
 

 
Промени в Тарифа на банката за физически лица, в сила от 01.10.2012 

 
 

1.1.2.4.  Разплащателна сметка  „Интерес 
плюс”**** 

BGN 10  

**** От 01.10.2012 г. до 30.09.2013 г. таксата е намалена на BGN 7.00 за съществуващи и за новооткрити 
сметки 

 

5.2.1.2 Между сметки на един клиент Без такса Без такса 

 

 

Предстоящи промени в Тарифа на банката за физически лица, в сила от 01.12.2012 

 

2.1 Разплащателни Сметки ЛЛЕЕВВАА  ВВААЛЛУУТТАА  

2.1.2. Теглене  на  суми от сметка  до 2000 
BGN EUR/USD 1000/дневно/ * 

BGN 1 EUR/USD 0.50 

  със заявка - за частта над BGN 2 
000, EUR/USD 1 000 /дневно/ * * 

0.35 %, min. BGN 7 
max BGN 500 

0.45%,min EUR/USD 
8, max EUR/USD 400 

2.1.3. Заявена, но неизтеглена сума от 
сметка 

0.40 % , min BGN 10 0.40%, min EUR/USD 
5 

 * Не касае Разплащателна сметка „Интерес Плюс“ и Разплащателна сметка „Златно 
време“ 
* *  Забележка: Теглене на суми над BGN 2 000 - с писмена заявка (факс,телекс) един 
работен  ден предварително (до 12.00 часа)  и теглене на суми над USD / EUR 1 000,   а 
за други валути - независимо от сумата- с писмена заявка (факс,телекс) два работни 
дни предварително (до 12.00 часа)   

2.2 Спестовни Сметки ЛЛЕЕВВАА  ВВААЛЛУУТТАА  

2.2.2. Теглене  на  суми от сметка  до 2 
000 BGN EUR/USD 1000/дневно/ ** 

BGN 1 EUR/USD 0.50 

2.2.3. Заявена, но неизтеглена сума от 
сметка 

0.40 % , min BGN 10 0.40%, min EUR/USD 
5 

 **Забележка: Теглене на суми над BGN 2 000 - с писмена заявка (факс,телекс) един 
работен  ден предварително (до 12.00 часа)  и теглене на суми над USD / EUR 1 000,   а 
за други валути - независимо от сумата- с писмена заявка (факс,телекс) два работни 
дни предварително (до 12.00 часа)   

2.3.Депозитни Сметки ЛЛЕЕВВАА  ВВААЛЛУУТТАА  

2.3.3. 
 

Заявена, но неизтеглена сума от 
сметка 

0.40 % , min BGN 10 0.40%, min EUR/USD 
5 

2.5. Разплащателни Сметки на ЧСИ и Адвокати ЛЛЕЕВВАА  ВВААЛЛУУТТАА  

 2.5.3. Заявена, но не изтеглена сума от 
сметка 

0.40 % , min BGN 10 0.40%, min EUR/USD 
5 

2.6. Други Касови Услуги ЛЛЕЕВВАА  ВВААЛЛУУТТАА  

2.6.11. Вноска от трети лица (дължима от 
вносителя) 

  

2.6.11.1  В полза на клиенти, които не са 
физически лица, в системата на 
Юробанк И Еф Джи България АД* 

0,2% min BGN 2,50 0,2% min BGN 5 

2.6.11.2  В полза на клиенти, които са 
физически лица**,  в системата на 
Юробанк И Еф Джи България АД 

0,2% min BGN 1 0,2% min BGN 5 

 *Таксата не се прилага – когато вноската е от служител на фирмата 
** Таксата не се прилага при вноска по Детски спестовен влог, Разплащателни сметки на 
ЧСИ и адвокати, по сметки, обслужващи жилищни и потребителски кредити, за плащане 
на вноски по кредитни карти  

 


