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Чл.

Продукт / услуга

BGN

EUR

І. Сметки
1

Разплащателна, ликвидационна и особена сметка

1.1

откриване

10

10

1.1.1

откриване на сметка със Златен IBAN

50

50

1.1.2

CBBM – такса за управление на документи

200

200

1.2

закриване

30

30

1.3

обслужване, в т.ч. регулярни електронни извлечения при движение по сметка

1.3.1

месечна такса за обслужване

1.3.2

месечна такса за обслужване на сметка със Златен IBAN

14
25

10
20

1.4

обслужване, в т.ч. регулярни извлечения при движение по сметкa на хартиен
носител

1.4.1

такса за обслужване

30

20

1.4.2

такса за обслужване на сметка със Златен IBAN

40

35

1.5

такса за обслужване при доставка на извлечения по повече от един канал

1.6

С възможност за получаване на документи и информация за операции и
салда на хартиен носител в банкова касета (в допълнение комисионата по т.
1.3./1.4./1.5.)

1.7

с възможност за електронен достъп и управление на сметката/ите
посредством Мултикеш (в допълнение на комисионата по чл. 1.3./1.4./1.5.)

1.8

с възможност за електронен достъп и управление на сметката/ите
посредством Булбанк Онлайн и/или Булбанк Мобайл (в допълнение на
комисионата по чл. 1.3./1.4./1.5.)

1.9

Такса за съхранение на парични средства (разплащателни, депозитни,
ликвидационни, особени сметки и др.)
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прилага се по-високата от двете
EUR 1

1

EUR 35

35

EUR 5

5

Без такса
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1.10

Такса съхранение на парични средства в края на годината (разплащателни,
депозитни, ликвидационни, особени сметки и др.)

1.11

Такса за предоставяне на нерегулярно извлечение по сметка

0.65% върху превишението над 5,000,000
лв. на сумарното счетоводно салдо на
клиентски банкови сметки в лева и
левовия еквивалент на счетоводното
салдо на клиентски банкови сметки в
други валути към 31.12.
20 (облагаема с 10 (облагаема с ДДС)
ДДС)

2

Откриване, обслужване и закриване на депозитни сметки

без комисиона

без комисиона

3

Откриване, обслужване и закриване на сметки за дарения

без комисиона

без комисиона

4

Откриване, обслужване и закриване на сметки със специално
предназначение

по договореност

по договореност

4.1

DVP /Delivery Versus Payment/ сметка (сметка на инвестиционен посредник)

4.1.1

откриване

20

10

4.1.2

обслужване, в т.ч. регулярни извлечения при движение по сметка, доставяни
по e-mail

40

20

4.1.3

обслужване, в т.ч. регулярни извлечения при движение по сметкa на хартиен
носител

60

30

4.1.4

закриване

30

15

5

Месечна такса за обслужване на сметка с наложен запор (в допълнение
към т. 1.3.1., 1.3.2., 1.4.1., 1.4.2.)

10

5

6

Специална сметка за съхранение на капитал/дарение

6.1

откриване

20

20

6.2

месечна такса за обслужване

20

20

6.3

закриване

30

30

7

Набирателна сметка
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7.1

откриване

20

20

7.2

закриване

30

30

Забележки:
1. Таксите по чл. 1.3. – 1.8 се събират за месец или част от него, ежемесечно, в края на месеца, за който се отнасят, в това число при
закриване.
2. При ползване на допълнителни опции за обслужване на сметка/и по чл. 1.6. и/или чл. чл. 1.7./1.8. се заплаща една такса за
съответната опция независимо от броя и вида на обслужваните сметки.
3. В случай че клиент, ползващ набирателна сметка или специална сметка за съхранение на капитал/дарение, след нейното закриване
открие разплащателна сметка в Банката, той не дължи такси за закриване на набирателната или на специалната сметка за съхранение
на капитал/дарение и за откриване на разплащателната сметка.
4. Таксите по чл. 1.3. – 1.5. не се дължат за набирателни сметки за учредяване/ увеличаване капитала на юридическо лице.
5. Таксата по чл. 1.2. не се дължи при закриване на разплащателни сметки, открити преди повече от дванадесет месеца.
6. “Такса за съхранение на парични средства” и “ Такса съхранение на парични средства в края на годината”:
 Не се начислява по салда на следните сметки:
o Всички банкови сметки на бюджетни организации;
o Сметки на Фонд за гарантирането на влоговете на банките, Фонд за преструктуриране към ФГВБ, Фонд за компенсиране на
инвеститорите в ценни книжа, Гаранционен фонд по чл. 287 от КЗ.
o Специални сметки на нотариуси, адвокати, частни съдебни изпълнители, застрахователни брокери/агенти, инвестиционни
посредници, по които се съхраняват средства на трети лица;
o Ескроу сметки;
o Набирателни сметки и специални сметки за съхранение на капитал/дарение;
o Акредитивни сметки;
o Дарителски сметки;
 “Такса за съхранение на парични средства” се начислява само по салда по сметки в лева и евро;
 “Такса за съхранение на парични средства” е платима месечно и се удържа от първата клиентска сметка с разполагаемо салдо,
започвайки търсенето на разполагаемост по сметките в лева, при неналичие на разполагаемост се преминава на сметките в евро и
накрая се преминава и на сметките в други валути;
 “Такса съхранение на парични средства в края на годината” се начислява по салдата по сметки във всички валути;
 “Такса съхранение на парични средства в края на годината” е платима годишно на първия работен ден на годината, изчислява се
на база клиентските салда към 31ви декември на предходната календарна година и се удържа от първата клиентска сметка с
разполагаемо салдо, започвайки търсенето на разполагаемост по сметките в лева, при неналичие на разполагаемост се преминава
на сметките в евро и накрая се преминава и на сметките в други валути.
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7. Таксата по чл. 1.1.2 се събира при откриване на сметка чрез процеса на презгранично откриване на сметка както за международни
клиенти в УниКредит Булбанк, така и когато българско юридическо лице е информирано за откриване на сметка в чуждестранна банка
на УниКредит Груп. В случаите, когато сметката е открита в УниКредит Булбанк, таксата се събира в допълнение към таксата по чл. 1.1.

II. Касови операции
8

Внасяне в брой

8.1

До равностойността на сумата от BGN 100 000/EUR 50 000

8.2

Над равностойността на сумата от BGN 100 000/EUR 50 000

8.3

Внасяне на банкноти, неоформени по купюри, еднопосочно с лицевата страна
нагоре

9

Теглене в брой

9.1

До равностойността на сумата от BGN 100 000/EUR 50 000

9.2

Над равностойността на сумата от BGN 100 000/EUR 50 000

9.3

заявени и неизтеглени

10

Изброяване на монети при касови операции в брой (единствено в
национална валута)

11

Други касови операции

11.1

Обработка на ценна пратка (на брой)
(в допълнение на комисионата по чл.8)

12

Инкасиране и транспортиране на парични средства

0,30% мин. 3

0,35% мин. 3

0,40%

0,40%

0,4 % върху
общата сума в
допълнение към
комисионата в т.
8.1 и 8.2

0,4 % върху общата
сума в допълнение
към комисионата в
т. 8.1 и 8.2

0,55% мин. 6

0,65% мин. 3

0,75%

0,75%

0,1%

0,1%

3%, мин. 1

20
по договореност

по договореност

Забележки:
1. Банкови операции, приети през почивни и празнични дни, Банката осчетоводява с вальор първи работен ден. Комисиони за вноски и
тегления се преизчисляват в първия работен ден на база обща сума на трансакциите, извършени в почивни и празнични дни.
2. Заявки за теглене в брой се подават писмено в Банката до 15.00 часа на предходния ден.
3. Таксата по чл. 9.3. се събира на следващия ден и се дължи за заявената, но неизтеглена част.
4. Комисионата по чл. 10 се дължи при внасяне/теглене на монети над 10 броя, независимо от тяхната стойност и се събира в
допълнение на комисионата по чл. 8.1., 8.2., съответно чл. 9.1, 9.2., 9.3.
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5. Таксата по чл. 11.1. се събира само в случаите на получаване на клиентски ценни пратки във филиали на банката чрез транспортни
фирми.
6. Комисионите по чл. 8.1.,8.2.,9.1.,9.2., и 9.3. за вноска и теглене на каса не се събират, когато валутата на вноската или тегленето е
различна от валутата на сметката, по която е направена вноската или тегленето.

III. Плащания и директен дебит
13

Входящ превод в BGN

14

Изходящ превод в BGN

14.1

в мрежата на Банката

14.1.1

безкасов превод

14.1.1.a)

на хартиен носител

2,50

14.1.1.b)

по електронен канал

0,60

14.1.1.c)

между сметки на един и същ титуляр на хартиен носител

2,50

14.1.1.d)

между сметки на един и същ титуляр по електронен канал

14.1.2

превод с вноска на каса

14.2

през БИСЕРА

14.2.1

безкасов превод

14.2.1.a)

на хартиен носител

6,00

14.2.1.b)

по електронен канал

1,20

14.2.2

превод с вноска на каса

14.3

през РИНГС

14.3.1

безкасов превод

14.3.1.a)

на хартиен носител

25,00

14.3.1.b)

по електронен канал

10,00

14.3.2

превод с вноска на каса

14.4

превод УниКоРекТ

15

Превод към бюджета чрез многоредово платежно нареждане/ вносна
бележка
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Без комисиона
0,60%, мин. 6

0,60% мин. 9

0,60% мин. 30
0,30
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15.1

в мрежата на Банката

15.1.1

безкасов превод

15.1.2

превод с вноска на каса

15.2

през БИСЕРА

15.2.1

безкасов превод

15.2.2

превод с вноска на каса

15.3

през РИНГС

15.3.1

безкасов превод

15.3.2

превод с вноска на каса

16

Изплащане на трудови възнаграждения в BGN и изплащане на трудови
възнаграждения в мрежата на Банката в чуждестранна валута

16.1

в мрежата на Банката

16.1.1

на електронен носител/канал (на превод)

16.2

през БИСЕРА

16.2.1

на електронен носител/канал (на превод)

17

Регулярни и комунални плащания

17.1
17.1.1

в мрежата на Банката
в мрежата на банката във валута EUR и BGN

17.1.2

в мрежата на банката във валута различна от EUR

17.2

Между различни банки

17.2.1

Между различни банки във валута BGN и EUR в ЕИП (само за регулярни
плащания)

17.2.2

Между различни банки извън ЕИП и във валута различна от EUR в ЕИП (само
за регулярни плащания)

17.3

иницииране/прекратяване на услугата
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5,00
0,60% мин. 12
12
0,60% мин. 40
60
0,60% мин. 60

0,30
1,20

0,60
2,50
1,20
0,10%, мин. 10,
макс. 200+ 10 EUR
Такса
комуникационни
услуги
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17.3.1

за иницииране

17.3.1.а)

във филиал

17.3.1.б)

през електронен канал Булбанк Онлайн

17.3.2

8
без такса

за прекратяване

17.3.2.а)

във филиал

17.3.2.б)

през електронен канал Булбанк Онлайн

15
без такса

17.4

За автоматично прехвърляне на суми за цели, различни от комунални
плащания (в рамките на Банката)
(месечно, на сметка)

17.5

Единични комунални плащания

17.5.1

превод с вноска на каса

17.5.2

безкасов превод на хартиен носител

2,50

17.5.3

по електронен канал

0,60

18

Директен дебит

18.1

Иницииране

18.1.1

на хартиен носител

18.1.2

по електронен канал

18.1.2.a)

срещу сметка в друга банка

1,20

18.1.2.б)

срещу сметка в Банката

0,60

18.2

Плащане

18.2.1

в мрежата на Банката

0,60

18.2.2

през БИСЕРА

6,00

18.2.3

през РИНГС

19

Изходящ презграничен превод и превод в чуждестранна валута

19.1

с TOM вальор (следващия работен ден)

19.1.1

на хартиен носител
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10

10

0,30%, мин. 5

6,00

25,00
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19.1.1.1

Кредитен превод в EUR в ЕИП

19.1.1.1.1

До равностойността на сумата от BGN 100 000

19.1.1.1.2

Над равностойността на сумата от BGN 100 000

19.1.1.2

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

19.1.2

по електронен канал

19.1.2.1

Кредитен превод и плащане по директен дебит в EUR в ЕИП

19.1.2.1.1

До равностойността на сумата от BGN 100 000

19.1.2.1.2

Над равностойността на сумата от BGN 100 000

19.1.2.2

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

19.1.3

SEPA Директен дебит

19.1.3.1

такса за включване

19.1.3.2

месечна такса за поддръжка на мандат

2

19.1.3.3

промяна/прекратяване на мандат

2

19.1.3.4

проверка на мандат

2

19.2

с вальор същия работен ден

19.2.1

на хартиен носител

19.2.1.1

Кредитен превод в EUR в ЕИП

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци

6,00
25,00
0,20%, min. 15, max.
250 + 10 EUR такса
комуникационни
услуги

1,20
10,00
0,10%, min. 10, max.
200 + 10 EUR такса
комуникационни
услуги
12

25,00
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19.2.1.2

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

19.2.2

по електронен канал

19.2.2.1

Кредитен превод в EUR в ЕИП

19.2.2.2

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

19.3

Спешна обработка по искане на клиент (допълнителна такса)

19.3.1

приоритетно изпълнение на платежно нареждане, представено преди края на
работното време за изпълнение на преводни нареждания в същия работен
ден

19.3.2

обработка на платежно нареждане, представено след края на работното
време за изпълнение на преводни нареждания в същия работен ден

19.4

при неточни/ непълни данни за извършване на превод (допълнителна такса)

50

19.5

запитване/ рекламация за извършен превод

40

19.6

промяна/ анулиране на платежно нареждане

60

19.7

Персонализирана обработка на презграничен превод и превод в
чуждестранна валута (допълнителна такса)

19.7.1

до EUR 2 500 или равностойност в друга валута

30

19.7.2

от EUR 2 500 до EUR 12 500 или равностойност в друга валута

35

19.7.3

над EUR 12 500 или равностойност в друга валута

55

20

Входящ презграничен превод и превод в чуждестранна валута

20.1

с вальор SAME DAY (същия работен ден)
Кредитен превод в EUR в ЕИП

20.1.1

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци

0,30%, min. 25, max.
350 + 10 EUR такса
комуникационни
услуги

10,00
0,20%, min. 20, max
300 + 10 EUR такса
комуникационни
услуги
80

300

Без комисиона
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20.1.2

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

20.2

Месечен абонамент за получаване на авизо по e-mail за получен/изпратен
превод
(облагаема с ДДС)

21
21.1

Преводи в мрежата на Банката в чуждестранна валута - с вальор същия
работен ден
Вътрешнобанков превод във валута EUR

21.1.1

безкасов превод

21.1.1.1

на хартиен носител

2,50

21.1.1.2

по електронен канал

0,60

21.1.1.3

между сметки на един и същ титуляр на хартиен носител

2,50

21.1.1.4

между сметки на един и същ титуляр по електронен канал

21.1.2
21.2

превод с вноска на каса
Вътрешнобанков превод във валута, различна от EUR

21.2.1

безкасов превод

21.2.1.1

на хартиен носител

21.2.1.2

по електронен канал

4,00
2,50

21.2.1.3

между сметки на един и същ титуляр на хартиен носител

4,00

21.2.1.4

между сметки на един и същ титуляр по електронен канал

21.2.2

превод с вноска на каса

22

MT101 – входящи и изходящи

22.1

МТ101 входящи - включване в услугата

22.2

МТ101 входящи - месечна такса за обслужване

22.3

МТ101 изходящи - включване в услугата

22.4

МТ101 изходящи - месечна такса за обслужване

22.5

Добавяне/промяна/изключване на SWIFT адреси/сметки

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци

0,10%, мин. 10,
макс. 100
20

Без комисиона
0,15% мин. 3

Без комисиона
0,15% мин. 6

50
25 на сметка
35
25 на сметка
35

12
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22.6

MT101 входящи и изходящи – прекратяване на услугата

23

Пакетни плащания през услугата Булбанк Онлайн чрез API интеграция

23.1

Иницииране на услугата

200 (облагаема с
ДДС)

100 (облагаема с
ДДС)

23.2

Месечно обслужване и поддръжка

100 (облагаема с
ДДС)

50 (облагаема с
ДДС)

20

Забележки:
1. Платежни нареждания по чл. чл. 19.2. и/или 19.3.2. се изпълняват след съгласие от страна на Банката.
2. Връщането на входящ превод в чуждестранна валута по искане на клиент се счита за изходящ превод.
3. Изходящ превод в чуждестранна валута, върнат не по вина на Банката, се счита за входящ валутен превод.
4. Условни платежни нареждания се считат за документарни акредитиви. SWIFT съобщения MT103 не следва да се използват за условни
преводи. В противен случай Банката изпълнява същите като входящи валутни преводи без отговорност от нейна страна.
5. Таксата по чл. 17.4. не се събира в случаите, когато автоматичното прехвърляне е дефинирано с цел погасяване на кредит.
6. Разноските за SWIFT съобщението/ята се събират в допълнение на услуги за документарни операции и запитване/
рекламация / промяна/ анулиране на платежно нареждане по чл. 19.5 и 19.6.
7. Преводи по чл. 14.1.2., 14.2.2., 14.3.2., 15.1.2., 15.2.2., 15.3.2. и 21.2. се изпълняват само по искане на клиент с поне една открита
сметка в Банката, освен ако плащанията не са в полза на местен/ републикански бюджет или местни/ държавни ведомства и организации.
8. Поради специфични банкови практики на територията на САЩ и Канада, УниКредит Булбанк гарантира, че плащане в щатски долари
или канадски долари по чл. 19.7.1. ще бъде обработено от банката-посредник в САЩ или Канада без удържане на такси, но банката на
бенефициента в САЩ или Канада е възможно да удържи разноски от сумата на превода.
9. Преводи в лева от/за чужбина се таксуват като презгранични преводи.
10. Вътрешнобанкови преводи в чуждестранна валута, наредени през функционалността за изплащане на заплати в Булбанк Онлайн се
таксуват като масово плащане в лева в мрежата на Банката – чл. 16.1.1.
11. Такси по чл.19.7.1., чл.19.7.2., чл.19.7.3. Платецът не заплаща други такси извън таксата за превод и допълнителната такса за превод,
независимо от размера на таксите, които ще бъдат реално платени, за да бъде заверена сметката на получателя със сумата, посочена
от платеца в платежното нареждане.

IV. Акредитиви и инкаса
24

Получени документи за инкасиране

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци
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24.1

Предаване на документи срещу плащане

0,35%, мин. 75,
макс. 350

24.2

Предаване на документи срещу акцепт

0,35%, мин. 75,
макс. 350

24.3

Авалиране на трати и записи на заповед

24.3.1

с парично обезпечение
(за тримесечие или част от него)

0,30%, мин. 75

24.3.2

с други видове обезпечение
(за тримесечие или част от него)

по договореност

24.4

Предаване на документи без заплащане

24.5

Авизиране на промяна на инкасови инструкции

40

24.6

Връщане на неплатени инкасови документи

40

24.7

Рекламация

40

25

Изпратени документи за инкасиране

25.1

За предаване срещу плащане/акцепт

0,3%, мин. 50, макс.
300

0,3%, мин. 75, макс.
350 – нареждане в
електронен канал
0,35%, мин. 75,
макс. 350 –
нареждане на
хартия

25.2

За предаване без заплащане

0,25%, мин. 50,
макс. 250,
нареждане в
електронен канал
0,3%, мин. 50, макс.
300- нареждане на
хартия

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци
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25.3

Промяна на инкасови инструкции

40

25.4

Рекламация

40

26

Документарни акредитиви, получени в Банката

26.1

Консултация / техническа помощ

По договореност,
макс. 1500

По договореност,
макс. 1500

26.2

Авизиране

0,12%, мин. 50,
макс. 350 - в
електронен канал

0,12%, мин. 50,
макс. 350 - в
електронен канал

0,14%, мин. 75,
макс. 350 – на
хартиен носител

0,14%, мин. 75,
макс. 350 – на
хартиен носител

26.3

Потвърждение
(за тримесечие или част от него)

по договореност

по договореност

26.4

Прехвърляне на акредитив без ангажимент от страна на Банката

по договореност

по договореност

26.5

Авизиране на получено уведомление за цесия

50

50

26.6

Прехвърляне на вземане (цесия)

0,15%, мин. 30,
макс. 150

0,15%, мин. 50,
макс. 300

26.7

Авизиране на промяна (без увеличение на сумата на акредитив)

50

50

26.8

Обработка и плащане

0,18%, мин. 50
евро за
акредитиви
получени от
следните държави:
ЕС, Канада, САЩ,
Турция,
Швейцария.

0,18%, мин. 50 евро
за акредитиви
получени от
следните държави:
ЕС, Канада, САЩ,
Турция, Швейцария.

Комисиона по
договореност за

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци

Комисионна по
договореност за
акредитиви
получени от други
държави
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акредитиви
получени от други
държави
26.9

Отсрочено плащане или акцепт на акредитив

26.9.1

потвърден от Банката
(за тримесечие или част от него)

26.9.2

непотвърден от Банката

26.10

Предварителен преглед на документи

26.11

по договореност

по договореност

50

50

300

150

Повторен преглед на върнати за поправка документи

75

75

26.12

Анулиране преди изтичане срока на валидност

50

50

26.13

Спешна обработка по искане на клиент и при възможност на Банката
(допълнителна такса)

26.13.1

Спешна обработка в рамките на 1 работен ден по искане на клиент и при
възможност на Банката (допълнителна такса)

50

50

26.13.2

Спешна обработка в рамките на 4 работни часа по искане на клиент и при
възможност на Банката (допълнителна такса)

150

150

26.14

Такса откупуване на вземане по акредитив
(облагаема с ДДС)

27

Документарни акредитиви, издадени от Банката

27.1

Консултация / техническа помощ

27.2

Издаване, обработка и плащане

27.2.1
27.2.2

75

По договореност,
макс. 1500

По договореност,
макс. 1500

с парично обезпечение
(за тримесечие или част от него)

0.35%, мин. BGN
75

0.35%, мин. EUR 75

с други видове обезпечение
(за тримесечие или част от него)

По договореност.
Минимални нива:
0.5% на
тримесечие или
част мин BGN 100

По договореност.
Минимални нива:
0.5% на тримесечие
или част мин EUR
100

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци
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27.3

Отсрочено плащане или акцепт
(за тримесечие или част от него)

0,15%, мин. 20

0,15%, мин. 20

27.4

Промяна (без увеличение на сумата)

50

50

27.5

Промяна на обезпечението

50

50

27.6

Анулиране преди изтичане срока на валидност

50

50

27.7

Спешна обработка по искане на клиент и при възможност на Банката
(допълнителна такса)

27.7.1

Спешна обработка в рамките на 1 работен ден по искане на клиент и при
възможност на Банката (допълнителна такса)

50

50

27.7.2

Спешна обработка в рамките на 4 работни часа по искане на клиент и при
възможност на Банката (допълнителна такса)

150

150

27.8

Получени нередовни документи

100

100

28

За допълнителен ангажимент и работа при обработка на акредитивите,
комисионите по чл. 26.4, 26.8 и 27.2 се завишават

по договореност

по договореност

Забележки:
1. Комисионите за издаване, потвърждение, отсрочено плащане/ акцепт, прехвърляне на вземане (цесия) и прехвърляне на акредитив
се събират еднократно при издаване, потвърждение, отсрочено плащане/ акцепт, прехвърляне на вземане (цесия) и прехвърляне на
акредитив.
2. При револвиране на акредитив комисионите се начисляват върху револвиращата сума като за нов акредитив.
3. При увеличаване сумата на акредитив се събира комисиона като за издаване на нов акредитив върху сумата на увеличението.
4. При акредитив със забележка "около" комисионите се начисляват върху сумата на акредитива (увеличението), завишена с 10%, освен
ако не е указано друго.
5. При продължаване срока на акредитив се събират комисиона за промяна, както и комисиона като за нов акредитив върху сумата на
неизползвания остатък ако срокът се отнася за ново тримесечие или част от него. Когато акредитивът е със забележка "около",
съответната сума се завишава с 10%, ако не е указано друго.
6. Комисионите по чл. 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.13, 27.1, 27.2 и 27.4 са дължими независимо дали акредитивите са усвоени
или не. Събраните комисиони не се възстановяват.
7. За обработка на документи, представени в рамките на акредитиви (документарни гаранции), но платени със свободен превод, се
събират или досъбират съответните комисиони по акредитиви (документарни гаранции).
8. Таксата за Авизиране на промяна по Получен акредитив е за сметка на бенефициента.

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци
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9. Когато и Наредителят и Бенефициентът по акредитив са клиенти на УникКредит Булбанк, комисионата по чл. 26.8 не се събира от
бенефициента. Същата се приема за заплатена от Наредителя съгласно чл. 27.2. Ако поради някаква причина Наредителят не е
заплатил комисиона по чл. 27.2, то Бенефициентът заплаща тази по чл.26.8.

V. Банкови гаранции
29

Гаранции и стендбай акредитиви, получени в Банката

29.1

Консултация / техническа помощ

По договореност,
макс. 1500

По договореност,
макс. 1500

29.2

Авизиране без ангажимент

0,1%, мин. 50,
макс. 250 - в
електронен канал

0,1%, мин. 50, макс.
250 – в електронен
канал

0,12%, мин. 50,
макс. 350 – на
хартиен носител

0,12%, мин. 50,
макс. 350 – на
хартиен носител

50

50

29.3

Авизиране на промяна (без увеличение на сумата)

29.4

Прехвърляне на вземане (цесия)

0,15%, мин. 30,
макс. 150

0,15%, мин. 50,
макс. 250

29.5

Администриране на гаранция, издадена директно пред бенефициента

0,12%, мин. 50,
макс. 250

0,12%, мин. 50,
макс. 350

29.6

Обработка на искане за плащане

50

50

29.7

Издаване на банкова гаранция на базата на контрагаранция
(за тримесечие или част от него)

по договореност

по договореност

30

Гаранции/ контрагаранции/ стендбай акредитиви, издадени от Банката

30.1

Консултация / техническа помощ

По договореност,
макс. 1500

По договореност,
макс. 1500

30.2

Издаване

30.2.1

с парично обезпечение
(за тримесечие или част от него)

0.35%, мин. BGN
75

0.35%, мин. EUR 75
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30.2.2

с други видове обезпечение
(за тримесечие или част от него)

По договореност.
Минимални нива:
0.5% на
тримесечие или
част (мин BGN 100

По договореност.
Минимални нива:
0.5% на тримесечие
или част (мин EUR
100)

Издаване на база
контра-гаранция по договореност

Издаване на база
контра-гаранция по договореност

30.3

Промяна (без увеличение на сумата)

50

50

30.4

Промяна на обезпечението

50

50

30.5

Анулиране на клиентско искане за издаване (ако е било обработено)

150

150

30.6

Обработка на искане за плащане

0.1%, мин. 100,
макс. 500

0.1%, мин. 100,
макс. 500

30.7

Спешна обработка по искане на клиент и при възможност на Банката
(допълнителна такса)

30.7.1

Спешна обработка в рамките на 1 работен ден по искане на клиент и при
възможност на Банката (допълнителна такса)

50

50

30.7.2

Спешна обработка в рамките на 4 работни часа по искане на клиент и при
възможност на Банката (допълнителна такса)

150

150

Забележки:
1.1. Комисионата за издаване се събира при издаване на гаранцията за целия период на валидност. Събраната комисиона не подлежи
на връщане при намаляване на сумата на гаранцията.
1.2. При смесено обезпечение съответната комисиона за издаване се начислява върху сума от гаранцията, пропорционална на
съответното обезпечение. Минимална комисиона се определя като най-високата от приложимите минимални комисиони.
2. При увеличаване сумата на гаранция или продължаване срока на валидност се събира комисиона като за нова гаранция върху сумата
на увеличението и удължения срок.
3. Документарни гаранции, имащи характер на акредитив, се третират като акредитив.
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4. Банката носи отговорност за обработването на искове за плащане съгласно чл. 29.6 ако исковете са представени най-малко 5 работни
дни преди определената крайна дата за представяне – за искове, които следва да бъдат представени в страната и 7 работни дни за
искове, които следва да бъдат представени в чужбина.

VI. Кредити
31

Предварителен преглед на искане за кредит

по договореност

по договореност

32

Разглеждане на искане за кредит

0,15%, мин. 300,
макс. 5000

0,15%, мин. 150,
макс. 2500

33

Комисиона за ангажимент (годишно)

по договореност

по договореност

34

Комисиона за управление

по договореност

по договореност

35

Промяна на структурата на кредитна сделка по искане на клиент

по договореност

по договореност

36

Комисиона за предсрочно погасяване и/или прекратяване на договор за
кредит

36.1

при предизвестие до 30 дни и/или остатъчен матуритет на кредита над една
година

4%

4%

36.2

при предизвестие над 30 дни и остатъчен матуритет на кредита до една
година

2%

2%

Забележки:
1. Комисионата за разглеждане на искане за кредит се начислява върху заявения размер на кредита и се заплаща от клиента при
депозиране на искането и първоначално одобрение на кредита, както и при последващо предоговаряне (подновяване), включително
годишния анализ на финансовото състояние.
2. Комисионата за ангажимент се изчислява върху разликата между размера на разрешения за ползване кредит и фактическия дълг по
кредита за всеки ден от периода на ползването му. Комисионата се заплаща всеки месец от периода на ползване на датата на плащане
на дължимите лихви за редовен дълг.
3. Комисионата за управление се начислява върху разрешения за ползване размер на кредита.
4. Комисионата по чл. 36 се начислява за кредити с погасителни вноски върху остатъчния дълг, за овърдрафт кредити и револвиращи
кредити - върху разрешения към датата на погасяване кредитен лимит.

VII. Картови услуги
37

VISA Business Electron (спряна от нови продажби)

38

Дебитни карти

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци

съгласно отделна ценова листа
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38.1

Visa Business

съгласно отделна ценова листа

38.2

MasterCard Bussiness

съгласно отделна ценова листа

38.3

Visa Business Leader

съгласно отделна ценова листа

39

METROPlus (спряна от нови продажби)

съгласно отделна ценова листа

40

Кредитна карта VISA Business Revolving

съгласно отделна ценова листа

41

Кредитна карта MasterCard Business Revolving

съгласно отделна ценова листа

42

Дебитна карта VISA Business Deposit Card

съгласно отделна ценова листа

43

Плащания чрез терминално устройство ПОС

43.1

Обслужване на плащания чрез терминално устройство ПОС

43.2

Месечна такса за поддръжка на GPRS карта

43.3

Такса за ползване на терминално устройство ПОС при реализиран месечен
оборот до 1 500 BGN включително

10 (облагаема с
ДДС)

44

Плащания с карти издадени от други банки в България през системата за
комунални и периодични плащания на УКБ

1,50%, мин. 0,35

45

Плащания с карти издадени от други банки в чужбина през системата за
комунални и периодични плащания на УКБ

2,50%, мин. 0,65

по договореност

съгласно отделна
ценова листа

4,17 (облагаема с
ДДС)

Забележки:
1.

Таксата по чл.43.3. не се прилага за бюджетни организации.

VIII. Операции с ценни книжа и попечителски услуги
46

Операции с ценни книжа

46.1
46.1.1

Сделки с Ценни книжа чрез Централен Депозитар
Изпълнение на поръчка (ценни книжа и компенсаторни инструменти)

46.1.1.1

до BGN 10000

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци

по договореност

по договореност

1,50%, мин. 15
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46.1.1.2

от BGN 10000,01 до BGN 100000

1,00%

46.1.1.3

от BGN 100000,01 до BGN 200000

0,70%

46.1.1.4

над BGN 200000

46.1.2

Изпълнение на поръчка за сделка с фиксирана доходност (облигации)

46.1.2.1

до BGN 75000

46.1.2.2

от BGN 75000,01 до BGN 200000

46.1.2.3

над BGN 200000

46.1.3

Проверка на наличността по сметка в Централния Депозитар

46.1.4

46.1.5

Заявление за прехвърляне на акции, облигации и компенсаторни инструменти
към друг инвестиционен посредник или към регистър на Централен депозитар
АД
Заявление за издаване на депозитарна разписка

46.2

Сделки с ДЦК депозитар, по които е БНБ

46.2.1

На първичния пазар

46.2.1.1

за одобрена поръчка

46.2.1.2

за неодобрена поръчка

46.2.2

по договореност
15
0,02%
0,015%
5
10

5

0,10%, мин 10
10

На вторичен пазар

46.2.2.1

за сделка с ДЦК, при която УКБ е страна по сделката

без комисиона

46.2.2.2

за сделка с ДЦК с посредничеството на УКБ

0,05%, мин.15

46.2.3

За регистрация при

46.2.3.1

10

46.2.3.2

прехвърляне на ДЦК от/по регистъра на Банката по/от регистъра на друг
участник в ЕСРОТ
прехвърляне на ДЦК по сметка на МФ при приватизационни сделки

46.2.4

Трансфер/прехвърляне при БНБ към друг първичен дилър

10

46.2.5

Блокиране и деблокиране на ДЦК по регистър на Банката

0,03%

46.2.6

Изплащане на главница на падеж

0,03%

46.2.7

Извлечение от банковия регистър

10

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци

10

22

UniCredit - Public

46.3

Записване при първично предлагане чрез други инвестиционни посредници

46.4
46.4.1
46.4.2

Сделки с ЦК на чуждестранни депозитари
Приемане на поръчка
Изпълнение на сделки с акции, в зависимост от пазара, както следва:
Австрия
Белгия
Дания
Финландия
Франция
Германия
Италия
Люксембург
Холандия
Норвегия
Португалия
Испания
Швеция
Швейцария
Великобритания (допълнителен митнически печат на всички покупки,
направени с GBP)
САЩ
Канада
Австралия

46.4.3

46.4.4
46.4.5
46.5
47

Други регулирани пазари
Изпълнение на сделки с облигации, в зависимост от пазара, както следва
Германия
Италия
Изпълнение на поръчки облигации при посредничеството на УКБ**
Заявление за прехвърляне на ценни книжа към друг инвестиционен посредник
през чуждестранни депозитари
Комисиона за поддръжка на сметка за ценни книжа за непрофесионални
инвеститори (облагаема с ДДС)
Обслужване като Регистрационен Агент

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци

15
2
0,50%, мин. 55
0,50%, мин. 50
0,50%, мин. 50
0,50%, мин. 50
0,50%, мин. 40
0,50%, мин. 40
0,50%, мин. 50
0,50%, мин. 45
0,50%, мин. 40
0,50%, мин. 65
0,50%, мин. 55
0,50%, мин. 55
0,50%, мин. 65
0,50%, мин. 40
0,50%, мин GBP
50/USD 50
0,50%, мин. USD 50
0,50%, мин. CAD 70
0,75%, мин. AUD
125
по договаряне
0.50%, мин. 40
0.50%, мин. 40
по договаряне
10
0,05%
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47.1

Искане за издаване на удостоверение за състояние на портфейл

47.1.1

Такса за изготвяне справка за притежание на финансови и/или
комп.инструменти по лични сметки
Такса за изготвяне справка за притежание на финансови и/или
комп.инструменти, с данни за чл. на ЦД, при които се намират сметките с
наличност/разширен портфейл/
Издаване на удостоверение за блокирани в полза на МФ компенсаторни
инструменти, съгласно ЗВСОНИ (облагаемо с ДДС)
Прехвърляне на ценни книжа и компенсаторни инструменти по предварително
сключени сделки без движение на паричните средства (доставка без
плащане)
до BGN 20000

47.1.2

47.2
47.3

47.3.1

140
160

40

0,80%, мин. 50

47.3.2

от BGN 20000,01 до BGN 100000

0,65%

47.3.3

от BGN 100000,01 до BGN 200000

0,50%

47.3.4

над BGN 200000

47.4
47.4.1

Прехвърляне на ценни книжа и компенсаторни инструменти по предварително
сключени сделки с депозит на паричните средства (доставка срещу плащане)
до BGN 20000

по договаряне

1,00%, мин. 50

47.4.2

от BGN 20000,01 до BGN 100000

0,85%

47.4.3

от BGN 100000,01 до BGN 200000

0,60%

47.4.4

над BGN 200000

47.5
47.6
47.7
48

Прехвърляне на ЦК и компенсаторни инструменти при дарение
Промяна на лични данни
Издаване на дубликат на депозитарна разписка
Попечителски услуги
(облагаеми с ДДС)

по договаряне
50
15
15
по договореност

по договаряне

по договореност

Забележки:
1. Комисионата по чл. 46.1.е процент върху търгувания обем на ценните книжа и компенсаторните инструменти.
2. Комисионата по чл. 46.1.2. е процент от номиналната стойност на ДЦК.
3. Валутата на минималната такса по чл. 46.4.2. за Великобритания отговаря на валутата на сделката.

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци
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4. За сделки с облигации, по които УКБ не действа в качеството си на комисионер, а е страна по сделката, комисиона не се прилага.
5. Комисионите по чл. 47 са процент върху прехвърляните обеми.
6. Акционерите на Банката са освободени от плащане на такси и комисиони в следните случаи: при изпълнение на трансфери с акции от
капитала на банката; покупка/продажба, наследяване, наследяване с воля за дарение; промяна на лични данни; издаване на дубликат
на депозитарна разписка; откриване, поддръжка и закриване на разплащателна сметка, по която ще постъпва сумата от продажбата на
акционерното им участие в Банката. Краен срок за закриване: 30 дни, считано от датата на получаване на сумата от продажбата на
акционерното участие. В случай че сметката не бъде закрита, важат таксите съгласно действащата Тарифа на Банката.
7. Комисионата по т.46.5 е на годишна база, като се изчислява върху пазарната стойност на ценните книжа, които са на съхранение при
Уникредит Булбанк АД, към последен ден от месеца и се събира месечно.

IX. Пакетни програми
49

Пакетна програма Бизнес лидер

49.1

Бизнес лидер Light

Съгласно отделно приложение за
условията, таксите и комисионите

49.2

Бизнес лидер Gold

Съгласно отделно приложение за
условията, таксите и комисионите

49.3

Бизнес лидер Premium

Съгласно отделно приложение за
условията, таксите и комисионите

49.4

Бизнес лидер Online

Съгласно отделно приложение за
условията, таксите и комисионите

49.5

Бизнес лидер Practice/Donna Practice

Съгласно отделно приложение за
условията, таксите и комисионите

49.6

Сметка Плюс

Съгласно отделно приложение за
условията, таксите и комисионите

49.7

SWIFT Плюс

Съгласно отделно приложение за
условията, таксите и комисионите

49.8

Месечна такса за регулярни извлечения на хартиен носител ( в допълнение
на комисионата по чл. 49.1/49.2/49.3/49.4/49.5)

Месечно

Годишно

10

Забележки:
1. Годишната такса по чл. 49.1.1. и 49.1.2. са калкулирани с 10% отстъпка при авансово плащане на ПП Бизнес Лидер Лайт.
2. Годишната такса по чл. 49.2.1 и 49.2.2 са калкулирани с 10% отстъпка при авансово плащане на ПП Бизнес Лидер Голд.
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3. Годишната такса по чл. 49.3.1 и 49.3.2 са калкулирани с 10% отстъпка при авансово плащане на ПП Бизнес Лидер Премиум.
4. Годишната такса по чл. 49.4.1 и 49.4.2 са калкулирани с 10% отстъпка при авансово плащане на ПП Бизнес Лидер Онлайн.
5. Годишната такса по чл. 49.5. е калкулирана с 5% отстъпка при авансово плащане на ПП Бизнес Лидер Практика/ Donna Практика.
6. Таксата по чл. 49.8 е дължима, в случай че това е предвидено в договора за Пакетна програма Бизнес лидер, поотделно за всяка от
сметките, включени в пакета.
7. Месечните такси по чл. 49 се събират за месец или част от него, ежемесечно, в края на месеца, за който се отнасят, в това число при
закриване.
8. Банковите продукти и услуги, включени в пакетната програма са валидни от 26-то до 25-то число на следващия месец.

X. Други услуги
50

Обществен трезор

50.1

Банкови сейфове
(облагаема с ДДС)

съгласно ценова
листа на
съответния
филиал

съгласно ценова
листа на
съответния филиал

50.2

Депозитни касети
(облагаема с ДДС)

съгласно ценова
листа на
съответния
филиал

съгласно ценова
листа на
съответния филиал

51

Денонощен трезор
(облагаема с ДДС)

съгласно ценова
листа на
съответния
филиал

съгласно ценова
листа на
съответния филиал

52

Допълнително обучение и поддръжка по системите за PC банкиране Мултикеш (за час или част от него)
(облагаема с ДДС)

30

52.1

Месечна такса за международен достъп до информация по сметка през
Мултикеш

30

53

Справка за оценка на клиентски деривати (на заявка, облагаема с ДДС)

54

Login2Pay – приемане на банкови плащания от клиенти на уебсайт на
търговеца

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци
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54.1

Такса за заявяване/прекратяване (Облагаема с ДДС)

54.2

Месечна такса за поддръжка (Облагаема с ДДС)

55

Предоставяне на информация за клиенти при спазване на българското
законодателство
(облагаема с ДДС)

56

Предоставяне на информация във връзка с одиторска проверка
(облагаема с ДДС)

100

56.1

За финансови институции

150

56.2

На чужд език

200

57

Издаване на банкова референция
(облагаема с ДДС)

57.1

на български език

57.2

на чужд език

58

Издаване на писмено удостоверение (за наличие на сметка и авоарите
по нея) или потвърждение
(облагаема с ДДС)

58.1

на български език

30

58.2

на чужд език

50

59

Предоставяне на информация за банкови операции извън дневните
извлечения
(облагаема с ДДС)

59.1

до 1 година назад от датата на искането (на запитване)

50

59.2

над 1 година назад от датата на искането (на запитване)

100

60

Изготвяне на документи
(облагаема с ДДС)

60.1

нотариален акт за договорна ипотека/ молба за вписване на законна ипотека

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци

200
По договаряне,
мин. 100
60

50
100
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60.1.1

по кредити до BGN 300 000/ EUR 150 000 (включително)

30

30 лв.

60.1.2

по кредити над BGN 300 000/ EUR 150 000

75

75 лв.

60.2

заявление за вписване на договор за залог

20

20 лв.

61

Писмена кореспонденция във връзка със сделки търговско
финансиране
(на банкова транзакция)
(облагаема с ДДС)

61.1

свободна кореспонденция

50

50

61.2

предявяване на иск по гаранция, която не се администрира в банката

250

350

62

Консултация/ техническа помощ във връзка с банкови операции (за
човекочас)
(облагаема с ДДС)

63

Проверка автентичността на банкови документи и оторизирани подписи
(облагаема с ДДС)

64

Пощенски разходи по банкови операции
(облагаема с ДДС)

64.1

за чужбина

64.2

за страната

65

SWIFT съобщение (на съобщение)

66

Фотокопие (на страница)
(облагаема с ДДС)

67

Уведомление чрез SMS за салдото и движението по сметка (на
съобщение)
(облагаема с ДДС)

68

Вземане на корекционна операция по извършено плащане, което не води
до други банкови дейности, по искане на клиент

69

Извлечения по сметка във формат MT940

70

Регулярни и комунални плащания в BGN

70.1

включване на доставчик

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци

50

50

10
5
15
1
0,30

10

10

по договореност

по договореност

100
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(облагаема с ДДС)
70.2

обслужване на доставчик
(облагаема с ДДС)

71

Информация за сметки, абонирани за ИнфоБанк

71.1

Иницииране на услугата
(облагаема с ДДС)

71.2

Месечно обслужване и поддръжка (за сметка)
(облагаема с ДДС)

12

71.3

Прекратяване на услугата (за сметка)
(облагаема с ДДС)

10

72

УниКоРекТ

72.1

Иницииране на услугата

1000

72.2

Месечно обслужване и поддръжка (за множество)

1000

72.3

Разширяване на множество

500

72.4

Прекратяване на услугата (за множество)

100

73

EU Gate

73.1

Месечна такса за обслужване на сметка (пасивна страна)

73.2

Включване/изключване на сметка или потребител в EU Gate

73.3

Прекратяване на услугата

74

Концентрация на парични средства

74.1

Включване към услугата

по договаряне

74.2

Месечна такса за обслужване на сметка

по договаряне

74.3

Включване/изключване на сметка от схема за концентрация на парични
средства

по договаряне

74.4

Прекратяване на услугата

по договаряне

75

Информационна услуга ИнфоДирект

75.1

За уведомление чрез е-мейл
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по договореност

100

50
5
100

1,67
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(облагаема с ДДС)
75.2

За уведомление чрез SMS
(облагаема с ДДС)

76

Извлечения по сметка във формат MT942

77

Месечна такса за лихвен лист за сметка
(облагаема с ДДС)

78

Месечна такса за входящи MT940 за сметка

79

Месечна такса за изходящи MT900/910 за сметка

80

Такса за обработка на фактура (облагаема с ДДС)

81

Специализирано извлечение за движения през ПОС (на дневна,
седмична и месечна база)

81.1

Дневно извлечение

50 (облагаема с
ДДС)

81.2

Седмично извлечение

40 (облагаема с
ДДС)

81.3

Месечно извлечение

30 (облагаема с
ДДС)

0,10
по договореност

по договореност

10
7
35
25

25

Забележки:
1. Банката носи отговорност за обработването на искове за плащане съгласно чл. 61.2, ако исковете са представени най-малко 5
работни дни преди определената крайна дата за представяне – за искове, които следва да бъдат представени в страната и 7 работни
дни за искове, които следва да бъдат представени в чужбина.
2. Таксите в чл. 54, 69,71.2,72.2, 73.1, 74.2, 75.1, 76, 77, 78, 79, 80, 81.1, 81.2, 81.3 се събират за месец или част от него, ежемесечно, в
края на месеца, за който се отнасят, в това число при закриване.

XI. Факторинг
82

Факторинг
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ценова листа
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ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Предвидените в настоящата Тарифа такси и комисиони са валидни в случаите, когато не е договорено друго. За невключените в
Тарифата специфични услуги се договарят отделни такси и комисиони.
§ 2. Посочените в тази Тарифа такси, комисиони и разноски се отнасят за различните видове банкови услуги както в чуждестранна, така
и в национална валута. Комисионите и таксите, посочени в EUR, се преизчисляват и в други основни валути, в това число и в лева, по
обявения от БНБ курс на чуждестранните валути към лева в деня на извършване на операцията.
§ 3. Освен посочените такси и комисиони се заплащат и всички останали дължими разходи в страната и чужбина, свързани с изпълнение
на нареждането, включително и тези на чуждестранните банки.
§ 4. Бюджетните организации и титулярите на сметки за дарения заплащат само дължимите разходи в страната и чужбина.
§ 5. Банката си запазва правото да начислява допълнителни такси и комисиони по специфични нареждания или изисквания,
предизвикали допълнителна работа или необичайна сложност и ангажимент.
§ 6. Таксите и комисионите за услугите, облагаеми по Закона за данък добавена стойност са посочени в Тарифата без включен данък
добавена стойност (ДДС).
§ 7. Настоящата Тарифа се прилага за клиенти - български и чуждестранни юридически лица и еднолични търговци.
§ 8. Банката събира дължимите такси и комисиони в момента на извършване на услугата, в края на последния работен ден на месеца
или на абонаментен принцип въз основа на съответна договореност.
§ 9. Конкретните членове от Тарифата, изменена и допълнена с настоящата, визирани в препращащите клаузи на сключените договори
и споразумения се заменят с идентичните им по предмет на регулиране членове от настоящата Тарифа, които се прилагат в посочените
случаи, независимо от номерацията.
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