
 
B сила от 13.02.2018г.: 
 
 
В раздел I. СМЕТКИ се правят следните промени: 
 

I.     
СМЕТКИ 

            

D Спестовни Сметки   ЛЛЕЕВВАА      ВВААЛЛУУТТАА    

  2 Обслужване:      

 
Стара 

▪    стандартни спестовни 
сметки (месечно) 

BGN 1.00 EUR/USD 0.50 

 

▪    всички видове спестовни 
сметки Мега и Активни пари 
(месечно) 

BGN 1.50 EUR/USD 0.75 

  
 Нова 

▪    стандартни спестовни 
сметки (месечно)* 

BGN 1.50 EUR/USD 0.75 

  

▪    всички видове спестовни 
сметки Мега и Активни пари 
(месечно)** 

BGN 1.75 EUR/USD 0.90 

 
* 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" 

 

Раздел XVII. СПРЕНИ ОТ ПРОДАЖБА ПРОДУКТИ (РС,СС,ДС),предлагани до 25.05.2016 г. 

в офисите на придобитата от "Юробанк България АД" "Алфа Банк - Клон България"  

отпада: 

XVII.      СПРЕНИ ОТ ПРОДАЖБА ПРОДУКТИ (РС,СС,ДС),предлагани до 25.05.2016 г. в офисите на 
придобитата от "Юробанк България АД" "Алфа Банк - Клон България" 

1 СПЕСТОВНИ СМЕТКИ ЛЕВА ВАЛУТА 

  Месечна такса за обслужване BGN 1.50 EUR/USD 1.00 

  Такса закриване:       

  
При закриване преди изтичане на 12 месеца от откриване на сметката BGN 5.00 EUR/USD 2.50 

  
При закриване след изтичане на 12 месеца от откриване на сметката без такса  без такса  

2 СПЕСТОВНА СМЕТКА УЛТИМА       

  Месечна такса за обслужване BGN 1.50 EUR/USD 0.75 

  Такса закриване:       

  
При закриване преди изтичане на 12 месеца от откриване на сметката BGN 5.00 EUR/USD 2.50 

  
При закриване след изтичане на 12 месеца от откриване на сметката без такса  без такса  

 

  

    

 

Забележка: Считано от 25.05.2016 г. се преустановява сключването на нови договори за изброените по-горе 
продукти, предлагани до посочената дата в офисите на придобитата от "Юробанк България АД" "Алфа Банк - 
Клон България". За продукти и банкови операции по договори, сключени преди посочената дата в офисите на 
придобитата от "Юробанк България" АД "Алфа Банк - Клон България", които не са изрично посочени в 
настоящитя раздел, се прилагат съответните такси, указани в съответните раздели от настоящата Тарифа на 
банката. 

 


