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Лихвен бюлетин 
на Уникредит Булбанк АД

за физически лица

В сила от 01.06.2007 г.

Одобрен, въз основа на решение на УС на УниКредит БулБанк АД,

Протокол №13 от 18.04.2007 г., от Компетентния орган на Банката.

С отразени промени, валидни от 01.09.2021 г.
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I. Общи лихвени условия:

2. Лихвите се изчисляват на база:

2.1. по разплащателни сметки - 360/360 дни;

2.2. по спестовни влогове – 360/360 дни;

2.3. по срочни депозити със срок 1 и над 1 месец - 360/360 дни;

2.5. по държавни ценни книжа - 365/365 дни.

3. Блокирани средства във валута за обезпечаване на поети от Банката ангажименти:

II. Други условия:
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1. Олихвяването на депозитните сметки се извършва на падежа след изтичане на договорения срок на депозита 

по лихвени проценти, определени и съдържащи се в Приложенията за левови или валутни сметки към настоящия 

Лихвен бюлетин, валидни за периода на начисляването. На падежа на депозита при продължаване действието на 

договора за нов срок, Банката запазва правото си да определя нов размер на лихвения процент в зависимост от 

действащите пазарни лихвени проценти в деня на подновяването на депозита.

2. Разплащателни, спестовни и други сметки със специално предназначение се олихвяват годишно или съгласно 

специфичните условия за продуктите. В случай, че Банката промени размера на прилагания лихвен процент по 

тях, новият лихвен процент влиза в сила от датата на промяната.

3. При нарушаване на срочни депозити, Банката изплаща лихва съгласно действащите лихвени проценти за 

олихвяване на разплащателни сметки в съответната валута, с изключение на срочните депозити, за които изрично 

е предвидено друго.

4. Банката си запазва правото да променя едностранно лихвите по продукти в настоящия Лихвен бюлетин, като 

обявява това на видно място в салоните си за клиенти и чрез електронните си канали.

Забележка:  Средствата по сметките в УниКредит Булбанк са гарантирани съгласно изискванията на Закона за 

гарантиране на влоговете в банките

5. Банката не олихвява сметки със салда под минимално изискуемите за съответния продукт.

3.3. главниците и лихвите по предоставени кредити, както и лихвите по привлечените средства, се 

начисляват, събират и респективно изплащат в съответната валута, освен ако не е договорено друго.

Лихвените проценти, които Банката начислява и плаща по разплащателни, спестовни и депозитни сметки, са 

предмет на договаряне и се влияят от пазарните лихвени проценти на вътрешния и международните пазари, 

конкретните конюнктурни условия и лихвената политика на Банката.

1. Банката определя в лихвена скала пределните лихвени проценти по разплащателни, депозитни, набирателни, 

спестовни сметки и сметки със специално предназначение, като при промяна на пазарните условия същите се 

променят с решение на Комитета по управление на активите и пасивите на Банката.

2.4. по срочни депозити със срок под 1 месец, както и за някои видове специални срочни депозити, 

изрично посочено при конкретния продукт – действителен брой дни/действителен брой дни;

3.1. когато средствата са оформени като депозит - лихвените проценти по депозитите в съответната 

валута;

3.2. когато средствата не са оформени като депозит - лихвените проценти по разплащателни сметки;
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Валута Вид на сметката
Минимално салдо 

за откриване

BGN До BGN 50'000.00 Над BGN 50'000.00

Стандартна спестовна сметка 10 0,00%

Детска спестовна сметка 20 0,15%

Разплащателна сметка, вкл. 

съвместна разплащателна сметка
50 0,00%

Разплащателна сметка с 

благотворителна цел
- 0,00%

Разплащателна (картова) сметка - 0,00%

EUR До EUR 25'000.00 Над EUR 25'000.00

Стандартна спестовна сметка 100 0,00%

Детска спестовна сметка 50 0,15%

Разплащателна сметка, вкл. 

съвместна разплащателна сметка
25 0,00%

Разплащателна сметка с 

благотворителна цел
- 0,00%

Разплащателна (картова) сметка - 0,00%

Специална сметка по Спестовен план 

Pioneer
20 безлихвена безлихвена

USD До USD 25'000.00 Над USD 25'000.00

Стандартна спестовна сметка 100 0,00%

Детска спестовна сметка 50 0,15%

Разплащателна сметка, вкл. 

съвместна разплащателна сметка
25 0,00%

Разплащателна сметка с 

благотворителна цел
- 0,00%

Разплащателна (картова) сметка - 0,00%

Специална сметка по Спестовен план 

Pioneer
20 безлихвена безлихвена

GBP До GBP 18'000.00 Над GBP 18'000.00

Стандартна спестовна сметка 100 0,00%

Детска спестовна сметка 50 0,15%

Разплащателна сметка, вкл. 

съвместна разплащателна сметка
25 0,00%

Разплащателна сметка с 

благотворителна цел
- 0,00%

CHF До CHF 40'000.00 Над CHF 40'000.00

Стандартна спестовна сметка 150 0,00%

Детска спестовна сметка 100 0,15%

Разплащателна сметка, вкл. 

съвместна разплащателна сметка
25 0,00%

Разплащателна сметка с 

благотворителна цел
- 0,00%

CNH

Разплащателна сметка, вкл. 

съвместна разплащателна сметка

* Не се извършват касови операции 

във валута CNH /китайски юан/

25
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0,00%

По договаряне

По договаряне

Годишен номинален лихвен процент 

съобразно депозираните суми

1. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО БЕЗСРОЧНИ ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА:

По договаряне

По договаряне

По договаряне

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1.

Валута/срок

1 седмица

2 седмици

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

24 месеца

1 седмица

2 седмици

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

24 месеца

1 седмица

2 седмици

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

24 месеца

Минимално салдо за откриване на стандартен срочен депозит – BGN 50, EUR/USD 100

Валута/срок

CHF

1 месец 0,00%

3 месеца 0,00%

6 месеца 0,00%

12 месеца 0,00%

24 месеца 0,00%

Минимално салдо за откриване на стандартен срочен депозит: CHF 150, GBP 100
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0,00%

EUR

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2. ПРОДУКТИ, ВРЕМЕННО СПРЕНИ ОТ ПРОДАЖБА:

2.1. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО СТАНДАРТНИ СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ И ДЕПОЗИТИ 

ОТКРИТИ ЧРЕЗ БУЛБАНК ОНЛАЙН:

BGN

Годишен номинален лихвен процент 

0,00%

USD

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

GBP

Годишен номинален лихвен процент 

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Валута/срок

6 месеца

12 месеца

24 месеца

6 месеца

12 месеца

24 месеца

6 месеца

12 месеца

24 месеца

GBP

6 месеца 0,00%

12 месеца 0,00%

24 месеца 0,00%
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BGN

Годишен номинален лихвен процент 

0,00%

EUR

2.2. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО СЪВМЕСТНИ СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2.

USD

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

●   В случай, че депозитът не се закрие на дата на падеж, срокът му се подновява автоматично, при 

лихви в размер съгласно действащия Лихвен бюлетин към датата на подновяването.

●   Разрешено е довнасяне в неограничен размер по време на срока на депозита;

●   Минимален размер за откриване - 50 BGN, 100 EUR/USD, CHF 150, GBP 100;

0,00%

0,00%

0,00%

Минимално салдо за откриване на срочен депозит: CHF 150/ GBP 100

Минимално салдо за откриване на съвместен срочен депозит - BGN 50, EUR/USD 100;

Годишен номинален лихвен процент 

Забележка:

Валута/срок
CHF

0,00%

0,00%

0,00%
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24 месеца

Валута

BGN

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

24 месеца

EUR

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

24 месеца

USD

до 49 999.99

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

до 24 999.99

0,00%

0,00%

0,00%

до 24 999.99

0,00%

0,00%

0,00%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.3.

Минимална сума за откриване на депозита - BGN 2000; EUR/USD 1000

Регламентираният брой разпоредителни операции за различните срокове на Флекси 

депозитите са както следва:

1. За срок от 1 м. – 4 броя разпоредителни операции;

2. За срок от 3 м. – 10 броя разпоредителни операции;

3. За срок от 6 м. – 15 броя разпоредителни операции;

4. За срок от 12 м. – 24 броя разпоредителни операции;

5. За срок от 24 м. – 40 броя разпоредителни операции.

2.3. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ДЕПОЗИТ "ФЛЕКСИ":

Годишен номинален лихвен процент съобразно депозираните 

суми и брой разходни операции

0,00%

0,00%

над 25 000

0,00%

0,00%

0,00%

над 25 000

0,00%

0,00%

0,00%

над 50 000

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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2.4. ДЕПОЗИТ "ДУЕТ"

Минимално салдо за откриване на депозит “ДУЕТ” – BGN 10 000, EUR/USD 5 000;

2.5. ДЕПОЗИТ "ФЕН"

ДЕПОЗИТ "ФЕН" – 3 МЕСЕЦА (45+45 дни) ДЕПОЗИТ "ФЕН" – 4 МЕСЕЦА (90+30 дни)

Първи лихвен 

период (45 дни)

Втори лихвен 

период (45 дни)

Първи лихвен 

период (90 дни)

Втори лихвен 

период (30 дни)

BGN 0,00% 0,00% BGN 0,00% 0,00%

EUR 0,00% 0,00% EUR 0,00% 0,00%

USD 0,00% 0,00% USD 0,00% 0,00%

GBP 0,00% 0,00% GBP 0,00% 0,00%

CHF 0,00% 0,00% CHF 0,00% 0,00%
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0,00%

Забележка:

• Минимален размер за откриване – 2000 BGN, 1000 EUR;

• Начисляването на лихвата е ежедневно и се изплаща на 286-тия ден от откриването на депозита;

• Лихвената база за изчисляване на лихвата е Действителен брой дни/ Действителен брой дни, при която 

лихвата за един ден е 1/365 от годишния лихвен процент за продукта. За открити депозити през високосна 

година базата е Реален брой дни/Реален брой дни, при която лихвата за един ден е 1/366 от годишния лихвен 

процент за продукта;

• В случай, че Депозантът не закрие депозита на дата на падеж, последният се подновява автоматично за нов 

срок от девет месеца и половина, при лихви в размер, съгласно действащия Лихвен бюлетин към датата на 

подновяването.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.6.

2.6. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ДЕПОЗИТ "ДЕВЕТ МЕСЕЦА И ПОЛОВИНА":

Размер на депозита

2 000 - 19 999.99

над 20 000

1 000 - 9 999.99

Годишен лихвен процент

0,00%

0,00%

0,00%

над 10 000

Валута на депозита

BGN

EUR

Годишен лихвен процент, прилаган за 

съответен лихвен период

Годишен лихвен процент, прилаган за 

съответен лихвен периодВалута на 

депозита

Забележка:

• Минимален размер за откриване – 500 BGN, 250 EUR/USD/GBP, 400 CHF;

• Начисляването на лихвата е ежедневно и се изплаща в зависимост от срочността на депозита - на 90/120-

тия ден от откриването му;

• В случай, че Депозантът не закрие депозита на дата на падеж, последният се подновява автоматично за 

същия срок, при лихви в размер, съгласно действащия Лихвен бюлетин към датата на подновяването.

Средствата по депозита се олихвяват съгласно прилаганите лихвени проценти по стандартни срочни 

депозити, съгласно Приложение № 2.1. плюс надбавка, чийто размер зависи от съотношението на 

средствата инвестирани в PIONEER Взаимни фондове (ВФ) и тези, които остават депозирани в 

Банката.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.5.

Валута на 

депозита
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Валута

BGN до 49 999.99 над 50 000

Стандартен лихвен процент, прилаган в 

месеци, различни от посочените по-долу
0,000% 0,000%

Месеци, през които се прилага бонусен 

лихвен процент 

само за 3-тия месец 0,00% 0,00%

само за 6-тия месец 0,00% 0,00%

само за 12-тия месец 0,00% 0,00%

EUR до 24 999.99 над 25 000

Стандартен лихвен процент, прилаган в 

месеци, различни от посочените по-долу
0,000% 0,000%

Месеци, през които се прилага бонусен 

лихвен процент 

само за 3-тия месец 0,00% 0,00%

само за 6-тия месец 0,00% 0,00%

само за 12-тия месец 0,00% 0,00%

USD до 24 999.99 над 25 000

Стандартен лихвен процент, прилаган в 

месеци, различни от посочените по-долу
0,000% 0,000%

Месеци, през които се прилага бонусен 

лихвен процент 

само за 3-тия месец 0,00% 0,00%

само за 6-тия месец 0,00% 0,00%

само за 12-тия месец 0,00% 0,00%
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Бонусен лихвен процент в USD

Забележка:

• Минималната сума за откриване на депозит „Екстра” е 2000 BGN, 1000 EUR/USD;

• Стойностите, посочени в таблицата срещу съответния месец не са лихвен процент , който се 

начислява за целия срок на депозита, а само за съответния месец и са стойност, чрез която се 

изравнява доходността за клиента с тази по стандартен срочен депозит  в зависимост от 

престоя на средствата в банката.

2.7. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ДЕПОЗИТ "ЕКСТРА" С БОНУСЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ: 

Годишен номинален лихвен процент 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.7.

Бонусен лихвен процент в BGN

Бонусен лихвен процент в EUR
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BGN EUR USD

1М 0,00% 0,00% 0,00%

2М 0,00% 0,00% 0,00%

3М 0,00% 0,00% 0,00%

1М 0,00% 0,00% 0,00%

2М 0,00% 0,00% 0,00%

3М 0,00% 0,00% 0,00%

1М 0,00% 0,00% 0,00%

2М 0,00% 0,00% 0,00%

3М 0,00% 0,00% 0,00%

1М 0,00% 0,00% 0,00%

2М 0,00% 0,00% 0,00%

3М 0,00% 0,00% 0,00%

2.9. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ДЕПОЗИТ "ПОДРЪКА":

Размер на депозита

над 50 000

над 25 000

над 25 000
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Забележка: 

• Минимален размер за откриване – 2000 BGN, 1000 EUR/USD;

• Срокът на депозита е 6 месеца, като на падежа той се подновява автоматично за нов период;

• Разрешено е довнасяне на суми по време на срока на депозита;

• По време на срока не депозита са разрешени неограничен брой тегления/преводи от сметката без 

това да води до нарушаване, като общата им сума не трябва да превишава 60% от началното салдо на 

депозита в деня на неговото откриване/предоговаряне.

Първи

Втори

Трети

Четвърти*

Забележка:

• Минимален размер за откриване – 2000 BGN, 1000 EUR/USD;

• Общият сбор на довнесените суми в рамките на един месец не следва да надвишава сумата от 10 000 

BGN или 5 000 EUR/USD. Не се позволява довнасяне/преводи през последния четвърти лихвен период.

• След края на последният, четвърти период, при условие, че Депозантът не разпореди закриването на 

депозита, Банката автоматично продължава неговото действие за нови 4 периода с начало на 

олихвяване за първия период от схемата, при лихвени проценти, съгласно действащия ЛБ към 

момента на продължението.

USD
1 000 - 24 999.99 0,00%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.9.

Валута на депозита

Годишен лихвен процент,

прилаган за съответната валута

на депозита

0,00%

BGN
2 000 - 49 999.99 0,00%

2.8. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ДЕПОЗИТ "РАСТЯЩА ЛИХВА":

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.8.

Лихвени периоди
Месец от лихвения 

период

Годишен лихвен процент, прилаган за съответния месец и 

валута

0,00%

EUR
1 000 - 24 999.99 0,00%

0,00%



UniCredit Business Information / УниКредит Бизнес Информация #

EUR USD

1M 0,00% 0,00%

2M 0,00% 0,00%

1M 0,00% 0,00%

2M 0,00% 0,00%

1M 0,00% 0,00%

2M 0,00% 0,00%
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.10

2.10. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ДЕПОЗИТ "DONNA":

Месец от лихвения периодЛихвени периоди

Първи

Забележка:

• Минимален размер за откриване – EUR/USD 1000;

• Разрешено е довнасяне в неограничен размер по време на срока на депозита;

• Падежът на депозита е на 181-ия ден от откриването му. Лихвената база за изчисляване на лихвата е Действителен 

брой дни/ Действителен брой дни, при която лихвата за един ден е 1/365 от годишния лихвен процент за продукта, а за 

открити депозити през високосна година - 1/366;

• Банката предоставя допълнителна надбавка от 25 б.п. над посочените по-горе лихвените нива на всеки клиент, 

родител на дете на възраст до 3 години. Правото на ползване на лихвената надбавка се удостоверява с Удостоверение 

за раждане на детето и е валидна за периода от предоставяне на документа до навършване на 3-годишна възраст на 

детето, за всеки новооткрит или съществуващ депозит в този период.

• В случай че депозантът не закрие депозита на дата на падеж, последният се подновява автоматично за същия срок, 

при лихви в размер, съгласно действащия ЛБ към датата на подновяването.

Годишен лихвен процент, прилаган за 

съответния месец и валута

Втори

Трети


