Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 23.03.2020г. влизат в сила следните промени в Тарифата на Банката за физически лица:
Чл.

до 23.03.2020

Продукт / услуга

BGN

EUR

след 23.03.2020
BGN
EUR

I. СМЕТКИ
1

Откриване на сметка:

1.1.1.

Разплащателна сметка без дебитна карта

2

Обслужване и поддръжка на сметка

2.1.1.

Разплащателна сметка без дебитна карта

2.50

2.5

4

3

3

2.5

4

3

без такса

1

0,50

II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ
1.1.

Внасяне по сметка от Титуляр

1.1.1.

до BGN 3 000/EUR 1 500,вкл.

1.2.

Внасяне по сметка от трети физически лица:

1.2.1.

до BGN 5 000/EUR 2 500,вкл.

1.2.2.

за сумата над BGN 5 000/ EUR 2 500

2

Теглене на суми

2.2.

над BGN 1 000/EUR 500 (върху цялата сума)

без такса
0.3%, мин. BGN 3

0.3%, мин. BGN 3

0.5%, макс. BGN 300

0.5%, макс. BGN 300

0.50%

0.60%

0.4%, мин. BGN 4, 0.4%, мин. EUR 2,
макс. BGN 400
макс. 200
0.60%

0.60%

VII. БАНКОВИ ПАКЕТИ. ПРОГРАМА МОДУЛА
2

Програма МОДУЛА

2.1.

Теглене на пари от АТМ на УКБ или друга
банка в България

2.94

3.94

*Промяната на таксата води до промяна на месечната такса за Програма Модула, в случай, че услугата е включена в избрания пакет
VIII. КАРТИ*
1
Прилож. 8.1.1; 8.1.2;
8.1.6; 8.1.7; 8.1.8;
8.1.9

Дебитни карти

Прилож. 8.1.1; 8.1.2;
8.1.5; 8.1.6; 8.1.8;

Теглене на пари от банкомат на друга банка
в България и ЕИП

Прилож. 8.1.2

Справка за достъпно салдо на банкомат в
чужбина (за Mastercard)

2

Кредитни карти

Прилож.: 8.2.4;
8.2.5; 8.2.6; 8.2.7

Теглене на пари от банкомат на друга банка
в България и ЕИП

Прилож. 8.2.1; 8.2.2;
8.2.3

Справка за достъпно салдо на банкомат в
чужбина (и за Mastercard)

Теглене на пари от банкомат на Банката и
УниКредит Груп

без такса

0.30

1.10

1.50
без такса

1.00

2.5% + EUR 3.5

2.5% + EUR 4

без такса

1.00

* Допълнителни промени:
Въвежда се промяна в трансакционните лимити по карти (дебитни и кредитни) – увеличение на лимитите за теглене на пари в брой от АТМ и
ПОС в България и чужбина, увеличение на лимити за плащания на реален и виртуален ПОС терминал в България и чужбина, увеличение на
лимити за брой плащания. Детайлна информация относно промяната в транзакционните лимити може да намерите на сайта на банката или
при запитване във филиала.
XII. ДРУГИ УСЛУГИ
4
Изготвяне и пренос на документи (облагаема с ДДС)
4.2.

Такса за пренос на документи при
кандидатстване във филиал на банката за
потребителски кредит към УКФ

3.1.

III. ПРЕВОДИ И ДИРЕКТЕН ДЕБИТ
в банков офис
чрез ел. канал
Издадени междубанкови преводи в BGN и EUR към ЕИП
на суми до BGN 100 000 (равностойност в
BGN 4
BGN 1
EUR)
Директен дебит в BGN

3.1.1.
5
5.1.1.

Иницииране на нареждане / отказ от
плащане срещу сметка в друга банка

5.2.2.

Плащане по нареждане за директен дебит през БИСЕРА

8

BGN 4
BGN 4.50

12.5

BGN 2

в банков офис

чрез ел. канал

BGN5

BGN 1

BGN 5

BGN 2

BGN 5

С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение в ролята на доставчик на платежни
услуги съгласно чл. 62 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за
предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между тях.
С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на
рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила.
В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят
незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила,
без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

