UniCredit Internal Use Only/УниКредит За вътрешна употреба

Документ с информация за таксите
Уникредит Булбанк АД

Наименование на доставчика на сметката:

ДЕТСКА СПЕСТОВНА СМЕТКА
5.01.2022 г.

Име на сметката:
Дата:

* Настоящият документ има за цел да Ви информира относно таксите за използване на основните услуги, свързани с платежната
сметка. С негова помощ ще можете да съпоставите тези такси с таксите за други сметки.
* Възможно е да се приложими други такси за използването на услуги, свързани със сметката, които не са посочени тук. Пълната
информация се съдържа в Тарифа за физически лица, както и в Общи условия за откриване, обслужване и закриване на банкови
сметки на физически лица и за предоставяне на платежни услуги и инструменти
* Речник на използваните в настоящия документ термини се предоставят безплатно

Услуга
Общи услуги по сметката

Такса
1. Откриване - без такса;
2. Поддръжка - без такса;
3. Закриване - без такса

Детска спестовна сметка

Плащания (не включва карти)
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Кредитен превод в национална валута към платежна сметка при същия ДПУ
на хартиен носител
по електронен канал
на хартиен носител между две сметки на един и същи титуляр
по електронен канал между две сметки на един и същи титуляр
Кредитен превод в национална валута през БИСЕРА към платежна сметка при друг ДПУ
на хартиен носител
по електронен канал
Кредитен превод в национална валута през БИСЕРА към платежна сметка при друг
Кредитен превод в национална валута през РИНГС към платежна сметка при друг ДПУ
на хартиен носител
по електронен канал
Кредитен превод в национална валута през РИНГС към платежна сметка при друг
Комунални плащания
За включване/отказване от услугата
Във филиал на Банката
По електронен канал
Такса за извършена транзакция
Комунални плащания (автоматични вътрешнобанкови преводи)
Единични комунални плащания
Плащания в брой
От сметка в Банката
От сметка през електронен канал
Кредитен превод в чуждестранна валута към платежна сметка при друг ДПУ
Изходящи преводи от сметка -TOM вальор (1 работен ден):
на хартиен носител

5.1.1.1

кредитен превод в EUR в ЕИП - на суми до BGN 100 000 (равностойност в EUR)

5.1.1.2

кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута различна от EUR в ЕИП

5.1.2

по електронен канал

5.1.2.1

кредитен превод в EUR в ЕИП - на суми до BGN 100 000 (равностойност в EUR)

5.1.2.2

кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута различна от EUR в ЕИП

5.2

Изходящи преводи от сметка - вальор същия ден (SAME DAY):

5.2.1

на хартиен носител

5.2.1.1

кредитен превод в EUR в ЕИП - на суми над BGN 100 000 (равностойност в EUR) или
бързи преводи по искане на клиент на суми под BGN 100 000 (равностойност в EUR)

BGN 22

5.2.1.2

кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута различна от EUR в ЕИП

0,40%, мин.EUR 50, макс.EUR 500 +
9 EUR такса комуник. услуги

5.2.2

по електронен канал

BGN 6
BGN 0.60
BGN 6
без такса
BGN 6
BGN 1.20
0.80%, мин. BGN 10
BGN 22
BGN 14
0.80%, мин. BGN 28

BGN 3
Без комисиона
BGN 0.25
BGN 3
BGN 2
BGN 0.25

BGN 6
0.30%, мин.EUR 30, макс.EUR 450 +
9 EUR такса комуник. услуги

BGN 1.20
0,22%, мин.EUR 22, макс.EUR 375 +
9 EUR такса комуник. услуги

#
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5.2.2.1

кредитен превод в EUR в ЕИП - на суми над BGN 100 000 (равностойност в EUR) или
бързи преводи по искане на клиент на суми под BGN 100 000 (равностойност в EUR)

BGN 14

5.2.2.2

кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута различна от EUR в ЕИП

0,30%, мин.EUR 30, макс.EUR 450 +
9 EUR такса комуник. услуги
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Такса за комуникационни услуги
Входящ кредитен превод в чуждестранна валута
От ЕИП в EUR
От ЕИП и във валута различна от EUR в ЕИП:
- до EUR 100 включително
- над EUR 100
Кредитен превод в чуждестранна валута към платежна сметка при същия ДПУ
Безкасови преводи в EUR:
на хартиен носител
по електронен канал
на хартиен носител между две сметки на един и същи титуляр
по електронен канал между две сметки на един и същи титуляр
Безкасови преводи във валута различна от EUR в системата на Банката
на хартиен носител
по електронен канал
на хартиен носител между две сметки на един и същи титуляр
по електронен канал между две сметки на един и същи титуляр

EUR 9
без такса
без такса
0,1%, мин.EUR 7, макс. 200

BGN 6
BGN 0.60
BGN 6
без такса
EUR 6
EUR 2.30
EUR 6
без такса

Карти и пари в брой
Касови операции
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Теглене на суми от сметка:
до BGN 2 000/ EUR 1 000 включително
над BGN 2 000/ EUR 1 000 (върху цялата сума)
заявена, но не изтеглена сума (върху не изтеглената част)

BGN
0.50%, мин. 6
0.70%
0.6%, мин. 15

EUR
0.50%, мин. 3
0.70%
0.6%, мин. 10

Карти
не е приложимо

Овърдрафт и сродни услуги
1.

Такса за разглеждане на искане за овърдрафт/удължаване на срочен овърдрафт

BGN 20

Пакет от услуги
не е приложимо

Информация за допълнителни услуги
Информация за таксите за услугите, надвишаващи броя на услугите, включени в пакета(с изключение на таксите, посочени по-горе)

не е приложимо

#

