.
5.3.21.
5.3.22.

Регистрация за COBOS (облагаема с ДДС)

според тарифата на БФБ

Подаване на поръчка чрез COBOS

без такса

Комисиона за сключена сделка чрез COBOS

0.5 % от стойността на сделката , min BGN 2

* Таксата за съхранение на ценни книжа се събира на тримесечие.

6.ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ
Такси За Обратно Изкупуване
6.1.

6.1.1.

Договорни Фондове

(ЛФ) Фонд От Фондове –
Балансирана Комбинация
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Такса За
Покупка*
1.5% от
инвестираната
сума

Период На Притежаване На Дяловете
по-малко от
180 дни
1% от сумата
по обратно
изкупуване

от 180 дни до
1 година
1% от сумата
по обратно
изкупуване

от 1 до 2 години
0.5% от сумата
по обратно
изкупуване

повече от 2
години
0 % от сумата
по обратно
изкупуване

6.1.2.

(ЛФ) Фонд Акции –
Развиваща Се Европа

6.1.3.

(ЛФ) Фонд От Фондове –
Комбинация Акции

6.1.4.

(ЛФ) Фонд От Фондове
Брик

2% от
инвестираната
сума
1.5% от
инвестираната
сума
2% от
инвестираната
сума

1% от сумата
по обратно
изкупуване
1% от сумата
по обратно
изкупуване
1% от сумата
по обратно
изкупуване

1% от сумата
по обратно
изкупуване
1% от сумата
по обратно
изкупуване
1% от сумата
по обратно
изкупуване

1% от сумата по
обратно
изкупуване
0.5% от сумата
по обратно
изкупуване
0.5% от сумата
по обратно
изкупуване

1 % от сумата
по обратно
изкупуване
0 % от сумата
по обратно
изкупуване
0 % от сумата
по обратно
изкупуване

* За институционални клиенти таксата е по договаряне.

7.ИНКАСА
При обработката на инкаса се прилагат Еднообразните правила за инкаса на международната търговска камара
в Париж, Публикация 522.
7.1.

За получени документи на инкасо срещу заплащане,
акцепт или без заплащане (инкаса по вноса)

7.2.

За промяна на инкасови условия

7.3.

За изпращане на документи за инкасо в т.ч. кредитни
ценни книжа (менителници, запис на заповед) се събира
комисиона

7.4.

За промяна на инкасови условия

EUR 35

7.5.

Рекламация при неплащане (по искане на клиент) на
съобщение

ЕUR 10

7.6.

Куриерски разходи (облагаема с ДДС)

EUR 45

0,2 % min EUR 20,
max EUR 350
EUR 35
0,2 % min EUR 40,
max EUR 350

8.АКРЕДИТИВИ


Комисионата за откриване или тази за потвърждение се събира еднократно при самото откриване на акредитива.



Ако акредитивът е револвиращ , комисионата за откриване или потвърждение се начислява върху всяка
револвираща сума, както при откриването на акредитива.



При увеличаване на сумата на акредитива върху увеличението се събира съответната комисиона за откриване.



При акредитиви с забележки “около” или със завишения/намаление в рамките на определен процент комисионите
изразени в промили се начисляват върху сумата на акредитива плюс 10 % за около или плюс определения друг
процент на завишението.



Комисионата за продължаване на срока на акредитива следва да се събира като комисиона за откриване на нов
акредитив, ако продължението е в рамките на ново тримесечие или част от тримесечие, а когато продължението
е в рамките на старо тримесечие, за което вече е събрана комисиона,следва да се събере само такса за промяна.



Комисионата за разсрочено плащане/акцепт се събира при акцептиране на плащането за действителния период
на плащане.

Ако съгласно условията по акредитива комисионите, разноските и таксите са за сметка на бенефициента , но той
откаже да ги плати, Юробанк И ЕФ Джи България АД си запазва правото да ги събере от наредителя.
При обработката на документарните акредитиви се прилагат Еднообразните правила за документарни акредитиви на
Международната търговска камара в Париж, Публикация 500, ревизия 1993
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8.1. Документарни Акредитиви, открити
oт чуждестранни или местни банки
( Акредитиви По Износа)
8.1.1

Авизиране на предизвестие

8.1.2.

Комисиони за авизиране без прибавяне на потвърждение
Комисиона за авизиране с прибавяне на потвърждение

8.1.3.

8.1.4.

Комисиона за обработка, изпращане и плащане или само за
обработка и препращане на документи

8.1.5.

Комисиона за разсрочено плащане или за акцепт

8.1.6.

8.1.7.

лева

валута

BGN 30

EUR 25

0.1% min. BGN 50
max BGN 800

0.1% min EUR 25,
max EUR 500

0.25 % за
тримесечие
или част от него,
min BGN 150

0.25% за тримесечие

0.15 %, min BGN 80,
max BGN 800

0.15%
min EUR 50

0.1 %, месечно,
min BGN 80

0.1% месечно,
min EUR 50

BGN 30

EUR 20

0.2 % min BGN 100
max BGN 2000

0.2 % min EUR 50,

или част от него, min
EUR 75

Комисиона за закриване на неизползуван акредитив

Комисиона за прехвърляне на акредитив на втори
бенефициент:

max EUR 1000

8.1.8.

Такса за промяна

BGN 50

EUR 35

8.1.9

За повторно гледане на документи след връщане на същите за
корекция

BGN 80

EUR 50

Допълнителна кореспонденция (по искане на клиент) - на
съобщение

BGN 15

EUR 10

BGN 20

EUR 45

BGN 75

EUR 50

лева

валута

BGN 30

EUR 30

0.2 % на месец или
част от него
min BGN 50,
max BGN 2 000

0.30 % за тримесечие
или част от него, min
EUR 75,

по договореност
min BGN 50,

по договореност
min EUR 50

8.1.10.

Куриерски разходи (облагаема с ДДС)
8.1.11.

8.1.12.

Авизиране на цесия

8.2. Документарни Акредитиви, открити
от Юробанк И ЕФ Джи България АД
пред чуждестранни или местни банки
( Акредитиви По Вноса)
8.2.1.
8.2.2.

Излъчване на SWIFT предизвестие
Комисиона за откриване, обработване и плащане
когато обезпечението е 100 % парични средства/

8.2.2.1.

когато обезпечението е различно от парични средства

8.2.2.2.
8.2.3.

Комисиона за отсрочено плащане или за акцепт

0.15 % месечно,
min BGN 80

0,15% месечно,
min EUR 50

8.2.4.

Комисиона за обработка на документарни акредитиви,
изискващи допълнителна обработка

0,05 %,
прибавя се като
завишение

0,05 %,
прибавя се като
завишение

8.2.5.

Такса за промяна

BGN 100

EUR 100
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8.2.6.

За получени нередовни документи по акредитив
(за сметка на бенефициента)

BGN 100

EUR 100

8.2.7.

Aнулиране на акредитив преди изтичане на валидността

BGN 100

EUR 100

0.1 % на месец или
част от него
min BGN 50,
max BGN 2 000

0,5 % за тримесечие
или част от него, min
EUR 25,

Излъчване на цесия (прехвърляне на вземане)
8.2.8.

9.КРЕДИТНИ СДЕЛКИ
Клиенти с приходи от продажби до BGN 2 000 000 на годишна база договарят условия за финансиране с
Финансовите центрове на Юробанк И ЕФ Джи България АД.
Клиенти с приходи от продажби над BGN 2 000 000 на годишна база договарят условия за финансиране с
Управление “Корпоративно Банкиране”
Клиенти с приходи от продажби до BGN 2 000 000 за последен годишен приключен отчетен период се третират
като “малки предприятия” –SBB по смисъла на тази тарифа.
Клиенти с приходи от продажби над BGN 2 000 000 за последен годишен приключен отчетен период се третират
като “корпоративни клиенти” по смисъла на тази тарифа.
При наличие на свързани лица ограничението за размер на продажбите включва кредитоискател и свързани
лица общо.

9.1.Гаранции
9.1.1.

валута

0.5 % на всяко
започнато
тримесечие,
min BGN 60

0,5 % на всяко започнато тримесечие,
min EUR 50

по договореност
min BGN 50

по договореност
min EUR 50

Гаранции издадени от Юробанк И ЕФ
Джи България АД
Обезпечени с депозити в
брой, ЦК, насрещни гаранции
от първокласни банки
(минимум кредитен рейтинг
АА)
Обезпечени с материални
активи, като стоки в оборот,
стоки в преработка, машини,
имущество и други.

9.1.2.

Промяна на условията

9.1.3.

Гаранции издадени от други банки

9.1.4.

Авизиране без ангажимент за Юробанк
И ЕФ Джи България АД

9.1.5.

Промяна

9.1.6.

Обработка и изпращане на документи
за усвояване на гаранция

9.1.7.

лева

Куриерски разходи (облагаема с ДДС)
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BGN 80

EUR 50

0.1 % min BGN 35,
max BGN 250

0.1 % min EUR 30,
max EUR 250

BGN 80

EUR 40

0.15 % min. BGN 75

0.15 % min. EUR 50

BGN 20

EUR 45

9.2. Кредити на Корпоративни
клиенти-у-ние „Корпоративно
банкиране”
Такси и комисиони

9.2.1.

Такса за разглеждане на документи за кредит, платима
при подаване на молба за кредит и за всяко
преразглеждане по искане на клиента
За управление и обработка върху договорения размер на
кредита, платима при подписване на договора за кредит
и в началото на всяка започната година от кредита
Комисиона за ангажимент, определена като годишен
лихвен процент върху неусвоената част от кредита.
Начисляването започва от деня на влизане в сила на
договора за кредит и се събира ежемесечно през периода
на усвояване на кредита

9.2.1.1.

9.2.1.3

9.2.1.4.

по договаряне
по договаряне

по договаряне

Оценки по видове обезпечения (облагаема с ДДС)

9.2.2.
9.2.2.1.

Апартаменти

по договаряне

9.2.2.2.

Магазини, офиси

по договаряне

За всяка друга собственост на същия собственик в
същата сграда с една поръчка
КСС - проверка, за Апартаменти, Магазини, офиси. и За
всяка друга собственост на същия собственик в същата
сграда с една поръчка

9.2.2.3.
9.2.2.4.

Къщи

9.2.2.5.

Цели сгради /нежилищни - офис сгради, офиси и
магазини, офиси, магазини и паркинг, хотели, търговски
центрове, промишлени сгради, складове, кина, болници и
др/ *
КСС за Цели сгради /нежилищни - офис сгради, офиси и
магазини, офиси, магазини и паркинг, хотели, търговски
центрове, промишлени сгради, складове, кина, болници и
др
КСС за Цели сгради /нежилищни - офис сгради, офиси и
магазини, офиси, магазини и паркинг, хотели, търговски
центрове, промишлени сгради, складове, кина, болници и
др – изготвяне *

9.2.2.6.

9.2.2.7.

9.2.2.8.

по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне

по договаряне

по договаряне

9.2.2.9.

Поземлен имот

по договаряне

9.2.2.10.

Съседен поземлен имот на същия собственик, една
поръчка

по договаряне

9.2.2.11.

Автомобили и селскостопанско оборудване

по договаряне

9.2.2.12.

Производствено оборудване

по договаряне

9.2.2.13.

Активи, цяло предприятие

по договаряне

9.2.2.14.

Актуализация (облагаема с ДДС)

9.2.2.15.

При промяна на имуществото

по договаряне

9.2.2.16.

Без промяна на имуществото

по договаряне

9.2.3.

Инвеститорски контрол (облагаема с ДДС)

9.2.3.1.

ЖК + БМБ

по договаряне

9.2.3.2.

КБ, Лизинг *

по договаряне

9.2.4.

Такса при предсрочно погасяване (цялостно или
частично) върху размера на предсрочно погасената
главница

по договаряне

9.2.5.

Лихви по кредити на корпоративни клиенти

по договаряне

Забележка:* Клиентът заплаща в Банката минималния размер на таксата, след приключване на
оценката/инвеститорския контрол, се доплаща останалата сума
Клиенти с приходи от продажби до BGN 2 000 000 за последен годишен приключен отчетен период се
третират като “малки предприятия” –SBB по смисъла на тази тарифа.
Клиенти с приходи от продажби над BGN 2 000 000 за последен годишен приключен отчетен период се
третират като “корпоративни клиенти” по смисъла на тази тарифа.
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При наличие на свързани лица ограничението за размер на продажбите включва кредитоискател и свързани
лица общо.

9.3. Програма За Финансиране на
Малки Предприятия (SBB)- такси
Оценки по видове обезпечения (облагаема с ДДС)

9.3.1.
9.3.1.1.

Апартаменти

по договаряне

9.3.1.2.

Магазини, офиси

по договаряне

За всяка друга собственост на същия собственик в
същата сграда с една поръчка
КСС - проверка, за Апартаменти, Магазини, офиси. и За
всяка друга собственост на същия собственик в същата
сграда с една поръчка

9.3.1.3.
9.3.1.4.

Къщи

9.3.1.5.

Цели сгради /нежилищни - офис сгради, офиси и
магазини, офиси, магазини и паркинг, хотели, търговски
центрове, промишлени сгради, складове, кина, болници и
др/ *
КСС за Цели сгради /нежилищни - офис сгради, офиси и
магазини, офиси, магазини и паркинг, хотели, търговски
центрове, промишлени сгради, складове, кина, болници и
др/
КСС за Цели сгради /нежилищни - офис сгради, офиси и
магазини, офиси, магазини и паркинг, хотели, търговски
центрове, промишлени сгради, складове, кина, болници и
др/- изготвяне *

9.3.1.6.

9.3.1.7.

9.3.1.8.

по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне

по договаряне

по договаряне

9.3.1.9.

Поземлен имот

по договаряне

9.3.1.10.

Съседен поземлен имот на същия собственик, една
поръчка

по договаряне

9.3.1.11.

Автомобили и селскостопанско оборудване

по договаряне

9.3.1.12.

Производствено оборудване

по договаряне

9.3.1.13.

Активи, цяло предприятие

по договаряне

9.3.1.14.

Актуализация (облагаема с ДДС)

9.3.1.15.

При промяна на имуществото

по договаряне

9.3.1.16.

Без промяна на имуществото

по договаряне

9.4.

Инвеститорски контрол (облагаема с ДДС)

9.4.1.

ЖК + БМБ

по договаряне

9.4.2.

КБ, Лизинг *

по договаряне

Забележка: *Клиентът заплаща в Банката минималния размер на таксата, след приключване на
оценката/инвеститорския контрол, се доплаща останалата сума
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10.ПРОГРАМ А З А ФИНАНСИРАНЕ НА М АЛКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ(SBB)-ПРОДУКТОВО ОПИСАНИЕ
10.1.

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

Продукт “Бизнес Револвираща
Линия - Плюс”
Такса
одобрение
върху
разрешения
/одобрения/ размер на кредита, платима
еднократно при откриване на заемната сметка
по кредита.
В началото на всяка следваща година, считано
от откриването на заемната сметка по кредита,
кредитополучателят заплаща на банката
еднократно такса подновяване върху размера
на подновения

лева

1 %, min BGN
200

1 %, min BGN
100

валута

1 %, min BGN 200 (равностойност
във валута)

1%, min BGN 100 (равностойност
във валута)

Комисиона за ангажимент определена като
годишен процент върху неусвоената част от
кредита. Начисляването започва считано от
откриването на заемната сметка по кредита и
се събира ежемесечно

1 % годишно

1 % годишно

*Такса при предсрочно погасяване ( цялостно)
преди изтичането на първите 5 (пет ) години
върху кредитния лимит

3%

3%

* След изтичането на тези пет години – не се дължи такса

10.2.

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

Продукт “Бизнес Револвираща
Линия”
Такса одобрение върху разрешения /одобрения/
размер на кредита, платима еднократно при
откриване на заемната сметка по кредита.
В началото на всяка следваща година, считано
от откриването на заемната сметка по кредита,
кредитополучателят
заплаща
на
банката
еднократно такса подновяване върху размера
на подновения кредит

лева

2 %, min BGN 200

1 %, min BGN 100

валута
2 %, min BGN 200
(равностойност във валута)

1%, min BGN 100 (равностойност
във валута)

Комисиона за ангажимент определена като
годишен процент върху неусвоената част от
кредита. Начисляването започва считано от
откриването на заемната сметка по кредита и се
събира ежемесечно

1 % годишно

1 % годишно

Такса при предсрочно погасяване ( цялостно)
преди изтичането на първите 5 (пет ) години
върху кредитния лимит *

3%

3%

* След изтичането на тези пет години –не се дължи такса

10.3.

10.3.1.

Продукт “ПОС Револвираща Линия
Плюс”
Такса одобрение върху разрешения /одобрения/
размер на кредита, платима еднократно при
откриване на заемната сметка по кредита
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лева

1 %, min BGN 100

валута
1 %, min BGN 100 (равностойност
във валута)

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

В началото на всяка следваща година, считано
от откриването на заемната сметка по кредита,
кредитополучателят
заплаща
на
банката
еднократно такса подновяване върху размера
на подновения кредит

1 %, min BGN 100

1 %, min BGN
100 (равностойност във валута)

Такса при предсрочно погасяване ( цялостно)
преди изтичането на първите 5 (пет ) години
върху кредитния *

3%

3%

Комисиона за ангажимент , определена като
годишен процент върху неусвоената част от
кредита . Начисляването започва , считано от
откриването на заемната сметка по кредита и се
събира ежемесечно

1 % годишно

1 % годишно

* След изтичането на тези пет години –не се дължи такса

10.4.

Продукт “Бизнес Помещения” Покупка, Cтроеж или Ремонт

лева

10.4.1.

Такса одобрение върху разрешения /одобрения/
размер на кредита, платима еднократно при
откриване на заемната сметка по кредита

10.4.2.

Такса при предсрочно погасяване (цялостно или
частично) върху размера на предсрочно
погасената главница

3%

10.4.3.

Такса управление, върху остатъка от главницата
, дължима за всеки месец от действието на
кредита

0.05% месечно

10.5.

Продукт “Бизнес Помещения
Револвираща Линия Плюс”

10.5.1

Такса одобрение върху разрешения /одобрения/
размер на кредита, платима еднократно при
откриване на заемната сметка по кредита

10.5.2.

Такса при предсрочно погасяване ( [цялостно)
преди изтичането на първите 5 (пет ) години
върху размера на кредита*.

10.5.3.

Такса подновяване , платима при подновяване
на кредита

10.5.4.

1.5 %, min BGN 200

лева

1.5 %, min BGN 200

3%

валута
1.5 %, min BGN 200
(равностойност във валута)

3%
0.05% месечно

валута
1 %, min BGN 200 (равностойност
във валута)

3%

За кредити с 1 година срок на
подновяване

0.5% / min BGN 100
/върху подновения размер

0.5% / min BGN
100 /върху подновения размер

За кредити с 3 години срок на
подновяване

1.5%/min BGN 100 /върху
подновения размер

1.5% / min BGN 100 /върху
подновения размер

Комисиона за ангажимент , определена като
годишен процент върху неусвоената част от
кредита . Начисляването започва , считано от
откриването на заемната сметка по кредита и се
събира ежемесечно

1 % годишно

1 % годишно

* След изтичането на тези пет години – не се дължи такса

10.6.

Продукт “Бизнес Оборудване”
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лева

валута

10.6.1.

Такса одобрение върху разрешения /одобрения/
размер на кредита, платима еднократно при
откриването на заемната сметка по кредита.

1.5 %, min BGN 200

1.5 %, min BGN 200
(равностойност във валута)

10.6.2.

Такса при предсрочно погасяване (цялостно или
частично) върху размера на предсрочно
погасената главница

3%

3%

10.6.3.

Такса управление, върху остатъка от главницата ,
дължима за всеки месец от действието на
кредита

0.05% месечно

0.05% месечно

10.7.

10.7.1.

10.7.2.

10.7.3.

Продукт “Бизнес Оборудване
Револвираща Линя - Плюс”
Такса одобрение върху разрешения /одобрения/
размер на кредита, платима еднократно при
откриване на заемната сметка по кредита
Такса при предсрочно погасяване ( [цялостно)
преди изтичането на първите 5 (пет ) години
върху кредитния лимит*

1.5 %, min BGN 200

валута
1.5 %, min BGN 200
(равностойност във валута)

3%

3%

0.5%/min BGN 100
/върху подновения размер

0.5% / min
BGN 100 /върху подновения
размер

1.5%/min BGN 100
/върху подновения размер

1.5%/min BGN 100
/върху подновения размер

1% годишно

1% годишно

Такса подновяване , платима при подновяване на
кредита
За кредити с 1 година срок на
подновяване

За кредити с 3 години срок на
подновяване

10.7.4.

лева

Комисиона за ангажимент , определена като
годишен процент върху неусвоената част от
кредита . Начисляването започва , считано от
откриването на заемната сметка по кредита и се
събира ежемесечно
*След изтичането на тези пет години –не се дължи такса

10.8.

10.8.1

10.8.2.

10.8.3.

Продукт “Бизнес Кредит”
Такса одобрение върху разрешения /одобрения/
размер на кредита, платима еднократно при
откриването на заемната сметка по кредита.
Такса при предсрочно погасяване (цялостно или
частично) върху размера на предсрочно
погасената главница
Такса управление, върху остатъка от главницата
,дължима за всеки месец от действието на
кредита

Продукт “Бизнес Овърдрафт”
10.9.

10.9.1.

Такса одобрение върху разрешения /одобрения/
размер на кредита, платима еднократно при
откриване на заемната сметка по кредита

10.9.2.

В началото на всяка следваща година, считано от
откриването на заемната сметка по кредита,
кредитополучателят заплаща на банката
еднократно такса подновяване върху размера на
подновения кредит
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лева

валута

1.5 %, min BGN
200

1.5 %, min BGN 200
(равностойност във валута)

3%

3%

0.05% месечно

0.05% месечно

лева
1 %, min BGN 200

валута
1 %, min EUR100

1%
1%

10.9.3.

10.9.4.

Такса при предсрочно погасяване (цялостно)
преди изтичането на първите 5 (пет ) години
върху кредитния лимит *
Комисиона за ангажимент , определена като
годишен процент върху неусвоената част от
кредита . Начисляването започва , считано от
откриването на заемната сметка по кредита и се
събира ежемесечно

3%

3%

1%

1%

* След изтичането на тези пет години –не се дължи такса

SBB Продукти по Гаранционен Фонд За Микрокредитиране (ГФМК)
10.10.

Продукт “Бизнес Кредит ГФМК”

Такса одобрение върху разрешения /одобрения/
10.10.1 размер на кредита, платима еднократно при
откриването на заемната сметка по кредита.
Такса при предсрочно погасяване (цялостно или
10.10.2 частично) върху размера на предсрочно
погасената главница
Такса управление,върху остатъка от главницата,
дължима за всеки месец от действието на
10.10.3
кредита

10.11.

Продукт
“Бизнес
Линия –Плюс-ГФМК”

Револвираща

Такса одобрение върху разрешения /одобрения/
10.11.1 размер на кредита, платима еднократно при
откриване на заемната сметка по кредита.
В началото на всяка следваща година, считано от
откриването на заемната сметка по кредита,
10.11.2 кредитополучателят заплаща на банката
еднократно такса подновяване върху размера на
подновения кредит
Комисиона за ангажимент определена като
годишен процент върху неусвоената част от
10.11.3 кредита. Начисляването започва считано от
откриването на заемната сметка по кредита и се
събира ежемесечно
10.12.

Продукт “Кредит За Бизнес
Оборудване ГФМК”

Такса одобрение върху разрешения /одобрения/
10.12.1 размер на кредита, платима еднократно при
откриването на заемната сметка по кредита.
Такса при предсрочно погасяване (цялостно или
частично) върху размера на предсрочно
10.12.2
погасената главница
Такса управление, върху остатъка от главницата ,
дължима за всеки месец от действието на
10.12.3
кредита

10.13.

Продукт “Кредит За Бизнес
Помещения ГФМК
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лева

валута

3 %, min BGN 300

3%

0.05% месечно

лева

валута

3 %, min BGN
300

3 %, min BGN
100

1% годишно

лева

валута

3 %, min BGN 300

3%

0.05% месечно

лева

валута

Такса одобрение върху разрешения /одобрения/
10.13.1 размер на кредита, платима еднократно при
откриването на заемната сметка по кредита.
Такса при предсрочно погасяване (цялостно или
10.13.2 частично) върху размера на предсрочно
погасената главница
Такса управление, върху остатъка от главницата ,
дължима за всеки месец от действието на
10.13.3
кредита

3 %, min BGN 300

3%

0.05% месечно

SBB Продукти - EBRD
10.14.

Продукт “Бизнес Кредит- EBRD”

Такса одобрение върху разрешения /одобрения/
10.14.1 размер на кредита, платима еднократно при
откриването на заемната сметка по кредита.
Такса при предсрочно погасяване (цялостно или
10.14.2 частично) върху размера на предсрочно
погасената главница
Такса управление, върху остатъка от главницата ,
дължима за всеки месец от действието на
10.14.3
кредита

10.15.

Продукт “Бизнес Кредитна Линия –
Плюс EBRD”

Такса одобрение върху разрешения /одобрения/
10.15.1 размер на кредита, платима еднократно при
откриване на заемната сметка по кредита
В началото на всяка следваща година, считано от
откриването на заемната сметка по кредита,
10.15.2 кредитополучателят заплаща на банката
еднократно такса подновяване върху размера на
подновения кредит
Такса при предсрочно погасяване (цялостно или
10.15.3 частично) върху размера на предсрочно
погасената главница
Комисиона за ангажимент , определена като
годишен процент върху неусвоената част от
10.15.4 кредита . Начисляването започва , считано от
откриването на заемната сметка по кредита и се
събира ежемесечно
10.16.

Продукт “Кредит За Бизнес
Оборудване EBRD”

лева

валута

1.5 %, min BGN 200

1.5 %, min EUR 100

3%

3%

0.05% месечно

0.05% месечно

лева

валута

1 %, min BGN 200

1 %, min EUR 100

1 %,

1 %,

3%

3%

1% годишно

1% годишно

лева

валута

Такса одобрение върху разрешения /одобрения/
размер на кредита, платима еднократно при
10.16.1
откриването на заемната сметка по кредита.

1.5 %, min BGN 200

1.5 %, min EUR 100

Такса при предсрочно погасяване (цялостно или
частично) върху размера на предсрочно
10.16.2
погасената главница

3%

3%

0.05% месечно

0.05% месечно

Такса управление, върху остатъка от главницата ,
дължима за всеки месец от действието на
10.16.3
кредита
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10.17.

Продукт “Кредит За Бизнес
Помещения EBRD”

лева

валута

Такса одобрение върху разрешения /одобрения/
размер на кредита, платима еднократно при
10.17.1
откриването на заемната сметка по кредита.

1.5 %, min BGN 200

1.5 %, min EUR 100

Такса при предсрочно погасяване (цялостно или
частично) върху размера на предсрочно
10.17.2
погасената главница

3%

3%

0.05% месечно

0.05% месечно

Такса управление, върху остатъка от
главницата, дължима за всеки месец от
10.17.3
действието на кредита

SBB Продукти – Кредити по споразумение с Българска Банка За Развитие (ББР)
Бизнес кредит ББР
10.18.
Такса одобрение и управление - платими
авансово за първата година от кредита върху
10.18.1 договорения размер и в началото на всяка
следваща година от живота на кредита до
пълното му издължаване върху остатъчната
главница

10.18.2

10.19.

Такса при предсрочно погасяване (цялостно или
частично) върху размера на предсрочно
погасената главница

Продукт “Кредит За Бизнес
Оборудване ББР”

Такса одобрение и управление - платими
авансово за първата година от кредита върху
10.19.1 договорения размер и в началото на всяка
следваща година от живота на кредита до
пълното му издължаване върху остатъчната
главница
Такса при предсрочно погасяване (цялостно или
10.19.2 частично) върху размера на предсрочно
погасената главница
10.20.

Продукт “Кредит За Бизнес
Помещения ББР”

Такса одобрение и управление - платими
авансово за първата година от кредита върху
10.20.1 договорения размер и в началото на всяка
следваща година от живота на кредита до
пълното му издължаване върху остатъчната
главница
Такса при предсрочно погасяване (цялостно или
10.20.2 частично) върху размера на предсрочно
погасената главница
10.21.

Други такси

10.21

За заличаване на ипотека (облагаема с ДДС)
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лева

валута

0.70 %

3%

лева

валута

0.70 %

3%

лева

валута

0.70 %

3%

лева
BGN 20

валута

За предоговаряне условията по кредита
(включително замяна / частично освобождаване
10.21.1 на обезпечение (облагаема с ДДС), такси,
комисиони , срок на кредита , валута, промяна
на погасителен план , встъпване/ заместване в
дълг и др.)

1% върху остатъка по
кредита (мин. 200 - max.
500 лв.)

1% върху остатъка по кредита
(мин. 200 - max. 500 лв.)
(равностойност във валута)

1% върху остатъка по
кредита (мин. 200 -

1% върху остатъка по кредита
(мин. 200- .) (равностойност във
валута

BGN 50

BGN 50 равностойност във
валута)

1%

1%

10.21.5 За разглеждане на документи за кредит, платима
при подаване на искането за кредит

BGN 75

BGN 75

Такса разблокиране /дължи се при Блокиране на
кредитната сметка поради Някоя от следните
10.21.6 причини :изтекла:Застраховка на обезпечение,
неизпълнени други условия , поставени от
банката по кредита/

BGN 50

BGN 50 (равностойност във
валута)

Такса за разглеждане на молба за
10.21.7 реструктуриране за клиенти с редовни кредити
и/или кредити с просрочие до 29 дни

BGN 50

BGN 50 равностойност във
валута)

За предоговаряне условията по кредита-лихвен
10.21.2 процент
10.21.3 Други случаи на промяна на условия , неописани
по - горе
При увеличаване размера на кредитни линии се
10.21.4 дължи такса върху размера на увеличената част

10.21.8 Месечна такса за администриране на просрочен
кредит*
от 1 до 30 дни

BGN 20

BGN 20 (равностойност във
валута)

от 31 до 60 дни

BGN 20

BGN 20 (равностойност във
валута)

от 61 до 90 дни

BGN 20

BGN 20 (равностойност във
валута)

10.21.9 Месечна такса за администриране на
неподновени револвиращи кредити
на 1-я ден след датата на
подновяване

BGN 50

BGN 50 (равностойност във
валута)

На 31-я ден след датата на
подновяване

BGN 70

BGN 70 (равностойност във
валута)

НА 61-я ден след датата на
подновяване

BGN 90

BGN 90 (равностойност във
валута)

На 91 –я ден, както и на всеки 30 –
ти ден след 91-я

BGN 90

BGN 90 (равностойност във
валута)

*Таксата се събира на всяко 10-то число от месеца за кредити, които са между 1 и 90 дни в просрочие към
същата дата

10.22. Програма за финансиране на малки предприятия (SBB) –таблица с
базови лихвени проценти
10.22.1.

23

Оборотни

1 година
фиксирана

1 година
фиксирана

базисен лихвен

базисен лихвен

базисен лихвен

Средства

лихва

лихва

BGN

(EUR/USD)

10.22.1.1

Бизнес кредит

-

-

10.22.1.2.

Бизнес
револвираща линия

-

-

Бизнес
10.22.1.4. револвираща линия
плюс

-

-

ПОС револвираща
линия плюс

-

-

10.22.1.5.
10.22.1.6.

Овърдрафт

10.22.1.7.

Бизнес кредит
EBRD

процент

процент

SBB

SBB

SBB

BGN

(EUR/USD)

CHF

14.10%
14.10%

10.90%

9.50%

10.90%

-

10.90%

-

14.10%

-

1 година
фиксирана
лихва

14.10%

-

14.10%

-

-

-

Бизнес
10.22.1.8. револвираща линия
плюс EBRD

10.22.2.

процент

1 година
фиксирана
лихва

Бизнес
Оборудване

14.10%

10.90%

-

14.10%

10.90%

-

базисен лихвен
процент

базисен лихвен
процент

базисен лихвен
процент

SBB

SBB

SBB

BGN

(EUR/USD)

BGN

(EUR/USD)

CHF

10.22.2.1. Бизнес Оборудване

-

-

13.85%

10.65%

9.25%

10.22.2.2.

Кредитна линия за
бизнес оборудване

-

-

13.85%

10.65%

-

10.22.2.3.

Кредит за бизнес
оборудване EBRD

13.85%

10.65%

9.25%

базисен лихвен
процент

базисен лихвен
процент

процент

SBB

SBB

SBB

10.22.3.

Бизнес Помещение

1 година
фиксирана
лихва

1 година
фиксирана
лихва

CHF

(BGN/EUR/USD)

BGN

(EUR/USD)

CHF

12.50%

10.05%

8.00%

12.50%

10.05%

10.22.3.1.

Бизнес помещение
за фирми

-

-

10.22.3.2.

Бизнес помещение
за свободни
професии

-

-

10.22.3.3.

Кредитна линия
плюс за Бизнес
помещение

-

-

10.22.3.4.

Кредит за бизнес
помещение EBRD

10.22.4.

Кредити По ГаранЦионен Фонд За
Микрокредитиране
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базисен лихвен

8.00%
12.50%

1 година
фиксирана
лихва

1 година
фиксирана
лихва

10.05%
-

12.50%

10.05%

8.00%

базисен лихвен
процент

базисен лихвен
процент

базисен лихвен
процент

SBB

SBB

SBB

BGN

(EUR/USD)

BGN

(EUR/USD)

CHF

10.22.4.1. Бизнес кредит ГФМК

-

-

9.60%

-

-

Бизнес
10.22.4.2. револвираща линия
плюс ГФМК

-

-

-

-

-

-

-

-

базисен лихвен
процент

базисен лихвен
процент

базисен лихвен
процент

SBB

SBB

SBB

BGN

(EUR/USD)

CHF

-

-

-

-

-

-

9.60%

9.60%

10.22.4.3.

Кредит за бизнес
оборудване ГФМК

-

-

10.22.4.4.

Кредит за бизнес
помещение ГФМК

-

-

1 година
фиксирана
лихва

1 година
фиксирана
лихва

10.22.5.

Кредити По
Споразумение С
Българска Банка
За Развитие

10.22.5.1. Бизнес кредит ББР

9.60%

BGN

(EUR/USD)

-

-

5%
5%

10.22.5.2.

Кредит за бизнес
оборудване ББР

-

-

10.22.5.3.

Кредит за бизнес
помещение ББР

-

-

5%

11. ДЕПОЗИТНА ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ (SBB)- ПРОДУКТОВО
ОПИСАНИЕ
Пакет Динамика *- Продукта се отнася само за малки фирми и включва интернет банкиране, разплащателна
сметка „Динамика” или „Динамика +”и дебитна карта (MasterCard Business /Visa Electron/Maestro / (една
дебитна карта от трите вида по избор на клиента)
11.1.

Разплащателна сметка Динамика в BGN и Интернет Банкиранe

11.1.1.

Откриване

без такса

11.1.2.

Минимално салдо

BGN 100

11.1.3.

Обслужване (месечно)

11.1.4.

Внасяне

11.1.5.

BGN 15
лева

сортирани - за частта над BGN 3 000 /дневно/

без такса

несортирани - за частта над BGN 3 000 /дневно/

без такса

Теглене

лева
със заявка *- за частта над BGN 3 000 / дневно/
без заявка* - за частта над BGN 3 000, (при възможност от
страна на Юробанк И Еф Джи България АД )
заявена*, но неизтеглена - за частта над BGN 3 000 /дневно/

0.3 %, min. BGN 3, max BGN 200
0. 5 % min BGN 5.

0.5 % min BGN 2

* Забележка: Теглене на суми над BGN 3 000- с писмена заявка (факс,телекс) един работен ден
предварително (до 12.00 часа )
11.1.6.

Преводи в лева

11.1.6.1.
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Вътрешнобанкови

лева
BGN 0.50

при превод в системата на банката между сметки на един
клиент, такса не се събира.

11.1.7.

до 100,000 лева - BGN 1.20
над 100,000 лева - BGN 10

Междубанкови – изходящи

11.1.6.2.

Преводи в лева - интернет банкиране

11.1.7.1.

Вътрешнобанкови

11.1.7.2.

Междубанкови – изходящи

без такса
до 100,000 лева - BGN 0.65
над 100,000 лева - BGN 8

Забележка: За операции неописани в т.11.1 са приложими таксите съгласно съответните раздели на
Тарифата.
11.2.

Разплащателна сметка Динамика в EUR и Интернет Банкиране

11.2.1.

Откриване

11.2.2.

Минимално салдо

EUR 75

11.2.3.

Обслужване (месечно)

EUR 10

11.2.4.

Внасяне

11.2.5.

без такса

EUR
сортирани - за частта над EUR 1 500,
/дневно/

без такса

несортирани - за частта над EUR 1 500,
/дневно/

без такса

Tеглене

EUR
със заявка *- за частта над EUR 1 500/дневно/

0.45 %, min EUR/USD5,
max EUR/USD250

без заявка* - за частта над EUR 1 500, (при възможност от
страна на Юробанк И Еф Джи България АД )

0.6 %, min EUR/USD7

заявена*, но неизтеглена - за частта над / EUR 1500/дневно/

0.5 %, min EUR/USD5

* Забележка: теглене на суми над EUR 1 500, с писмена заявка (факс,телекс) два работни дни предварително
(до 12.00 часа)
11.2.6.

Преводи във валута
Вътрешнобанкови

11.2.6.1.

при превод в системата на банката между сметки на един
клиент, такса не се събира.
Междубанкови – изходящи

11.2.6.2.
11.2.7.

2 EUR

0.15%, min. EUR 20, max. EUR
200

Преводи във валута - интернет банкиране
Вътрешнобанкови

11.2.7.1.

1.50 EUR

при превод в системата на банката между сметки на един
клиент, такса не се събира.

11.2.7.2.

Междубанкови – изходящи

0.1%, min. EUR 20, max. EUR 200

Забележка: За операции неописани в т.11.2 са приложими таксите съгласно съответните раздели на
Тарифата.
11.3.

Разплащателна Сметка Динамика плюс в BGN и Интернет Банкиране

11.3.1.

Откриване

без такса

11.3.2.

Минимално салдо

BGN 200

11.3.3.

Обслужване (месечно)

11.3.4.

Внасяне
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BGN 25
лева

11.3.5.

сортирани - за частта над BGN 6 000 /дневно/

без такса

несортирани - за частта над BGN 6 000 /дневно/

без такса

Tеглене

лева
със заявка *- за частта над BGN 6 000 / /дневно/

0.3 %, min. BGN 3,
max BGN 200

без заявка* - за частта над BGN 6 000, (при възможност от
страна на Юробанк И Еф Джи България АД )

0. 5 % min BGN 5,

заявена*, но неизтеглена - за частта над BGN 6 000 /
/дневно/

0.5 % min BGN 2,

* Забележка: Теглене на суми над BGN 6 000- с писмена заявка (факс,телекс) един работен ден предварително (до 12.00
часа)
11.3.6.

Преводи в лева
Вътрешнобанкови

11.3.6.1.

до 100,000 лева - BGN 1.20
над 100,000 лева - BGN 10

Междубанкови – изходящи

11.3.6.2.
11.3.7.

BGN 0.50

при превод в системата на банката между сметки на един
клиент, такса не се събира.

Преводи в лева - интернет банкиране
Вътрешнобанкови

11.3.7.1.

без такса

при превод в системата на банката между сметки на един
клиент, такса не се събира.

до 100,000 лева - без такса
над 100,000 лева - BGN 8

Междубанкови – изходящи

11.3.7.2.

Забележка: За операции неописани в т.11.3 са приложими таксите съгласно съответните раздели на
Тарифата.
11.4.

11.4.1.

Дебитна карта Visa Electron
Динамика и Дебитна карта Visa
Electron Динамика+

Издаване на карта експресно издаване
11.4.2.

Преиздаване на карта преди изтичане
срока на валидност

11.4.3.

Преиздаване на карта при изтичане
срока на валидност

11.4.5.
11.4.6.

без такса

без такса

10 BGN

10 BGN

5 BGN

5 BGN

без такса

без такса

0.20 BGN

0.20 BGN

1.00 BGN

1.00 BGN

5 BGN + 1.5 % в/у сумата

5 BGN + 1.5 % в/у сумата

0.1 %, min. 1 BGN

0.1 %, min. 1 BGN

3 BGN + 1%, min 3 BGN

3 BGN + 1%, min 3 BGN

5 BGN + 1.5 % в/у сумата

5 BGN + 1.5 % в/у сумата

Теглене на пари на АТМ на Банката
Теглене на пари на АТМ на друга банка в
България
Теглене на пари на АТМ в чужбина

11.4.7.

Теглене на пари на ПОС в клон на
Банката

11.4.8.

Теглене на пари на ПОС в клон на друга
банка в България

11.4.9.

EUR*

Издаване на карта
Издаване на карта
обикновена поръчка (за 7
работни дни )

11.4.4.

BGN

Теглене на пари на ПОС в чужбина
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11.4.10.

Плащане в търговски обекти на ПОС на
Банката

0.20 BGN

0.20 BGN

11.4.11.

Плащане в търговски обекти на ПОС на
друга банка в България

0.20 BGN

0.20 BGN

0.5% в/у сумата

0.5% в/у сумата

2% в/у сумата

2% в/у сумата

без такса

без такса

3 BGN

3 BGN

11.4.12.

11.4.13.

11.4.14.

11.4.15.

Плащане на ПОС в чужбина
Връщане на суми по картата чрез
транзакция на ПОС терминал - credit
refund
Нефинансови операции на банкомат на
Юробанк И Еф Джи България (смяна на
ПИН, проверка на достъпно салдо)
Издаване на допълнителна карта

11.4.16.

Необоснована рекламация на
транзакция

5 BGN

20 BGN

11.4.17.

Промяна на данни/параметри по карта
(лимити) по желание на клиента

5 BGN

5 BGN

11.4.18.

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

5 BGN

5 BGN

11.4.19.

Такса за деблокиране използването на
картата.

1 BGN

1 BGN

11.4.20.

Трансфер от сметка към друга сметка в
Юробанк И Еф Джи България на АТМ на
Банката

0.10 BGN

0.10 BGN

11.4.21.

Справка за баланс по сметка на АТМ на
друга банка или в EPAY

0.05 BGN

0.05 BGN

11.4.22.

Плащане на АТМ или в EPAY (на
виртуален POS)

0.20 BGN

0.20 BGN

11.4.23.

Такса за предсрочно закриване на
картова сметка

съгл. Раздел I Сметки, т. 1.1.
Разплащателни сметки

съгл. Раздел I Сметки, т. 1.1.
Разплащателни сметки

11.4.24.

съгл. т.11.1 „Разплащателна
сметка Динамика в BGN и
Такса за теглене на суми от сметката на
Интернет Банкиранe” или
каса
т.11.3. „Разплащателна сметка
Динамика плюс в BGN и
Интернет Банкиранe
Лимити за Плащане за 24 Часа

съгл. т.11.2 „Разплащателна
сметка Динамика в EUR и
Интернет Банкиранe”)

Дневен лимит АТМ

400 BGN

Дневен лимит ПОС

3500 BGN

Общо

3500 BGN

* Считано от 12.11.2009 г. дебитни карти Visa Electron Динамика и Visa Electron Динамика+ не се издават в
EUR. Таксите се прилагат за издадени вече дебитни карти от типа до изтичане на валидността им, когато ще
бъдат заменени с друг подобен продукт по желание на клиента.
11.5.

11.5.1.

Дебитна карта Maestro
Динамика и Дебитна карта
Maestro Динамика +

BGN

EUR

Без такса

Без такса

10 BGN

10 BGN

Издаване на карта
обикновена поръчка ( за 7
работни дни )
експресно издаване
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11.5.2.

Преиздаване на карта преди изтичане
срока на валидност

5 BGN

5 BGN

11.5.3.

Преиздаване на карта при изтичане на
срока на валидност

Без такса

Без такса

11.5.4.

Теглене на пари на АТМ на Банката

0.20 BGN
1.00 BGN

11.5.5.

Теглене на пари на АТМ на друга банка в
България

0.20 BGN
1.00 BGN

11.5.6.

Теглене на пари на АТМ в чужбина

5 BGN + 1.5% в/у сумата

5 BGN + 1.5% в/у сумата

11.5.7.

Теглене на пари на ПОС в клон на
Банката

0.1 %, min. 1 BGN

0.1 %, min. 1 BGN

Теглене на пари на ПОС в клон на друга
банка в България

3 BGN + 1%, min 3 BGN

3 BGN + 1%, min 3 BGN

11.5.8.
11.5.9.

Теглене на пари на ПОС в чужбина

5 BGN + 1.5% в/у сумата

5 BGN + 1.5% в/у сумата

11.5.10.

Плащане в търговски обекти на ПОС на
Банката

0.20 BGN

0.20 BGN

11.5.11.

Плащане в търговски обекти на ПОС на
друга банка в България

0.20 BGN

0.20 BGN

11.5.12

Плащане на ПОС в чужбина

0.5% в/у сумата

0.5% в/у сумата

2% в/у сумата

2% в/у сумата

без такса

без такса

11.5.14.

Връщане на суми по картата чрез
транзакция на ПОС терминал - credit
refund
Нефинансови операции на банкомат на
Юробанк И Еф Джи България (смяна на
ПИН, проверка на достъпно салдо)

11.5.15.

Издаване на допълнителна карта

3 BGN

3 BGN

11.5.16.

Необоснована рекламация на
транзакция

5 BGN

5 BGN

11.5.17.

Промяна на данни/параметри по карта
(лимити) по желание на клиента

5 BGN

5 BGN

11.5.18.

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

5 BGN

5 BGN

11.5.19.

Такса за деблокиране използването на
картата

3 BGN

3 BGN

11.5.20.

Трансфер от сметка към друга сметка в
Юробанк И Еф Джи България на АТМ на
Банката

0.10 BGN

0.10 BGN

11.5.21.

Справка за баланс по сметка на АТМ на
друга банка или в EPAY

0.05 BGN

0.05 BGN

11.5.22.

Плащане на АТМ или в EPAY (на
виртуален POS)

11.5.13

11.5.23.

11.5.24.

Такса за предсрочно закриване на
картова сметка

Такса за теглене на суми от сметката на
каса

0.20 BGN

0.20 BGN

съгл. Раздел I Сметки, т. 1.1.
Разплащателни сметки

съгл. Раздел I Сметки, т. 1.1.
Разплащателни сметки

съгл. т.11.1 „Разплащателна
сметка Динамика в BGN и
Интернет Банкиранe” или
т.11.3. „Разплащателна сметка
Динамика плюс в BGN и
Интернет Банкиранe

съгл. т.11.1 „Разплащателна
сметка Динамика в BGN и
Интернет Банкиранe” или т.11.3.
„Разплащателна сметка
Динамика плюс в BGN и
Интернет Банкиранe

Лимити За Плащане за 24 Часа
Дневен лимит АТМ

400 BGN

Дневен лимит ПОС

3500 BGN
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Общо

3500 BGN

Дебитна карта Master Card
Business Динамика и Дебитна
карта Master Card Business
Динамика+

11.6.

BGN

EUR

без такса

без такса

20 BGN

10 EUR

Издаване на карта

11.6.1.

Обикновена поръчка ( за 7
работни дни )

.

Експресно издаване
11.6.2.

Преиздаване на карта преди изтичане
срока на валидност

50 BGN

25 EUR

11.6.3.

Преиздаване на карта при изтичане на
срока на валидност

без такса

без такса

11.6.4.

Теглене на пари на АТМ на Банката

2 BGN

1 EUR

11.6.5.

Теглене на пари на АТМ на друга банка в
България

4 BGN + 1,5 %

2 EUR + 1,5 %

11.6.6.

Теглене на пари на АТМ в чужбина

6 BGN + 1.5% в/у сумата, min
10 BGN

3 EUR + 1.5% в/у сумата,min 5
EUR

11.6.7.

Теглене на пари на ПОС в клон на
Банката

0.5 % в/у сумата

0.5 % в/у сумата

11.6.8.

Теглене на пари на ПОС в клон на друга
банка в България

6 BGN + 1% в/у сумата, min 10
BGN

3 EUR + 1% в/у сумата, min 5
EUR

11.6.9.

Теглене на пари на ПОС в чужбина

6 BGN + 1.5 % в/у сумата, min
10 BGN

3 EUR + 1.5 % в/у сумата, min 5
EUR

11.6.10.

Плащане в търговски обекти на ПОС на
Банката

0.20 BGN

0.10 EUR

11.6.11.

Плащане в търговски обекти на ПОС на
друга банка в България

0.20 BGN

0.10 EUR

11.6.12.

Плащане на ПОС в чужбина

0.5% в/у сумата

0.5% в/у сумата

2% в/у сумата

2% в/у сумата

без такса

без такса

11.6.14.

Връщане на суми по картата чрез
транзакция на ПОС терминал - credit
refund
Нефинансови операции на банкомат на
Юробанк И Еф Джи България (смяна на
ПИН, проверка на достъпно салдо)

11.6.15.

Издаване на допълнителна карта

20 BGN

10 EUR

11.6.16.

Необоснована рекламация на
транзакция

50 BGN

25 EUR

11.6.17.

Промяна на данни/параметри по карта
(лимити) по желание на клиента

20 BGN

10 EUR

11.6.18.

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

10 BGN

5 EUR

11.6.19.

Такса за деблокиране използването на
картата

20 BGN

10 EUR

11.6.20.

Трансфер от сметка към друга сметка в
Юробанк И Еф Джи България на АТМ на
Банката

0.10 BGN

0.05 EUR

11.6.21.

Справка за баланс по сметка на АТМ на
друга банка или в EPAY

0.05 BGN

0.02 EUR

11.6.22.

Плащане на АТМ или в EPAY (на

0.20 BGN

0.10 EUR

11.6.13.
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виртуален POS)
11.6.23.

Включване в “Електронна Стоп листа”

11.6.24.

от 1 седмица до 40
седмици

11.6.25.

над 40 седмици

11.6.26.

11.6.27.

Такса за предсрочно закриване на
картова сметка

Такса за теглене на суми от сметката на
каса

60 BGN

30 EUR

80 BGN
съгл. Раздел I Сметки, т. 1.1.
Разплащателни сметки

40 EUR
съгл. Раздел I Сметки, т. 1.1.
Разплащателни сметки

съгл. т.11.1 „Разплащателна
сметка Динамика в BGN и
Интернет Банкиранe” или
т.11.3. „Разплащателна сметка
Динамика плюс в BGN и
Интернет Банкиранe

съгл. т.11.2 „Разплащателна
сметка Динамика в EUR и
Интернет Банкиранe”)

Лимити за Плащане за 24 Часа
Дневен лимит АТМ

1000 BGN

Дневен лимит ПОС

3500 BGN

Общо

3500 BGN

12.СПРАВКИ
12.1.

Референции (облагаема с ДДС)

12.2

на български език

12.3.

на английски език

BGN 50
BGN 80

12.4.

Писмени справки – текуща
година*(облагаема с ДДС)

BGN 30

12.5.

Писмени справки – минали години
(облагаема с ДДС)

BGN 40

12.6.

12.7.

12.8.
12.8.1.
12.8.2.
12.9.

12.10.

12.11.

Предаване на информация по телекс или
факс от клиенти на страница (облагаема с
ДДС)
За експресни услуги (изпълнение в
рамките на един и същи работен ден),
поискани от клиент, свързани с даване на
справки, удостоверения и други
(облагаема с ДДС)
Издаване на:
Фотокопие или препис на
документ – за страница
(облагаема с ДДС)
Извлечение от банкова сметка
във формат MT 940 (на сметка).
Интернет Банкиране -Регистриране и
поддръжка

BGN 2

ЕUR/USD 2

Удвоения размер на
предвидената такса

Удвоения размер на
предвидената такса

BGN 1

BGN 1

BGN 30 (месечно)

EUR 15/USD 20 (месечно)

без такса

без такса

Интернет банкиране -Уведомления
(таксата се събира на месечна база)
чрез SMS (облагаема с ДДС)

BGN 0.15

чрез електронна поща

без такса

Интернет Банкиране -Справки ( по
телефон, факс, електронна поща)
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без такса

12.12.

Интернет банкиране -Преиздаване на ПИН
по искане на клиент ( забравен)

BGN 5

Посочената цена включва ДДС
Референции пред чужди посолства и консулства
Писмено удостоверение или потвърждение пред данъчни служби, по съдебни дела, за уставен капитал за
участие в търгове и др.

БАНКОВИ КАРТИ
13.Дебитни Карти Visa Electron
International

ЛЕВА

ВАЛУТА*

Минимално салдо по сметката

съгл. Раздел I Сметки, т.
1.1. Разплащателни
сметки

съгл. Раздел I Сметки, т.
1.1. Разплащателни
сметки

Месечна такса за обслужване на сметката

съгл. Раздел I Сметки, т.
1.1. Разплащателни
сметки

съгл. Раздел I Сметки, т.
1.1. Разплащателни
сметки

обикновена поръчка ( за 7 работни дни )

без такса

без такса

експресно издаване ( за 3 работни дни )

10 BGN

10 BGN

Преиздаване на карта преди изтичане срока на
валидност

5 BGN

5 BGN

Преиздаване на карта при изтичане на срока на
валидност

без такса

без такса

Теглене на пари на АТМ на Банката

0.20 BGN

0.20 BGN

Теглене на пари на АТМ на друга банка в България

1.00 BGN

1.00 BGN

5 BGN + 1.5 % в/у сумата

5 BGN + 1.5 % в/у сумата

0.1 %, min. 1 BGN

0.1 %, min. 1 BGN

3 BGN + 1%, min 3 BGN

3 BGN + 1%, min 3 BGN

5 BGN + 1.5 % в/у сумата

5 BGN + 1.5 % в/у сумата

Плащане в търговски обекти на ПОС на Банката

0.20 BGN

0.20 BGN

Плащане в търговски обекти на ПОС на друга банка в
България

0.20 BGN

0.20 BGN

0.5% в/у сумата

0.5% в/у сумата

2% в/у сумата

2% в/у сумата

без такса

без такса

13.1.

13.2.
Издаване на карта
13.3.

13.4.

13.5.
13.6.
13.7.
Теглене на пари на АТМ в чужбина
13.8.
Теглене на пари на ПОС в клон на Банката
13.9.
Теглене на пари на ПОС в клон на друга банка в
България
13.10.
Теглене на пари на ПОС в чужбина
13.11.
13.12.

13.13.
Плащане на ПОС в чужбина
13.14.
Връщане на суми по картата чрез транзакция на ПОС
терминал – credit refund
13.15.

13.16.

Нефинансови операции на банкомат на Юробанк И
Еф Джи България (смяна на ПИН, проверка на
достъпно салдо)
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Издаване на допълнителна карта

3 BGN

3 BGN

Необоснована рекламация на транзакция

5 BGN

20 BGN

Промяна на данни/параметри по карта (лимити) по
желание на клиента

5 BGN

5 BGN

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

5 BGN

5 BGN

Такса за деблокиране използването на картата

1 BGN

1 BGN

0.10 BGN

0.10 BGN

13.23.

Трансфер от сметка към друга сметка в Юробанк И
Еф Джи България на АТМ на Банката
Справка за баланс по сметка на АТМ на друга банка
или в EPAY

0.05 BGN

0.05 BGN

13.24.

Плащане на АТМ или в EPAY (на виртуален POS)

0.20 BGN

0.20 BGN

13.25

Такса за превалутиране на транзакции в чужбина

13.17.
13.18.

13.19.

13.20.
13.21.
13.22.

Такса за предсрочно закриване на сметка

1 % от сумата

1 % от сумата

съгл. Раздел I Сметки, т.
1.1. Разплащателни
сметки

съгл. Раздел I Сметки, т.
1.1. Разплащателни
сметки

съгл. Раздел II Касова
дейност

съгл. Раздел II Касова
дейност

13.26.
Такса за теглене на суми от сметка на каса
13.27.
Лимити за плащане за 24 часа
Дневен лимит АТМ

400 BGN

Дневен лимит ПОС

3500 BGN

Общо

3500 BGN

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

14.Дебитни Карти Maestro

ЛЕВА

ВАЛУТА

Минимално салдо по сметката

съгл. Раздел I Сметки, т.
1.1. Разплащателни
сметки

съгл. Раздел I Сметки, т.
1.1. Разплащателни
сметки

Месечна такса за обслужване на сметката

съгл. Раздел I Сметки, т.
1.1. Разплащателни
сметки

съгл. Раздел I Сметки, т.
1.1. Разплащателни
сметки

14.1.

14.2.
Издаване на карта
14.3.
обикновена поръчка (за 7 работни
дни)
експресно издаване (за 3 работни дни)
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без такса

без такса

10 BGN

10 BGN

Преиздаване на карта преди изтичане срока на
валидност

5 BGN

5 BGN

Преиздаване на карта при изтичане на срока на
валидност

без такса

без такса

Теглене на пари на АТМ на Банката

0.20 BGN

0.20 BGN

Теглене на пари на АТМ на друга банка в България

1.00 BGN

1.00 BGN

Теглене на пари на АТМ в чужбина

5 BGN + 1.5 % в/у
сумата

5 BGN + 1.5 % в/у сумата

Теглене на пари на ПОС в клон на Банката

0.1 %, min. 1 BGN

0.1 %, min. 1 BGN

3 BGN + 1%,/min 3 BGN

3 BGN + 1%,/min 3 BGN/

5 BGN + 1.5 % в/у
сумата

5 BGN + 1.5 % в/у сумата

Плащане в търговски обекти на ПОС на Банката

0.20 BGN

0.20 BGN

Плащане в търговски обекти на ПОС на друга банка
в България

0.20 BGN

0.20 BGN

0.5% в/у сумата

0.5% в/у сумата

2% в/у сумата

2% в/у сумата

без такса

без такса

Издаване на допълнителна карта

3 BGN

3 BGN

Необоснована рекламация на транзакция

5 BGN

5 BGN

Промяна на данни/параметри по карта (лимити) по
желание на клиента

5 BGN

5 BGN

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

5 BGN

5 BGN

Такса за деблокиране използването на картата

3 BGN

3 BGN

0.10 BGN

0.10 BGN

0.05 BGN

0.05 BGN

14.4.

14.5.
14.6.
14.7.

14.8.
14.9.
Теглене на пари на ПОС в клон на друга банка в
България
14.10.
Теглене на пари на ПОС в чужбина
14.11.
14.12.

14.13.
Плащане на ПОС в чужбина
14.14.
Връщане на суми по картата чрез транзакция на
ПОС терминал – credit refund
14.15.

14.16.

Нефинансови операции на банкомат на Юробанк И
Еф Джи България (смяна на ПИН, проверка на
достъпно салдо)

14.17.
14.18.

14.19.

14.20.
14.21.

14.23.

Трансфер от сметка към друга сметка в Юробанк И
Еф Джи България на АТМ на Банката
Справка за баланс по сметка на АТМ на друга банка
или в EPAY

14.24.

Плащане на АТМ или в EPAY (на виртуален POS)

14.22.

Такса за предсрочно закриване на сметка

0.20 BGN

0.20 BGN

съгл. Раздел I Сметки, т.
1.1. Разплащателни
сметки

съгл. Раздел I Сметки, т.
1.1. Разплащателни
сметки

съгл. Раздел II. Касова
дейност

съгл. Раздел II. Касова
дейност

14.25.
Такса за теглене на суми от сметка на каса
14.26.
Лимити за плащане за 24 часа
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Дневен лимит АТМ

400 BGN

Дневен лимит ПОС

3500 BGN

Общо

3500 BGN

15.Дебитни Карти MasterCard
Business
15.1.
15.2.
15.3.

Минимално салдо по сметката
Месечна такса за обслужване на сметката

ЛЕВА

ВАЛУТА

200 BGN

200 EUR / 200 USD

8 BGN

4 EUR

Без такса

Без такса

20 BGN

10 EUR

Издаване на карта
обикновена поръчка ( за 7
работни дни )
експресно издаване ( за 3 работни
дни )

15.4.

Преиздаване на карта преди изтичане срока на
валидност

50 BGN

25 EUR

15.5.

Преиздаване на карта при изтичане на срока на
валидност

Без такса

Без такса

2 BGN

1 EUR

4 BGN + 1.5 %

2 EUR + 1.5 %

6 BGN + 1.5% в/у сумата,
min 10 BGN

3 EUR + 1.5% в/у сумата,min
5 EUR

0.5 % в/у сумата

0.5 % в/у сумата

6 BGN + 1% в/у сумата, min
10 BGN

3 EUR + 1% в/у сумата, min 5
EUR

6 BGN + 1.5 % в/у сумата,
min 10 BGN

3 EUR + 1.5 % в/у сумата, min
5 EUR

Плащане в търговски обекти на ПОС на Банката

0.20 BGN

0.10 EUR

Плащане в търговски обекти на ПОС на друга
банка в България

0.20 BGN

0.10 EUR

0.5% в/у сумата

0.5% в/у сумата

2% в/у сумата

2% в/у сумата

Без такса

Без такса

20 BGN

10 EUR

15.6.

Теглене на пари на АТМ на Банката

15.7.

Теглене на пари на АТМ на друга банка в
България

15.8.

Теглене на пари на АТМ в чужбина

15.9.

Теглене на пари на ПОС в клон на Банката

15.10.

Теглене на пари на ПОС в клон на друга банка в
България

15.11.

Теглене на пари на ПОС в чужбина

15.12.
15.13.
15.14.
15.15.

15.16.

15.17.

Плащане на ПОС в чужбина
Връщане на суми по картата чрез транзакция на
ПОС терминал – credit refund
Нефинансови операции на банкомат на
Юробанк И Еф Джи България (смяна на ПИН,
проверка на достъпно салдо)
Издаване на допълнителна карта
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Необоснована рекламация на транзакция

50 BGN

25 EUR

15.19.

Промяна на данни/параметри по карта (лимити)
по желание на клиента

20 BGN

10 EUR

15.20.

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

10 BGN

5 EUR

Такса за деблокиране използването на картата

20 BGN

10 EUR

0.10 BGN

0.05 EUR

0.05 BGN

0.02 EUR

0.20 BGN

0.10 EUR

от 1 седмица до 40 седмици

60 BGN

30 EUR

над 40 седмици

80 BGN

40 EUR

15.18.

15.21.

15.22.
15.23.
15.24.
15.25.

15.26.

15.27.

Трансфер от сметка към друга сметка в
Юробанк И Еф Джи България на АТМ на
Банката
Справка за баланс по сметка на АТМ на друга
банка или в EPAY
Плащане на АТМ или в EPAY (на виртуален
POS)
Включване в “Електронна Стоп листа”

Такса за предсрочно закриване на сметка

съгл. Раздел I Сметки, т.
1.1. Разплащателни сметки

съгл. Раздел I Сметки, т. 1.1.
Разплащателни сметки

Такса за теглене на суми от сметка на каса

съгл. Раздел II. Касова
дейност

съгл. Раздел II. Касова
дейност

Лимити за плащане за 24 часа
Дневен лимит АТМ

1000 BGN

Дневен лимит ПОС

3500 BGN

Общо

3500 BGN

ЛЕВА*

ВАЛУТА*

200 BGN

200 USD/ 200 EUR

8 BGN

4 EUR

обикновена поръчка (за 7 работни
дни)

Без такса

Без такса

експресно издаване (за 3 работни
дни)

20 BGN

10 EUR

50 BGN

25 EUR

Без такса

Без такса

16.Дебитни Карти Visa Business
16.1.
16.2.
16.3.

16.4.
16.5.

Минимално салдо по сметката
Месечна такса за обслужване на сметката
Издаване на карта

Преиздаване на карта преди изтичане срока на
валидност

Преиздаване на карта при изтичане на срока на
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валидност
16.6.
16.7.

16.8.

Теглене на пари на АТМ на Банката
Теглене на пари на АТМ на друга банка в
България

Теглене на пари на АТМ в чужбина

1 EUR

4 BGN + 1.5 %

2 EUR + 1.5 %

6 BGN + 1.5% в/у сумата,
min 10 BGN

3 EUR + 1.5% в/у сумата,
min 5 EUR

0.5 % в/у сумата

0.5 % в/у сумата

6 BGN + 1% в/у сумата, min
10 BGN

3 EUR + 1% в/у сумата, min 5
EUR

6 BGN + 1.5 % в/у сумата,
min 10 BGN

3 EUR + 1.5 % в/у сумата, min
5 EUR

Плащане в търговски обекти на ПОС на Банката

0.20 BGN

0.10 EUR

Плащане в търговски обекти на ПОС на друга
банка в България

0.20 BGN

0.10 EUR

0.5% в/у сумата

0.5% в/у сумата

2% в/у сумата

2% в/у сумата

Без такса

Без такса

Издаване на допълнителна карта

20 BGN

10 EUR

Необоснована рекламация на транзакция

50 BGN

25 EUR

16.19.

Промяна на данни/параметри по карта (лимити)
по желание на клиента

20 BGN

10 EUR

16.20.

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

10 BGN

5 EUR

Такса за деблокиране използването на картата

20 BGN

10 EUR

от 1 седмица до 40 седмици

60 BGN

30 EUR

над 40 седмици

80 BGN

40 EUR

0.10 BGN

0.05 EUR

0.05 BGN

0.02 EUR

0.20 BGN

0.10 EUR

1% от сумата

1% от сумата

16.9.

Теглене на пари на ПОС в клон на Банката

2 BGN

16.10.

Теглене на пари на ПОС в клон на друга банка в
България

16.11.

Теглене на пари на ПОС в чужбина

16.12.
16.13.
16.14.
16.15.

16.16.

16.17.
16.18.

16.21.
16.22.

16.23.
16.24.
16.25.
16.26.

Плащане на ПОС в чужбина
Връщане на суми по картата чрез транзакция на
ПОС терминал – credit refund
Нефинансови операции на банкомат на
Юробанк И Еф Джи България (смяна на ПИН,
проверка на достъпно салдо)

Включване в “Електронна Стоп листа”

Трансфер от сметка към друга сметка в
Юробанк И Еф Джи България на АТМ на
Банката
Справка за баланс по сметка на АТМ на друга
банка или в EPAY
Плащане на АТМ или в EPAY (на виртуален
POS)
Такса за превалутиране на транзакции в
чужбина
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16.27.

16.28.

Такса за предсрочно закриване на сметка

Такса за теглене на суми от сметка на каса

съгл. Раздел I Сметки, т.
1.1. Разплащателни сметки
съгл. Раздел II. Касова
дейност

съгл. Раздел I Сметки, т. 1.1.
Разплащателни сметки
съгл. Раздел II. Касова
дейност

Лимити за плащане за 24 часа
Дневен лимит АТМ

1000 BGN

Дневен лимит ПОС

3500 BGN

Общо

3500 BGN

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

17.Карти American Express-USD
Такса за издаване на банкова гаранция във
връзка издаване на международна карта
American Express

USD 30

17.1.
Минимално салдо по разплащателна сметка

USD 1 000

17.2.
Срочен гаранционен депозит в размер на:
17.3.
за издаване на основна карта за
съществуващи повече от 3 години
фирми

USD 10 000

за издаване на основна карта за
съществуващи по-малко от 3
години фирми

USD 25 000

за издаване на допълнителна
карта

USD 5 000

Годишна такса за обслужване на:
17.4.
основна карта
допълнителна карта
Забележка:Банката събира и всички такси и комисиони на American Express.
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USD 100
USD 70

18. Банкови Карти Visa Business
С Овърдрафт Кредит*
18.1.

18.1.1.

Издаване, обслужване и управление на карта
Такса за издаване, обслужване и управление на
карта – обикновена поръчка (за 7 работни дни).
Удържа се еднократно с транзакция при активиране
на картата.

2,5 % от кредитния лимит, но не повече от 700 BGN
или равностойността в друга валута към датата на
активиране на картата

Експресно издаване. Удържа се при заявяването.

10EUR

Издаване на допълнителна карта. Удържа се при
заявяването.

10 EUR

18.1.3.

Преиздаване на карта преди изтичане на
валидността по вина на клиента

25 EUR

18.1.4.

18.1.2.

18.2.

Плащане на стоки и услуги

18.2.1.

В България - плащане в търговски обекти
на ПОС на Банката

0.10 EUR

18.2.2.

в България – плащане в търговски обекти
на ПОС на друга банка

0.10 EUR

в чужбина

18.2.3.
18.3.

Теглене на пари от банкомат
в България

18.3.1.

в чужбина

18.3.2.
18.4.

на Банката
на друга банка в България и чужбина

18.4.2.

18.6.

18.7.
18.8.
18.9.
18.10.
18.11.
18.12.

2 EUR+1.5%
3 EUR + 1.5% в/у сумата, min 5 EUR

Теглене на пари на гише на ПОС

18.4.1.

18.5.

0.5% в/у сумата

Връщане на суми по картата чрез транзакция на
ПОС терминал – credit refund
Нефинансови операции на банкомат на Юробанк И
ЕФ Джи България АД: смяна на ПИН; проверка на
достъпно салдо; мини извлечение за последните 10
транзакции с картата;
Промяна на данни/параметри по карта (лимити) по
желание на клиента

0.5 % в/у сумата
3 EUR + 1.5% в/у сумата, min 5 EUR
2% върху сумата

без такса

10 EUR

Такса за деблокиране използването на картата
10 EUR
Трансфер от сметка към друга сметка в Юробанк И
Еф Джи България на АТМ на Банката
Справка за баланс по сметка на АТМ на друга банка
или в EPAY

0.05 EUR

Плащане на АТМ или в EPAY (на виртуален POS)

0.10 EUR

Такса за превалутиране на транзакции в чужбина
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0.02 EUR

1% от сумата

18.13.

Включване в “Електронна Стоп листа” за блокиране
на карта в бюлетините на Visa International

18.14.

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

18.15.

Такса за предсрочно закриване на сметка преди
изтичане валидността на картата

от 1 седмица до 40 седмици – 30 EUR
над 41 седмици – 40 EUR

18.16.

5 EUR
съгл. Раздел I Сметки, т. 1.1. Разплащателни сметки

Необоснована рекламация на транзакция

25 EUR + таксата за “Оспорени плащания” на
съответната организация
Дневни лимити за разплащане. Дефинирани са във валута BGN или равностойността във валутата на
разплащането
Дневен лимит АТМ

1000 BGN

Дневен лимит ПОС

3500 BGN

Общо

3500 BGN

* Считано от 12.11.2009г. дебитна карта Visa Business с овърдрафт кредит не се издава. Таксите се прилагат
за издадени вече дебитни карти Visa Business с овърдрафт кредит до изтичане на валидността им, когато ще
бъдат заменени с друг подобен продукт по желание на клиента.

19.Банкови карти Mastercard Business с
овърдрафт кредит
Издаване, обслужване и управление на карта
19.1.
Такса за издаване, обслужване и управление на
карта – обикновена поръчка (за 7 работни дни).
Удържа се еднократно с транзакция при активиране
на картата.

2,5 % от кредитния лимит, но не повече от 700 BGN
или равностойността в друга валута към датата на
активиране на картата

19.1.1.
Експресно издаване. Удържа се при заявяването.

10EUR

Издаване на допълнителна карта. Удържа се при
заявяването.

10 EUR

Преиздаване на карта преди изтичане на
валидността по вина на клиента

25 EUR

19.1.2.

19.1.3.

19.1.4.
Плащане на стоки и услуги
19.2.
в България - плащане в търговски обекти на
ПОС на Банката

0.10 EUR

в България – плащане в търговски обекти
на ПОС на друга банка

0.10 EUR

19.2.1.

19.2.2.
в чужбина

0.5% в/у сумата

19.2.3.
Теглене на пари от банкомат
19.3.
в България

2 EUR+1.5%

19.3.1.
в чужбина
19.3.2.
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3 EUR + 1.5% в/у сумата, min 5 EUR

Теглене на пари на гише на ПОС
19.4.
на Банката

0.5 % в/у сумата

19.4.1.
на друга банка в България и чужбина

3 EUR + 1.5% в/у сумата, min 5 EUR

19.4.2.
Връщане на суми по картата чрез транзакция на
ПОС терминал – credit refund

2% върху сумата

19.5.
Нефинансови операции на банкомат на Юробанк И
ЕФ Джи България АД: смяна на ПИН; проверка на
достъпно салдо; мини извлечение за последните 10
транзакции с картата;

без такса

19.6.
Промяна на данни/параметри по карта (лимити) по
желание на клиента

10 EUR

19.7.
Такса за деблокиране използването на картата
10 EUR

19.8.
Трансфер от сметка към друга сметка в Юробанк И
Еф Джи България на АТМ на Банката
Справка за баланс по сметка на АТМ на друга банка
или в EPAY

0.05 EUR

19.11.

Плащане на АТМ или в EPAY (на виртуален POS)

0.10 EUR

19.12.

Включване в “Електронна Стоп листа” за блокиране
на карта в бюлетините на Visa International

19.13.

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

19.14.

Такса за предсрочно закриване на сметка преди
изтичане валидността на картата

19.9.
19.10.

0.02 EUR

от 1 седмица до 40 седмици – 30 EUR
над 41 седмици – 40 EUR

19.15.

5 EUR
съгл. Раздел I Сметки, т. 1.1. Разплащателни сметки

Необоснована рекламация на транзакция

25 EUR + таксата за “Оспорени плащания” на
съответната организация
Древни лимити за разплащане. Дефинирани са във валута BGN или равностойността във валутата на
разплащането
Дневен лимит АТМ

1000 BGN

Дневен лимит ПОС

3500 BGN

Общо

3500 BGN
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ІІ.ТАРИФ А З А Т АКСИТЕ И КОМИСИОНИТЕ З А Б АНКИ

1.Разплащателни (ЛОРО) Сметки
1.1.
1.2.
1.3.

Лева

Откриване

Валута
без такса

Минимално салдо

BGN 0

Обслужване

BGN 150 /годишно/

Забележка: При закриване се събира пълната такса за текущата година. Юробанк И ЕФ Джи България АД
плаща лихви в BGN, USD и EUR, определени с Решение на Комитета по управление на активите и пасивите.
База за начисляване 360/360 дни. Период на капитализация – годишно. Овърдрафт не се допуска.
1.4.
1.5.

Касова дейност
Внасяне
суми до BGN 20000,
EUR/USD10000 /дневно/

0,3%, min BGN 30

0,3%, min EUR/USD15

по договореност
по договореност
суми над BGN 20 000, EUR/USD10
000 – ценна пратка
Забележка: При внасяне на каса вальорът е същия работен ден. при приемане на ценна пратка – вальор
“спот”.
1.6.

Теглене
до BGN 20000, EUR/USD10000
/дневно/
суми над BGN 20 000, EUR/USD10
000 – ценна пратка

0,3%, min BGN 30

0,3%, min EUR/USD25

по договореност

по договореност

Забележка: Теглене – само след писмено предизвестие от два работни дни до ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ
БЪЛГАРИЯ ЦУ и до клона. Удържането на комисионата се извършва от клона, където е направена вноската
или тегленето.
1.7.
1.7.1.

Преводи
Преводи за собствена сметка по/от
разплащателна (ЛОРО) сметка
Вирменти
Преводи между разплащателни
(ЛОРО) сметки в Юробанк И Еф
Джи България АД

1.7.2.

Заверки на разплащателни
(ЛОРО) сметки
Вътрешнобанкови преводи
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BGN 10

EUR/USD20

без такса

без такса

без такса

без такса

Превод по нареждане на клиент
на банка с разплащателна (ЛОРО)
сметка в полза на клиент със
сметка в Юробанк И Еф Джи
България АД

EUR/USD5

Превод от клиент на Юробанк И

EUR/USD5

Еф Джи България АД в полза на
клиент на банка, през
разплащателни (ЛОРО) сметката
й в Юробанк И Еф Джи България
АД.
Забележка: Изпълняват се само преводи с инструкции SHA. Разноските се събират от наредителя.
1.7.3.

Междубанкови преводи
Междубанкови клиентски преводи по нареждане
на клиент на банка с разплащателни (ЛОРО)
сметка в Юробанк И Еф Джи България АД в
полза на бенефициенти в страната и чужбина.
Забележка: Изпълняват се само преводи с инструкции BEN.

BGN 10

0,1%, min EUR/USD30
max EUR/USD200

Междубанкови клиентски преводи
– входящи

1.7.4.

EUR/USD10

Вальори
При задължаване на сметка вальорът е денят на плащането.
При постъпления по разплащателни (ЛОРО) сметки на банки, сметките се кредитират със следните вальори


при постъпления по сметка на Юробанк И ЕФ Джи България АД в чуждестранна банка - вальор е
денят на постъпване на средствата



при постъпления по сметка на Юробанк И ЕФ Джи България АД в българска банка - вальор е
следващия ден след постъпване на средствата по сметка.

Нареждания за плащания с фиксиран вальор към банки в страната и чужбина от разплащателни (лоро)
сметки на банки се изпълняват, ако същото е получено до 16 часа един работен ден преди датата на
фиксирания вальор.

2.ЦЕННИ КНИЖА
2.1.

2.1.1.

Ценни книжа – ДЦК и ЦК,
деноминирани в чуждестранна валута

BGN
0,03% върху номинала на годишна база
min BGN 100

Месечна такса за поддръжка на подсметка/регистър
Забележка: Таксата е дължима месечно в BGN по фиксинга на БНБ.

2.2.

Трансфери

2.2.1.

Прехвърляне между регистри в Юробанк И ЕФ Джи
България АД

2.2.2.

Прехвърляне от/по други регистри

BGN 10
BGN 20

Забележка: За трансфери на цк във валута се събира допълнително и комисиона за авизо SWIFT.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.

Аукциони по Наредба 5
Одобрени поръчки
Неодобрени поръчки
Падеж на ЦК

43

0,045% върху номиналната стойност на поръчката,
min BGN 10
BGN 10
0,025% върху номинала

2.5.

Канцелиране на инструкции по нареждане на
клиент, ако банката има възможност.

BGN 50

3. Други Услуги
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

BGN

Извлечения по SWIFT – MT 950 – на извлечение
Авиза по SWIFT

BGN 5
BGN 30

Изготвяне/потвърждаване на нерегулярна
информация по искане на клиента
Потвърждаване на информация по искане на одит.

BGN 50

BGN 150

Забележка: За всички случаи, които не са изрично посочени , се прилага Тарифата за Юридически Лица
клиенти на Юробанк И Еф Джи България АД .

ЗАБ ЕЛЕЖКИ
1.

Настоящата тарифа регламентира лихвите таксите и комисионите по операции и услуги извършвани от
“Юробанк И Еф Джи България” АД/ Банката (предишно наименование «Българска Пощенска Банка» АД),
наричана за краткост Банката в отношенията й с юридически лица, изброени както следва:


Банки - български и чуждестранни банки и техни поделения;



Юридически лица, небанки:
Еднолични търговци, търговски представители, търговски посредници и търговски представителства



Търговски дружества и техни обединения, кооперации и техни предприятия, сдружения с
нестопанска цел и други
Институционални инвеститори - ФБК-първични и непървични дилъри, инвестиционни посредници,
застрахователни компании и пенсионно-осигурителни дружества, взаимни фондове, инвестиционни
дружества
При използване на продуктите по глави 7, 8, 9, 10 и 11 физически лица, извършващи стопанска
дейност, но нерегистрирани като търговци – занаятчии, земеделски производители, хотелиерски
услуги и други, се таксуват съгласно настоящата тарифа.

2.

ЛИХВИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА

2.1.

Банката открива и поддържа сметки в BGN ,USD, EUR, CHF, GBP, SEK, DKK.

2.2.

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

2.3.

Неразделна част от Тарифата е лихвения бюлетин, който съдържа лихвите начислявани от Банката по сметки
в национална и чуждестранна валута.

2.4.

По разплащателни и депозитни сметки лихвите се начисляват на база 360/360 дни. За всички видове срочни
депозити в чуждестранна валута лихвите се начисляват на база 365/360 дни.

2.5.

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.
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2.6.

Банката не плаща лихви за:

2.7.

 суми по депозити, пазени по-малко от 8 дни, считано от деня, следващ датата на откриване
 салда под минималните
Период на изплащане на лихви по привлечени средства:


за разплащателни сметки - годишно или съгласно договора за разплащателна сметка



за срочни депозити - съгласно договора за депозит



лоро сметки на финансови институции- на шест месеца

3.

ЛИХВИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА ОТ БАНКАТА

3.1.

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

4.

ВАЛЬОРИ

4.1.

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

4.2.

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

4.3.

При внасяне на пари в наличност вальорът е същия работен банков ден, освен при приемане на ценна
пратка,когато вальорът е по договореност.

4.4.

При постъпления по чекове, вальорът е един работен ден след постъпване на средствата по сметка на
банката.

4.5.

При наличие на съгласие за директен дебит - дебитиране на сметката на клиента-платец е с вальор денят на
плащането.

4.6.

Преводи в BGN:

4.7.

Нареждания за изходящи преводи (вкл. нареждания за директен дебит) подадени до 13.30 ч, които
са за изпълнение през БИСЕРА и до 15.00 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 клиентаполучател, 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).
Вътрешнобанкови преводи във валути различни от BGN:




4.8.

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).
Преводи за/от страни от Европейската общност във валути различни от BGN:
Нареждания за изходящи преводи подадени от клиент на хартиен носител се обработват както
следва- получени в Банката до 12.00 ч. се изпълняват с вальор следващ работен ден (D+1),
получени след 12.00 ч. с вальор два работни дни (D+2). Експресни преводи получени в Банката до
16.00 ч се изпълняват с вальор следващ работен ден (D+1). Супер експресни преводи получени в
Банката до 16.00 ч. се изпълняват с вальор същия работен ден (D).
 Нареждания за изходящи преводи подадени от клиент през Интернет банкиране до 16.00 ч. се
изпълняват с вальор следващ работен ден (D+1). Експресни преводи наредени до 16.00 ч. се
изпълняват с вальор същия работен ден (D).
Входящи преводи се изпълняват с вальор по сметката на КЛИЕНТА-получател същия като вальора на
получаване на средствата по сметка на Банката.


4.9.

Преводи за/от страни извън Европейската общност в във валути различни от BGN:
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4.10.

Нареждания за изходящи преводи подадени от клиент на хартиен носител или чрез Интернет
банкиране и получени в Банката до 12.00 ч. се изпълняват с вальор следващ работен ден (D+1), за
получени в Банката след 12.00 ч. вальорът на превода е два работни дни (D+2). Експресни преводи
получени в Банката до 16.00 ч се изпълняват с вальор следващ работен ден (D+1). Супер експресни
преводи получени в Банката до 16.00 ч. се изпълняват с вальор същия работен ден (D).
Входящи преводи се изпълняват с вальор по сметката на КЛИЕНТА-получател следващия работен
ден след вальора на получаване на средствата по сметка на Банката.

Преводи по лоро сметки на Банки:



При входящи преводи в BGN и в чужда валута по лоро сметки на Банки, сметките се кредитират с
вальор деня на постъпване на средствата по сметка на Банката.
Нареждания за изходящи преводи с фиксиран вальор в BGN и в чужда валута от лоро сметки на
Банки се изпълняват с вальор както следва:
Нареждане за превод към сметка на друга банка- нареждания получени в Банката до 13.00 часа се
изпълняват с вальор същия работен ден (D),а тези получени в Банката след 13.00 часа- с вальор
следващ работен ден (D +1);
Нареждане за превод към сметка на клиент на Банката - нареждания получени в Банката до 16.00
часа се изпълняват с вальор същия работен ден (D),а тези получени в Банката след 16.00 часа- с
вальор следващ работен ден (D +1);
Нареждане за превод към сметка на клиент на трета банка- нареждания получени в Банката до 16.00
часа се изпълняват с вальор следващ работен ден (D+1),а тези получени в Банката след 16.00 часас вальор два работни дни (D +2);

5.

ДРУГИ

5.1.

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.

5.2.

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

5.3

5.4.

За преводи на територията на Европейската общност клиентът на Банката (наредител или
получател) заплаща само таксите и комисионите на Банката;
 За преводи извън територията на Европейската общност клиентът наредител указва за чия сметка
са разноските на банките участнички в превода (OUR, BEN, SHA). При преводи с разноски OUR,
Банката събира и комисионите на своите банки – кореспонденти.
За предоставени услуги в системата Western Union, се прилага тарифата на Western Union.

5.5.

Не се събират такси и комисиони при следните случаи:





Сделки с облигации от собствения портфейл на банката



Касови операции при сделки с ценни книжа на стойност до 100 000 лева /еквивалент/

Вноски в брой и преводи по главници и лихви , неустойки и разноски по кредити , когато това е
изрично упоменато в първичния документ за съответната операция, с изключение на случаите по
2.4.4.
При разплащателни сметки на Юридически Лица за обслужване на автокредити не се прилагат следните
точки от Тарифата- 1.1.1 ;1.1.2; 1.1.3 и 1.1.4.


5.6.

5.7.

При покупко продажба на валута на каса от институционални клиенти (ФБК-първични и непървични дилъри,
инвестиционни посредници, застрахователни компании и пенсионно-осигурителни дружества) за суми над
35 000 EUR или еквивалент, комисионни не се събират по т.4.3.2.и т.4.4.2.
Забележка: Всички присъщи разходи, свързани с търговията на валута на каса, ще бъдат калкулирани в
цената, котирана от дилърите на банката.

5.8.

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

5.9.

Банката си запазва правото да изменя едностранно настоящата Тарифа чрез уведомяване на клиентите в
Интернет страницата на Банката и банковите салони.
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