
 

 

 

 

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че считано от 16.10.2019г. влизат в сила следните промени в Тарифата на Банката за  

физически лица: 

1. В Раздел I. СМЕТКИ: 

д о 16.10.2019  от 16.10.2019

2.1.

Поддръжка и обслужване на разплащателна сметка, включително 

предоставяне на извлечения при поискване във филиал на банката 

и/или изпращане на месечни извлечения по електронен път:

BGN 2,50 BGN 3

5 Поддръжка и обслужване на спестовна сметка BGN 2 BGN 2,50

Месечна такса за п од д ръ жка и об сл ужв ане на см етка 

BGN

Прод укт /  услуга

Такси

 

2. В Раздел III. ПРЕВОДИ И ДИРЕКТЕН ДЕБИТ 

д о 16.10.2019  от 16.10.2019

2.1.1.а) на хартиен носител, вкл. между сметки на един и същи титуляр BGN 1,50 BGN 2

2.2.1.а) През БИСЕРА на хартиен носител BGN 3,50 BGN 4

2.3.1.а) През РИНГС на хартиен носител BGN 18 BGN 20

2.2.2. През БИСЕРА 0,5%, min. BGN 6 0,8%, min. BGN 8

2.3.2. През РИНГС 0,5%, min. BGN 20 0,8%, min. BGN 25

 4.1.1. Такса за включване/отказване от услугата във филиал на Банката BGN 2,50 BGN 3

4.2.2.a) Единични комунални плащания в брой BGN 0,55 BGN 3

4.2.2.b) Единични комунални плащания от сметка в Банката BGN 1,20 BGN 2

4.2.3.b) Вътрешнобанково периодично плащане в B GN BGN 0,55 BGN 0,75

4.2.3.c) Междубанково(изходящо) плащане в B GN BGN 1,20 BGN 1,50

5.1.1. Иницииране на хартиен носител BGN 2,20 BGN 4

5.1.2.a) Иницииране по електронен канал срещу сметка в друга банка BGN 1,80 BGN 2

5.1.2.b)  Иницииране по електронен канал срещу сметка в Банката BGN 1,12 BGN 1,20 

5.2.1. Плащане в системата на Банката BGN 1,50 BGN 2

5.2.2. Плащане през БИСЕРА BGN 3 BGN 4,50

5.2.3. Плащане през РИНГС BGN 18 BGN 20

BG N

Местен Д иректен д еб ит

Ком унал ни и п ериод ични п л ащ ания

Такса з а изв ъ ршена транзакция 

Прод укт /  услуга

Такси

Изход ящ и м естни б ез касов и в ъ трешно б анков и п рев од и в  B G N

Изход ящ и м естни б ез касов и п рев од и в  B G N

Изход ящ и м естни п рев од и в  B G N на в несени сред ств а на касите на Б анката

 
 
 



 

 

 
 
 

3. В Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ: 
 

BG N EUR BG N EUR

1.1.2.
над BGN 3 000/EUR 1 500 (за частта 

над BGN 3 000/EUR 1 500)
0.1%, max. BGN 200                                        0.2%, max. EUR 150

0.2%, min. BGN 3,                  

max. BGN 300

0.3%, min. EUR 3, 

max. EUR 200

2.1. до BGN 1000/EUR 500, включително BGN 3 EUR 3 BGN 4 EUR 3

2.2. над BGN 1000/EUR 500 
0.5%, max. BGN 600,                       

за частта над BGN 1000

0.5%, max. EUR 600                

за частта над EUR 500

0.5%,                                     

върху цялата сума

0,6%,                                        

върху цялата сума

3.1. Броене на монети (само в BGN ) 3%, min. BGN 1 5%, min. BGN 1

Прод укт /  услуга

Внасяне на сум и п о см етка в  Б анката от  Титул яря на см етката 

Тегл ене на сум и от  см етка

Д руги касов и оп ерации

Такси

д о 16.10.2019 от 16.10.2019

 
 
 
4. В Раздел VIII. КАРТИ: 

д о 16.10.2019  от 16.10.2019

Поддръжка и обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта за 

клиенти без регулярни постъпления 
BGN 2 BGN 2,50

Поддръжка и обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта за 

клиенти с регулярни постъпления 
BGN 1 BGN 1,50

Приложе

ния №: 1, 

2, 7

Прод укт /  услуга

Такси

BGN

 

* Във връзка с промените на таксите и комисионите за поддръжка и обслужване на разплащателна сметка с 
дебитна карта се променя месечната такса на абонаментите в Програма Модула.  

 

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. 


