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І. СМЕТКИ
Точки
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

ПРОДУКТИ / УСЛУГИ
Разплащателни, депозитни, спестовни сметки, сметки с благотворителна цел и други
сметки:
Откриване на разплащателна сметка
Откриване на съвместна разплащателна сметка
Поддръжка и обслужване на разплащателна сметка
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:
Поддръжка и обслужване на разплащателна сметка, включително предоставяне на
месечни извлечения на хартиен носител на адрес:
с възможност за експресно получаване на документи и информация за операции и салда
на хартиен носител

BGN

EUR

2.5
12

2.5
6

2.50

2.50

5.00

3.50

+ 1.5 EUR

+ 1.5 EUR

2.4.
3.
4
5
6
7
7.1.
8
9.
Забележка:

10
за поддръжка и обслужване на съвместна разплащателна сметка
без такса
Oткриване, поддръжка и закриване на депозитни сметки и сметки с благотворителна цел
2.50
Oткриване на спестовни сметки
2.00
Поддръжка и обслужване на спестовни сметки
без такса
Закриване на сметки
по договаряне
Oткриване, поддръжка и закриване на специални сметки
10
Откриване на сметка под условие
3
Блокиране
по отделна ценова листа
Платежна сметка за основни операции
1. Таксите по т.2 и т.5 се събират месечно или при закриване на сметката.
2. За блокиране на сметката се представя писмено нареждане от титуляря/пълномощника на сметката.
3. Таксите по т.1.1, т.1.2. и т.4. не се прилагат при откриване на сметка през електронен канал.
II: КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

Точки
1.
1.1.
1.1.1
1.1.2
1.2.
1.2.1
1.2.2
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.

ПРОДУКТИ / УСЛУГИ
Внасяне на суми по сметка в Банката:
от Титуляря на сметката
до BGN 3 000/EUR 1 500 включително
над BGN 3 000/EUR 1 500(за частта над BGN 3 000/EUR 1 500)
от трето лице, което не е Титуляр на сметката
до BGN 5 000/EUR 2 500 включително
над BGN 5 000/EUR 2 500(за частта над BGN 5 000/EUR 2 500)
Теглене на суми от сметка:
до BGN 1 000/EUR 500 включително
над BGN 1 000/EUR 500(за частта над BGN 1 000/EUR 500)
Други касови операции:
Броене на монети (само в BGN )
Подмяна на повредени и негодни банкноти
Инкасо на повредени банкноти
Инкасо и транспортиране на суми

5
без такса
2.50
2.0
без такса
по договаряне
5
2
Приложение 1

BGN

EUR

без комисиона
без такса
0,10%, макс. 200

без комисиона
без такса
0,20%, макс.150

0,30%, мин. 3
0,50%, макс. 300

0,30%, мин. 3
0,50%, макс. 300

3.00
0,50%, макс. 600

3.00
0,50%, макс. 600

3%, мин. 1
6%, мин. 10
4%, мин. 10
по договаряне

6%, мин. 10
4%, мин. 10
по договаряне

Забележка: 1. Размерът на касовите комисиони се изчислява на база общата сума на всички касови операции през деня поотделно за внасяне и теглене на суми, за
всяка клиентска сметка.
2. Комисионата по т. 3.1. се дължи при броене на повече от 10 бр. монети, независимо от стойността им и в допълнение към комисионата по т.1.
3. Комисионата по т. 1. се събира при внасяне на средства по сметка в Банката (включително към държавния бюджет), като се определя според валутата
която се внася, а не според валутата на сметката по която се внася.
Комисионата не се събира:
- за местни преводи към държавния бюджет, чрез многоредово платежно нареждане. (комисионата за тези преводи се определя съгласно т. 3.1.2. ”Превод с
внесени средства на касите на Банката” от раздел III. Преводи и незабавно инкасо;
- за вноски по дарителски сметки;
- за погасяване на УКБ кредити, УКФ кредити и УниКредит Лизинг в лева и чужда валута;
При погасяване на кредитно задължение към УниKредит Кънсюмър Файненсинг с вноска на средства на каса по сметка на дружеството таксата е в размер
на 1.00 лев за всяка отделна вноска.
4. Комисиона по т. 2 се събира при теглене от депозитна сметка не на падеж, включително и при теглене на суми във валута различна от валутата на
сметката.
5. Комисионата по т. 2 се събира при теглене на суми от сметки във валута различна от валутата на сметката, в случай, че операцията се извършва по курс
купува/продава "девизи".
6. Комисионата по т. 2 се събира върху сумата във валутата, която се изплаща в брой, а не според валутата на сметката.

III. ПРЕВОДИ И ДИРЕКТЕН ДЕБИТ
ПРОДУКТИ / УСЛУГИ

Точки
1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.a)
2.1.1.b)
2.1.1.c)
2.2.
2.2.1.
2.2.1.a)
2.2.1.b)
2.2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.1.a)
2.3.1.b)
2.3.2.
2.4.

Входящи местни преводи в BGN
Изходящи местни преводи в BGN
Вътрешнобанкови преводи:
Безкасови:
на хартиен носител, вкл. между сметки на един и същи титуляр
по електронен канал
по електронен канал между сметки на един и същи титуляр
През БИСЕРА:
Безкасови:
на хартиен носител
по електронен канал
Превод на внесени средства на касите на Банката
През РИНГС:
Безкасови:
на хартиен носител
по електронен канал
Превод на внесени средства на касите на Банката
Преводи UniCoRecT

3.

Местни преводи към държавния бюджет, чрез многоредово платежно нареждане:

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.2.a)
4.2.2.b)
4.2.2.c)
4.2.3.
4.2.3.a)

Вътрешнобанкови преводи:
Безкасови
Превод на внесени средства на касите на Банката
През БИСЕРА:
Безкасови
Превод на внесени средства на касите на Банката
През РИНГС:
Безкасови
Превод на внесени средства на касите на Банката
Комунални и периодични 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
Периодични плащания
Между две сметки на един и същи титуляр

4.2.3.b)

Вътрешнобанково периодично плащане в BGN

0.55

4.2.3.c)
4.2.3.d)
4.2.3.e)

Междубанково(изходящо) плащане в BGN
Вътрешнобанково периодично плащане във валута
Изходящи презгранични периодични плащания

1.20

BGN
без комисиона

EUR

1.50
0.50
без такса

3.50
1.00
0,50%, мин. BGN 6

18
14
0,50%, мин. BGN 20
0.30

1.80
0,30%, мин. BGN 6
3
0,50%, мин. BGN 6
30
0,50%, мин. BGN 40

2.50
Без комисиона
0.25
0.55
1.20
0.25
Без комисиона

Без комисиона

Съгласно раздел III.т. 10.1.2.
Съгласно раздел III. т. 6.1.2

5.

Местен Директен дебит

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.2.a)
5.1.2.б)
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

Иницииране
на хартиен носител
по електронен канал:
срещу сметка в друга банка
срещу сметка в Банката
Плащане
в системата на Банката
през БИСЕРА
през РИНГС

6.

Изходящи презгранични преводи и преводи в чуждестранна валута:

6.1.

Изходящи преводи от сметка -TOM вальор (1 работен ден):

6.1.1

на хартиен носител

6.1.1.1

кредитен превод в EUR в ЕИП

6.1.1.2

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

6.1.2

по електронен канал

6.1.2.1

кредитен превод в EUR в ЕИП

6.1.2.2

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

6.2.
6.2.1

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

6.2.1.1

кредитен превод в EUR в ЕИП

6.2.1.2

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

6.2.2

по електронен канал

6.2.2.1

кредитен превод в EUR в ЕИП

6.2.2.2

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

6.3.

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

2.20
1.80
1.12
1.50
3.00
18

0,22%, мин. 22, макс. 375 + 9
EUR такса комуникационни
услуги
0,22%, мин. 22, макс. 375 + 9
EUR такса комуникационни
услуги
0,10%, мин. 10, макс. 200 + 9
EUR такса комуникационни
услуги
0,10%, мин. 10, макс. 200 + 9
EUR такса комуникационни
услуги

0,30%, мин. 30, макс. 450 + 9
EUR такса комуникационни
услуги
0,30%, мин. 30, макс. 450 + 9
EUR такса комуникационни
услуги
0,22%, мин. 22, макс. 375 + 9
EUR такса комуникационни
услуги
0,22%, мин. 22, макс. 375 + 9
EUR такса комуникационни
услуги

6.3.1.

до EUR 2 500 евро или равностойност в друга валута, както и плащания в щатски и
канадски долари по сметка на бенефициент в САЩ или Канада (независимо от сумата)

15

от EUR 2 500 до EUR 12 500 или равностойност в друга валута
над EUR 12 500 или равностойност в друга валута
Спешна обработка на превод по искане на клиент - (допълнителна такса ):
за обработка на нареждане за превод, представено в рамките на определеното
техническо време

30
45

6.4.b)

за обработка на нареждане за превод, представено след определеното техническо време

60

6.5.
6.6.
6.7.

При непълни данни за извършване на превода - (допълнителна такса)
Запитване/рекламации
Промяна/анулиране на нареждане за превод

15
30
45

7.

Такса за комуникационни услуги

9

8.

Входящи презгранични преводи, извършени с SAME DAY вальор (същия работен ден):

8.1.
8.1.1.
8.1.2.

Преводи с изплащане по сметка
до EUR 100 включително
над EUR 100

9.

Вътрешнобанкови преводи в чуждестранна валута, с вальор същия работен ден:

9.1.
9.1.1.
9.1.2.

Безкасови преводи:
на хартиен носител, вкл. между сметки на един и същи титуляр
по електронен канал

6
2

9.1.3.

по електронен канал между две сметки на един и същи титуляр

без такса

6.3.2.
6.3.3.
6.4.
6.4.a)

30

без такса
0,1%, мин.7, макс. 200

Забележка: 1. Нареждания за преводи по т.6.2. и/или т.6.4. и/или 6.6.b) се изпълняват със съгласие и възможност от страна на Банката
2. Връщането на получен презграничен превод по нареждане на бенефициент, се счита за изходящ превод.
3. Изходящ презграничен превод, който е върнат не по вина на Банката, се счита за входящ превод.
4. Условните платежни нареждания се считат за документарни акредитиви. Входящи презгранични преводи MT103 не могат да се използват за условни
плащания. При получаване на условни преводи, всяко плащане се извършва като обикновен превод, без отговорност от страна на Банката.
5. В допълнение на таксата по т.6.6. и т.6.7. се събира такса за комуникационни услуги, съгласно т.7.
6. Поради специфични банкови практики на територията на САЩ или Канада, УниКредит Булбанк гарантира, че плащане в щатски или канадски долари по
чл. 6.3.1. 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.
7. Презгранични преводи включват преводи в полза на/от бенефициенти/ наредители с обслужващи банки извън страната във валута (вкл. български лева),
както и плащания в полза на/от бенефициенти/ наредители с обслужващи банки в страната във валута (без български лева).
8. Таксите по т. 4. не се дължат за местни комунални и периодични плащания, предоставени в рамките на пакетна програма, съгласно Раздел Х.
9. Таксата по т. 4.2.3.e) зависи от специалните условия по изходящи презгранични преводи.
10. Таксите по т.2.1.1с) и 9.1.3 не се дължат за преводи наредени от/към депозитни сметки, както и при преводи подадени чрез платформата Евротръст

IV. ЧЕКОВЕ
Точки
1.
1.1.
1.2.
2.

2.2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

ПРОДУКТИ / УСЛУГИ
Инкасиране на чекове в EUR и USD:
Чекове, теглени срещу УниКредит Булбанк (изплащат се незабавно) по сметка
Чекове, теглени срещу други банки по сметка
Инкасиране на пътнически чекове в EUR и USD:
При връщане на неплатени чекове не по вина на Банката, независимо от техния брой в
една пратка.
Изпращане на чек с куриерска служба, по искане на клиент.
Издаване на поименни чекове в EUR и USD:
от сметка
Анулиране на банкови чекове по искане на клиент
Анулиране и преиздаване на банкови чекове
Стопиране - "Stop payment" на издадени банкови чекове

3.5

Изпращане на издаден банков чек с куриерска служба от Банката, по искане на клиент.

2.1.

Забележка:

BGN

EUR
0.25% мин.15, макс.350
0.35% мин.20, макс.350
1,5%, мин. EUR 3
15
10
0.5% , мин. 10 макс. 150
15
20
15
10

1. Разноските на чуждестранните банки-кореспонденти се събират допълнително.
2. Комисионата за инкасиране/издаване на чекове се събира на база транзакция и валута.
3. При анулиране на чек е необходимо оригиналният чек, да се върне в Банката.
4. Банката обработва чекове само във валути EUR и USD.
V. ДОКУМЕНТАРНИ ОПЕРАЦИИ
Съгласно Тарифата за таксите и комисионите на УниКредит
Булбанк АД за юридически лица и еднолични търговци

ПРОДУКТИ / УСЛУГИ
VI. БАНКОВИ ГАРАНЦИИ

Съгласно Тарифата за таксите и комисионите на УниКредит
Булбанк АД за юридически лица и еднолични търговци

ПРОДУКТИ / УСЛУГИ
VII. КРЕДИТИ
Точки
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.3.
4.
5.

ПРОДУКТИ / УСЛУГИ
BGN
7.1. Такси и комисиони по кредити с договори, подписани преди 23/07/2014
Такса за разглеждане на искане за кредит
за кредити до BGN 1 000 включително
65
за кредити до BGN 20 000 включително
85
за кредити до BGN 50 000 включително
120
за кредити над BGN 50 000
220
за кредити, обезпечени с парични средства
25
за издаване на ипотечен сертификат
25
Комисиона за ангажимент (годишно)
1,20%
Такси за администриране, поддържане, обслужване и управление на кредит
Такса за администриране на кредит при отпускане
Такса за администриране на ипотечен кредит при отпускане
0,95%
Такса за администриране на потребителски кредит при отпускане
0,95%
Такса за поддръжка и обслужване на потребителски кредит
2,35%
Комисиона за управление на ипотечен кредит за всeки месец или част от него
0,043 % месечно
Годишна такса за управление на овърдрафт
20
Предоговаряне на цената на кредита:

EUR

35
45
60
110
15
12
1,20%

0,95%
0,95%
2,35%
0,043 % месечно
10

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
Забележка:

EUR 175
за кредити с текущ дълг до BGN 20 000 включително
BGN 350
EUR 350
за кредити с текущ дълг до BGN 50 000 включително
BGN 700
EUR 700
за кредити с ттекущ дълг до BGN 100 000 включително
BGN 1400
EUR 1050
за кредити с текущ дълг над BGN 100 000
BGN 2100
Комисиона за предсрочно погасяване върху предсрочно погасената сума по дълга,
1.00%
1.00%
дължима за първата година от действието на договора, считано от датата на усвояване
на кредита
1. Такса за разглеждане на искане за кредит и промени по отпуснат кредит
1.1. Tаксата за разглеждане на искане за кредит се изчислява върху заявената сума и се събира при депозиране на искането за кредит.
1.2. Когато кредитополучател инициира промяна по кредитна сделка след сключване на договор за кредит, същият заплаща такса в размер на 50% от
таксата за разглеждане на искане за кредит. Настоящата забележка не се прилага, в случай че промяната се отнася единствено до предоговаряне на
ценови условия по вече ползван кредит.
2. Комисионата за ангажимент
2.1. Комисионата за ангажимент се начислявана върху разликата между размера на разрешения за ползване кредит и усвоения размер на 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.
2.2. Комисионата за ангажимент не се прилага при овърдрафт.
3.Такси за администриране, поддръжка, обслужване и управление на кредит
3.1. Таксата за администриране на кредит при отпускане и таксата за поддръжка и обслужване на кредит се изчисляват върху договорения размер на
кредита и се заплащат със собствени средства на клиента преди усвояване на кредита или се удържат за сметка на отпуснатата сума по кредита.
3.2. Комисиона за управление за всеки месец или част от него се дължи месечно, считано от първия месец след усвояване на кредита, начислява се върху
текущия дълг по кредита и се заплаща от клиента на датата за плащане на дължимите месечни вноски.
4. Предоговаряне на цената на кредита
4.1. Таксата се събира при подаване на искане за кредит.
5. Предсрочно погасяване
5.1. Комисиона за предсрочно погасяване се дължи върху предсрочно погасената сума и е дължима само за първата година от действието на договора,
считано от датата на усвояване на кредита.
5.2. Установените в настоящия Раздел нива на Комисионата за предсрочно погасяване не се прилагат при потребителски кредити по Закона за
потребителския кредит.
6. Обявените в настоящия Раздел такси и комисиони се прилагат при предоставяне на специализирани кредитни продукти в случай че:
6.1. Не са изрично отменени за съответния специализиран продукт;
6.2. Не са конкретизирани изрични такси или комисиони.
7.2. Такси и комисиони по кредити с договори, подписани след 22/07/2014

1.

Еднократна комисиона за определяне степента на кредитния риск, начислена върху
общия размер на кредита

1.1.

0.30%

0.30%

за издаване на ипотечен сертификат

BGN 25

EUR 12

2.

Такса за разглеждане на документи във връзка с удължаване на срока (оценка на
кредитоспособността) по кредит-овърдрафт

BGN 20

EUR 10

3.

Предоговаряне на цената на кредит

1.00%

1.00%

4.

Комисиона за предсрочно погасяване върху предсрочно погасената сума по дълга,
дължима за първата година от действието на договора, считано от датата на усвояване
на кредита

Забележка:

1. Еднократна комисиона за определяне степента на кредитния риск, начислена върху общия размер на кредита

1.00%

1.00%

1.1. Събира се след определяне степента на кредитния риск, но не по-късно от датата на усвояване на кредита.
1.2. При инициирана промяна по кредитна сделка от страна на кредитополучател след сключване на договор за кредит, същият заплаща такса в размер на
20% от еднократната комисиона за определяне степента на кредитния риск по т.1. Настоящата забележка не се прилага, в случай че промяната се отнася
до предоговаряне на ценови условия по вече ползван кредит.
2. Предоговаряне на цената на кредита
2.1. Таксата се събира при подаване на искане за промяна по кредит.
3. Предсрочно погасяване
3.1. Комисиона за предсрочно погасяване се дължи върху предсрочно погасената сума и е дължима само за първата година от действието на договора,
считано от датата на усвояване на кредита.
3.2. Установените в настоящия Раздел нива на Комисионата за предсрочно погасяване не се прилагат при потребителски кредити по Закона за
потребителския кредит.
4. Обявените в настоящия Раздел такси и комисиони се прилагат при предоставяне на специализирани кредитни продукти в случай че:
4.1. Не са изрично отменени за съответния специализиран продукт;
4.2. Не са конкретизирани изрични такси или комисиони.
VIII. КАРТИ
Точки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ПРОДУКТИ / УСЛУГИ
Дебитна карта V PAY / V PAY- Лукойл/ V PAY Donna
Дебитна карта Debit MasterCard
Дебитна карта Debit MasterCard към платежна сметка за основни операции
Дебитна карта Debit MasterCard Kids
Дебитна карта Debit MasterCard Teens
Дебитна карта Debit MasterCard Youngsters
Дебитна карта VISA Electron
Дебитна карта VISA Classic
Дебитна карта MasterCard World Elite
Кредитна карта VISA Classic
Кредитна карта MasterCard Standard
Кредитна карта VISA Classic Donna
Кредитна карта VISA Gold
Кредитна карта MasterCard Gold
Кредитна карта VISA Platinum
Кредитна карта MasterCard Platinum

по отделна ценова листа
по отделна ценова листа
по отделна ценова листа
по отделна ценова листа
по отделна ценова листа
по отделна ценова листа
по отделна ценова листа
по отделна ценова листа
по отделна ценова листа
по отделна ценова листа
по отделна ценова листа
по отделна ценова листа
по отделна ценова листа
по отделна ценова листа
по отделна ценова листа
по отделна ценова листа

Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 9
Приложение № 10
Приложение № 11
Приложение № 12
Приложение № 13
Приложение № 14
Приложение № 15
Приложение № 16

17.
18.
19.
20.
21.
1.
2.
Точки
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Забележка:

Изплащане на пари в брой на каса срещу представяне на VISA, MasterCard карти,
издадени от други банки
Изплащане на пари в брой на каса срещу представяне на VISA Electron, Maestro карти,
издадени от други банки
Изплащане на пари в брой на каса срещу представяне на Diners Club карти, издадени от
други банки/институции
Плащания с карти издадани от други банки в България през системата за комунални и
периодични плащания на УКБ
Плащания с карти издадани от други банки в чужбина през системата за комунални и
периодични плащания на УКБ
IX. ЦЕННИ КНИЖА И ПОПЕЧИТЕЛСКИ УСЛУГИ
Сделки с ценни книжа
Попечителски услуги
X. БАНКОВИ ПАКЕТИ. ПРОГРАМА МОДУЛА

4.00%
1.00%, мин. 2
6.00%
1.50%, мин. 0.35
2.50%, мин. 0.65
по договаряне
по договаряне

по договаряне
по договаряне

ПРОДУКТИ / УСЛУГИ
BGN
EUR
такси за обслужване
Пакетни програми
6
УНИКО Лайт
9
УНИКО Класик
18
УНИКО ВИП
УНИКО ЧЕЗ
2.00 месечно/ 18.00 годишно
14
УНИКО Професионалист
17
УНИКО Адвокати
УНИКО Нотариус
17.00 месечно/ 184.00 годишно
УНИКО DONNA
15.00 месечно/ 162.00 годишно
Експат
5.00 месечно/ 50.00 годишно
Програма Модула
2.94
Теглене на пари от банкомат на друга банка в България
2.50
Комунални/периодични плащания в лева – 7 броя месечно
1
SMS - уведомяване през информационна система Инфодирект (облагаема с ДДС)
Изходящи местни преводи (безкасови вътрешнобанкови) в лева наредени по електронен
1.65
канал - неограничен брой
1. Годишната такса по т. 1.4. е калкулирана с 25% отстъпка на ПП УНИКО ЧЕЗ и е дължима в началото на всеки годишен период от откриването на пакета
или неговото подновяване.
2. Годишната такса по т. 1.7. и т. 1.8. е калкулирана с до 10% отстъпка на ПП УНИКО Нотариус и ПП УНИКО DONNA и е дължима в началото на всеки
годишен период от откриването на пакета или неговото подновяване.
3. Годишната такса по т. 1.9. е калкулирана с 17% отстъпка и е дължима в началото на всеки годишен период от откриването на пакета.
4. Такса за услуга по т. 2 е приложима само когато съответната услуга е включена в договор с клиента за Програма Модула и тази услуга участва във
формирането на месечната такса за абонамента.
5. Пакетните програми от т. 1.1 до т. 1.8 включително са спрени от продажба.

Точки
1

XI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ И ОБСЛУЖВАНЕ НА СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА
ПРОДУКТИ / УСЛУГИ
BGN
Сделки с Ценни книжа чрез Централен Депозитар (БФБ-София и извънборсов пазар)

1.1.

Изпълнение на поръчка за сделка с ЦК (акции и компенсаторни инструменти):

1.1.1.

до BGN 10,000.00

1.50%, мин. 15

EUR

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
Забележка:

от BGN 10,000.01 до BGN 100,000.00
1.00%
от BGN 100,000.01 до BGN 200,000.00
0.70%
над BGN 200,000.01
по договаряне
Такса от BGN 3.00 се начислява всеки път при попълнена поръчка, включително и при анулиране на поръчката и замяна с нова. Комисионата е процент
върху търгуванния обем на ценните книжа и компенсаторните инструменти.

1.2.
1.2.1.

Изпълнение на поръчка за сделка с фиксирана доходност (облигации)
до BGN 75,000.00

1.2.2.

от BGN 75,000.01 до BGN 200,000.00

0.020%

1.2.3.
Забележка:
1.3.

над BGN 200,000.01
Комисионите са процент от търговската стойност на бондовете.
Проверка на наличността по сметка в Централния Депозитар
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
Сделки с ДЦК депозитар, по които е БНБ:
На първичния пазар:
за одобрена поръчка
за неодобрена поръчка
На вторичен пазар
за сделка с ДЦК, при която УКБ е страна по сделката
за сделка с ДЦК с посредничеството на УКБ
За регистрация при:
прехвърляне на ДЦК от/по регистъра на Банката по/от регистъра на друг участник в
ЕСРОТ

0.015%

1.4.
1.5.
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.4
2.3
2.4
2.5
Забележка:
3
4
4.1.
4.2.1

прехвърляне на ДЦК по сметка на МФ при приватизационни сделки
Трансфер/прехвърляне при БНБ към друг първичен дилър

Блокиране и доблокиране на ДЦК по регистър на Банката
Изплащане на главница на падеж
Извлечение от банковия регистър
Комисионните са процент от номиналната стойност на ДЦК.
Записване при първично предлагане чрез други инвестиционни посредници
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
Холдандия
Норвегия

15

5
10
5

0.10%, мин 10
10
без комисиона
0.05%, мин.15
10
10
10
0.03%
0.03%
10
15
2
0.50%, мин. EUR 55
0.50%, мин. EUR 50
0.50%, мин. EUR 50
0.50%, мин. EUR 50
0.50%, мин. EUR 40
0.50%, мин. EUR 40
0.50%, мин. EUR 50
0.50%, мин. EUR 45
0.50%, мин. EUR 40
0.50%, мин. EUR 65

4.2.2
4.3.

Португалия
Испания
Швеция
Швейцария
Обединено Кралство (забел: допълнителен митнически печат на всички покупки,
направени с GBP)
САЩ
Канада
Австралия
Други регулирани пазари
Изпълнение на сделки с облигации, в зависимост от пазара, както следва:

4.3.1.

Германия

4.3.2.
4.4.

Италия
Изпълнение на поръчки облигации при посредничеството на УКБ**
Заявление за прехвърляне на ценни книжа към друг инвестиционен посредник през
чуждестранни депозитари.
* Валутата на мин.комисиона отговаря на валутата на сделката.

4.5
Забележка:

0.50%, мин. EUR 55
0.50%, мин. EUR 55
0.50%, мин. EUR 65
0.50%, мин. EUR 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. EUR 40
0.50%, мин. EUR 40
по договаряне
EUR 10

**Сделки с облигации, по които УКБ не действа в качеството си на комисионер, а е страна по сделката комисиона не се прилага.
5.
Забележка:
Точки
1.
1.1

Комисиона за поддръжка на сметка за ценни книжа за непрофесионални инвеститори
(облагаема с ДДС)

0.05%

Комисионата по т.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.
XII. ОБСЛУЖВАНЕ КАТО РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ
ПРОДУКТИ / УСЛУГИ
BGN
EUR
Искане за издаване на удостоверение за състояние на портфейл:
Такса за изготвяне справка за притежание на финансови и/или комп.инструменти по
40
лични сметки

1.2

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/

50

2.

Искане за справка и блокиране на ценни книжа и компенсаторни инструменти при
наследяване и прехвърляне при наследяване

50

3.

Искане за справка и блокиране на ценни книжа и компенсаторни инструменти при
насделяване по завещание и прехвърляне при наследяване по завещание

70

4.

Издаване на удостоверение за блокирани в полза на МФ компенсаторни инструменти,
съгласно ЗВСОНИ (облагаемо с ДДС)

20

5.

Прехвърляне на ценни книжа и компенсаторни инструменти по предварително сключени
сделки без движение на паричните средства (доставка без плащане):

5.1.
5.2.
5.3.

до BGN 20,000.00
от BGN 20,000.01 до BGN 100,000.00
от BGN 100,000.01 до BGN 200,000.00

0.80%, мин. 50
0.65%
0.50%

5.4.
Забележка:
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
Забележка:
7.
8.
9.
Забележка:

над BGN 200,000.01
Комисионите са процент в/у прехвърляните обеми.
Прехвърляне на ценни книжа и компенсаторни инструменти по предварително сключени
сделки с депозит на паричните средства (доставка срещу плащане):
до BGN 20,000.00
от BGN 20,000.01 до BGN 100,000.00
от BGN 100,000.01 до BGN 200,000.00
над BGN 200,000.01
Комисионите са процент в/у прехвърляните обеми.
Прехвърляне на ЦК и компенсаторни инструменти при дарение
Промяна на лични данни
Издаване на дубликат на депозитарна разписка

по договаряне

1.00%, мин. 50
0.85%
0.60%
по договаряне
50
15
15

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
и закриване на спестовна 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.
XIII. ДРУГИ УСЛУГИ

Точки
1.

ПРОДУКТИ / УСЛУГИ
Обществен трезор (облагаема с ДДС)

1.1.

Банкови сейфове

по ценова листа в банковия клон

1.2.

Депозитни касети

по ценова листа в банковия клон

2.

Денонощен трезор (облагаема с ДДС)

по ценова листа в банковия клон

3.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.

Преиздаване на парола за онлайн банкиране - Булбанк Онлайн (облагаема с ДДС)
Информация за валутни курсове и лихвени проценти (облагаема с ДДС)
При заявка:
информация за период до 1 година назад (за единица данни)
информация за период до 3 години назад(за единица данни)
информация за период над 3 години назад(за единица данни)
При абонамент:
Писмени справки за клиенти при спазване на Законодателството на РБългария
(облагаема с ДДС)
Справки за одит (облагаема с ДДС)
Банкови референции (облагаема с ДДС):
на български език
на английски език

5.
6.
7.
7.1.
7.2.
8.

9.
9.1.

Писмени удостоверения на български и английски език за: наличие на сметка и/или
налични авоари по нея, информация относно кредити (включително кредити към
УниКредит Кънсюмър Файненсинг, отпуснати в банков филиал) и др. или потвърждения
(облагаема с ДДС)
Справки за банкови операции различни от предоставане на месечни извлечения
(облагаема с ДДС):
до 1 година от датата на подаване на искането (на транзакция)

BGN

EUR
по ценова листа в банковия
клон
по ценова листа в банковия
клон
по ценова листа в банковия
клон

без такса

10
40
120
по отделна ценова листа
50
100
20
60
30

20

по отделна ценова листа

9.2.
10.
11.
12.
13.
14.
14.1.
14.2.
15.
15.1.
15.2.
16.
16.1.
16.2.
17.
18.
18.1.
18.1.1
18.1.2.
18.1.3.
18.2.
18.3.
19.
19.1.
19.1.1.
19.1.2.
19.2.
20.
21.
21.1
21.2
22.

над1 година от датата на подаване на искането (на транзакция, за всяка година)
Писмена кореспонденция, свързана с банкови операции (на транзакция), (облагаема с
ДДС)
Консултации / техническа помощ, свързана с банкови операции
(на човекочас), (облагаема с ДДС)
Проверка автентичността на банкови документи и оторизирани подписи (облагаема с
ДДС)
За вземане на корекционна операция по извършено плащане, което не води до други
банкови дейности, по искане на клиент
Услуги извършвани по факс, по искане на клиент (облагаема с ДДС):
за чужбина (на страница)
за страната (на страница)
Пощенски разноски, свързани с банкови операции (облагаема с ДДС):
за чужбина
за страната
Съобщения по телекс (облагаема с ДДС)
за чужбина
за страната
Копирни услуги (на страница), (облагаема с ДДС)
SMS - уведомяване (на съобщение), (облагаема с ДДС)
SMS-уведомяване при банкова карта
Годишен абонамент
SMS-уведомяване, свързано с операция, извършена с банкова карта
SMS - уведомяване - SMS персонален код за проверка на разполагаемо салдо по
абонирани банкови карти
SMS-уведомяване през системата за интернет банкиране “Булбанк Онлайн” (SMSизвестяване SMS-парола) - за всяко отделно SMS-съобщение, изпратено от банката до
клиента
SMS-уведомяване през информационна системата Инфодирект - за всяко отделно SMSсъобщение, изпратено от банката до клиента
Изготвяне на документи за учредяване на ипотека:
Изработване на нотариален акт за договорната ипотека/заявление за регистриране на
ипотека:
за кредити до BGN 300 000/EUR 150 000 (включително)
за кредити над BGN 300 000/EUR 150 000
Заявление за регистриране на договор за поръчителство
Електронен достъп и управление на сметки посредством Онлайн-банкиране
Електронен достъп и управление на сметки посредством Мобилно банкиране (облагаема
с ДДС)
Абониране или редистрибуция на приложението за мобилно банкиране извършено във
филиал на Банката
Абониране или редистрибуция на приложението за мобилно банкиране извършено през
профила на клиента в Булбанк Онлайн/Център за контакт
Такса за пренос на документи при кандидатстване във филиал на банката за
потребителски кредит към УниКредит Кънсюмър Файненсинг (облагаема с ДДС)

40
20
50

50

30
5

5
10

10
5
2
15
5
1

5.00
0.15
0.083
0.1
0.1

15
50
10
Без такса

8
25
5
Без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

8

1. Таксата по т. 22 е дължима при подписване на Декларация за съгласие за обработка на лични данни във връзка с заявено желание на клиента да
кандидатства за кредит от УниКредит Кънсюмър Файненсинг във филиал на банката. Таксата не е дължима в случай, че клиент кандидатства за отпускане
Забележка: на потребителски кредит от УниКредит Кънсюмър Файненсинг по телефона или друг алтернативен канал на банката.

Забележка:
2. Комисионата по т. 8 при кредити към УниКредит Кънсюмър Файненсинг се дължи за кредитите отпуснати в банков филиал.
§ 1.
§ 2.

§ 3.

XIV.ОБЩИ УСЛОВИЯ
Таксите и комисионите постановени в настоящатаТарифа са валидни в случаите, когато не е договорено друго. За всички останали услуги и случаи, които
не са включени в Тарифата, таксите и комисионите са по договаряне.
Таксите, комисионите и другите разноски, посочени в настоящата Тарифа, се отнасят за различните банкови продукти и услуги, както в чуждестранна, така
в национална валута. Таксите и комисионите, посочени в EUR се преизчисляват и в други основни валути, както и в лева, по обявения от БНБ курс на
чуждестранните валути към лева, валидни в деня на извършване на операцията.
Банката си запазва правото при сключване на договори за банково обслужване на предприятия, бюджетни организации, както и в случаи на провеждане
на политика към определен сегмент да договаря с клиентите условия (такси, комисиони по клиентски сметки и други), различни от посочените в
настоящата Тарифа. В тези случаи Банката се представлява от упълномощените ръководители на банковите подразделения.

§ 4.

Всички разходи и разноски в България и чужбина, извън посочените, свързани с изпълнение на нареждане, включително тези на чуждестранните
кореспонденти, се събират като допълнение към съответните такси и комисиони, постановени в Тарифата.

§ 5.

Бюджетните организации и титулярите на дарителски сметки плащат само допълнителните разноски направени в България и чужбина.

§ 6.

Банката си запазва правото да прилага допълнителни такси за специфични нареждания или изисквания, предизвикали допълнителна работа или
необичайна сложност и/или отговорност.
Облагаемите с ДДС такси и комисиони, не включват в стойността си данъка.

§ 7.
§ 8.

Банката събира комисионите, в момента на извършване на банковата услуга или в края на работния ден, както и на абонаментен принцип, въз основа на
съответна договореност.

§ 9.

Въпреки променената номерация, точките в настоящата Тарифа, заменят съответстващите им по предмет на регулиране, цитирани в сключените
договори и споразумения.
Банката си запазва правото да променя настоящата Тарифа с двумесечно предизвестие към клиентите.

§ 10.

