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Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 12.05.2020г. влизат в сила следните промени в Тарифата на Банката за физически лица:
до 12.05.2020

Чл.

Продукт / услуга

след 12.05.2020

BGN

EUR

Продукт / услуга

BGN

EUR

0.20%, мин.3

0.30%, мин.3

0.4%, мин. 4

0.4%, мин. 2

от BGN 1 000/EUR 500 до
BGN 50 000/ EUR 25 000
(върху цялата сума)

0.60%

0.60%

0.70%

0.70%

0.6%, мин, 15

0.6%, мин, 10

II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ
Внасяне по сметка от Титуляр

1.1.
за сумата над BGN 3 000/ EUR

1.1.2. 1 500

0.20%, мин.3,
макс. 300

1.2.

0.30%, мин.3,
макс. 200

за сумата над BGN 3 000/ EUR
1 500

Внасяне по сметка от трети физически лица:
0.4%, мин. 4,
макс. 400

за внесената сума

2

0.4%, мин. 2,
макс. 200

за внесената сума

Теглене на суми

2.2.

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

2.3.

нова

над BGN 50 000/ EUR 25 000
(върху цялата сума)

2.4.

нова

Заявена, но не изтеглена сума
(върху не изтеглената част)

2. Комисионата по т.1. не се прилага: (а) за вноски по детски
спестовни сметки, срочни депозити и сметки с
благотворителна цел; (б) за погасяване на УКБ и УКФ
кредити, кредитни карти, УниКредит Лизинг в лева и чужда
валута;

2. Комисионата по т.1. не се прилага: (а) за вноски по
детски спестовни сметки, срочни депозити и сметки с
благотворителна цел; (б) за погасяване на УКБ и УКФ
кредити, кредитни карти, УниКредит Лизинг в лева и
чужда валута;

Заб.

0.60%

0.60%

5. Комисиона по т. 2 се събира при теглене от депозитна
сметка не на падеж, включително и при теглене на суми във 5. Комисиона по т. 1.и т.2 се събира и при внасяне
валута различна от валутата на сметката, като се прилага
/теглене по/от срочен депозит, включително и на дата на
върху сумата на валутата, която се изплаща в брой, а не
падеж
според валутата на сметката.
III. ПРЕВОДИ И ДИРЕКТЕН ДЕБИТ
product/service

в банков офис

5

чрез ел. канал

product/service

в банков офис

чрез ел. канал

BGN 5

BGN 1.20

Директен дебит в BGN
Иницииране на нареждане /

5.1.2. отказ от плащане срещу
сметка в банката

BGN 1.20

Иницииране на нареждане /
отказ от плащане срещу
сметка в банката

Промяна в таксите и комисионите приложими по Платежна сметка за основни операции, както следва:
Такси
до 12.05.2020

Такси
след 12.05.2020

1.24 лв.

1.40 лв.

2. Поддръжка и обслужване на платежна сметка за основни операции с
дебитна карта за клиенти с регулярни постъпления*

0.99 лв.

1.40 лв.

3. Поддръжка и обслужване на платежна сметка за основни операции за
клиенти без регулярни постъпления*

1.50 лв.

2.20 лв.

до 5 000 лв. - без такса

до 4 000 лв. - без такса

за сумата над 5 000 лв. 0.09%, макс. 195 лв.

за сумата над 4 000 лв. 0.20%, мин.3 лв.

Продукт / услуга
Откриване
1. Откриване на платежна сметка за основни операции
Обслужване

Внасяне на средства
6. Внасяне на средства по платежна сметка за основни операции в офис на
банката
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Теглене на пари в брой
7. На каса в офис на банката за суми до 1 000 лв. включително

0.19% , мин. 1.30 лв.

2.20 лв.

8. На каса в офис на банката за суми над 1 000 лв.

съгласно Раздел II, т. 2 от
Тарифата за ФЛ

съгласно Раздел II, т. 2 от
Тарифата за ФЛ

9. С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката

без такса

0.15 лв.

0.88 лв.

0.95 лв.

11. Към сметка при същата банка

0.98 лв.

1.70 лв.

12 Към сметка при друга банка

2.10 лв.

3.30 лв.

10. С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в страната
Плащане по директен дебит

Кредитен превод в национална валута
15. На хартиен носител към платежна сметка при същата банка

0.95 лв.

1.45 лв.

16. Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка

0.39 лв.

0.40 лв.

17. На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка

2.10 лв.

3.20 лв.

18. Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга
0.79 лв.
банка
19. На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата
0.95 лв.
банка
20. Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата
0.39 лв.
банка
21. На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при
2.10 лв.
друга банка
22. Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета
0.79 лв.
при друга банка
Периодични плащания в национална валута

0.95 лв.
1.45 лв.
0.40 лв.
3.20 лв.
0.95 лв.

23.Вътрешнобанково периодично плащане в BGN

0.50 лв.

0.45 лв.

24. Междубанково (изходящо) плащане в BGN

0.93 лв.

0.95 лв.

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.

