
Приложение 3

USD EUR BGN

0 0 0

USD EUR BGN USD EUR BGN USD EUR BGN

В България 2 000 2 000 4 000 2 000 2 000 4 000 3 500 3 500 7 000

В чужбина 500 500 1 000 2 000 2 000 4 000 3 500 3 500 7 000

Кеш М 1 превод В България 200 200 400 2 000 2 000 4 000 3 500 3 500 7 000

25 25 50 1 000 1 000 2 000 1 500 1 500 3 000

1 - Лимитът за Кеш М превод  е част от лимита за Теглене в брой от банкомат и POS терминал в България.

  (8) Кеш М превод до 50 BGN

    3. Лихвена база: 360/360 дни.

* Лимитът за получавана на пари в брой при покупка е част от лимита за Теглене в брой от банкомат и POS терминал
** Таксата не се събира при преиздаване по препоръка на банката от съображения за сигурност
*** Таксата не се събира при служебно блокиране от страна на банката

**** Таксата се дължи от клиента на външен доставчик

ТАКСИ И КОМИСИОННИ

Издаване и обслужване на картa Debit MasterCard

40 бр. 40 бр.

Покупка с получаване на пари в брой 

("cashback") в търговски обект (лимит за 

получаване на пари в брой)*

Условия по издаване и обслужване на банкова карта

Debit MasterCard

Плащане в търговски обект 5 500 5 500

  (1) Издаване на карта
  (2) Такса за експресно издаване/преиздаване на карта
  (3) Такса за откриване на разплащателна (картова) сметка

Без такса
BGN 10
 BGN 1

  (4) Преиздаване на карта след изтичане срока на валидност на картата
  (5) Преиздаване на карта преди изтичане срока на валидност на картата **
  (6) Месечна такса за обслужване на карта

Без такса
BGN 5

Без такса
  (7) Месечна такса за поддръжка и обслужване на сметка на клиенти с регулярни постъпления*****
  (8) Месечна такса за поддръжка и обслужване на сметка на клиенти без регулярни постъпления*****
  (9) Такса за закриване на сметка ******

BGN 1        
BGN 1.5
 BGN 12

  (1) Теглене на пари от банкомат на Банката

  (2) Теглене на пари от банкомат на друга банка в България

  (3) Теглене на пари чрез POS терминал на каса в Банката

Без такса

BGN 0.98

BGN 3
  (4) Теглене на пари в брой чрез POS терминал на каса на друга банка в България
  (5) Теглене на пари в брой в чужбина на банкомати на банки от УниКредит Груп
  (6) Теглене на пари в брой в чужбина на банкомати на други банки извън УниКредит Груп

              BGN 4.00 + 1%
Без такса

EUR 3.00 + 1%

  (2) Смяна на ПИН код на АТМ в България Без такса

  (11) Плащане на стоки и услуги в Интернет
  (12) Транзакции в системите ePay.bg/B-pay

  (7) Теглене на пари чрез POS терминал на каса в чужбина  

  (9) Кеш М превод от 50.01 до 400 BGN
  (10) Плащане на стоки и услуги в търговски обекти в страната и чужбина

EUR 3.00 + 1%
                               BGN 4

                                   BGN 8

  (3) Такса за блокиране по искане на Картодържателя и преиздаване на картата ***

  (4) Справка за достъпно салдо на банкомат в България

  (5) Справка за достъпно салдо през ePay.bg/B-pay

BGN 15

Без такса

Без такса

  (6) Справка на банкомат в България за последните 5 транзакции 
  (7) Месечна такса за получаване на извлечение по пощата
  (8) Такса за извънредно извлечение по карта за дефиниран от клиента период различен от 

стандартния

                      BGN 0.20
BGN 2

BGN 5

EUR 15
BGN 10

BGN 5

  (9) Промяна на параметри по картата 
  (10) Получаване на карта в друг филиал на банката
  (11) Такса за неоснователно оспорване на местна транзакция

BGN 5
                              BGN 10

BGN 15

  (15) SMS известие, свързано с операция, извършена с банкова карта **** BGN 0.15

  (17) Такса за повторно регистриране за услугата "Сигурни плащания в интернет"
  (16) SMS известие за проверка на разполагаемо салдо (с използване на персонален код) **** BGN 0.10

BGN 5

Теглене в брой от банкомат и 

POS терминал

МИНИМАЛЕН НЕСНИЖАЕМ ОСТАТЪК ПО КАРТОВА СМЕТКА
(във валутата на картовата сметка)

ЛИМИТИ ПО КАРТАТА
Лимит за една транзакция Лимит за 24 часа Седмичен лимит

11 000 10 000 10 000

***** Клиенти с регулярни постъпления в Банката са клиенти-физически лица, получаващи входящи преводи по една и съща 

разплащателна(картова) сметка на клиента от други лица поне 3 от последните 4 месеца при минимална сума на регулярно месечно 

постъпление от 10 лева.

Транзакционни такси

20 000

Общ брой плащания за
- - - 40 бр.

11 000 5 500 5 500

ОЛИХВЯВАНЕ

    1. Преференциален лихвен процент спрямо лихвения процент по разплащателни сметки в BGN; EUR; USD

    2. Период на олихвяване: годишно, в края на всяка календарна година

60 бр. 60 бр. 60 бр.
периода

  (12) Такса за неоснователно оспорване на международна транзакция
  (13) Такса за използван неразрешен овърдрафт
  (14) Годишен абонамент за услугата SMS известие

****** Таксата не се прилага при закриване на сметки, открити преди повече от 12 месеца от датата на закриване.

Без такса
Без такса
BGN 0.20

BGN 0.20

1%
Такси за допълнителни операции

  (13) Покупка с получаване на пари в брой ("cashback") в търговски обект 

  (1) Възстановяване/получаване на средства по картова сметка чрез Международна Картова 


