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УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВА ТАКСА В ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОНИТЕ НА ЮЛ И ЕТ  В 

СИЛА ОТ 12.04.2018г. 

 
Уважаеми клиенти,  
 
Уведомяваме Ви, че считано от 12.04.2018г се въвежда нов тип такса в Тарифата за таксите и комисионите за 
юридически лица и еднолични търговци („Тарифа“) - такса за съхранение на парични средства, приложима спрямо 
клиентите на Банката, поддържащи дневни наличности по банковите си сметки в лева и евро, надвишаващи обявения в 
Тарифата праг. 
 
Основни характеристики и обхват на приложение на таксата за съхранение на парични наличности: 

 Размер на дневен праг, чието превишение води до начисляването на таксата за съхранение на парични 
средства  -  3,000,000 лв. или равностойността на тази сума в евро, изчислена по курс на БНБ. 

 Размер на таксата за съхранение на парични средства към датата на влизане й в сила на изменението в 
Тарифата: 0.6 % на годишна база върху превишението над определения праг на сумарното счетоводно салдо 
на клиентските банкови сметки (разплащателни, депозитни, особени, ликвидационни сметки и др.) в лева и 
левовия еквивалент на счетоводното салдо на клиентските банкови сметки в евро като салдата в евро се 
преизчисляват по курса на БНБ, приложим в деня на изчислението.   

 Таксата се начислява за дните на превишение на дневния праг и се удържа на месечна база, в работен 

ден, до края на текущ месец за изтекъл предходен календарен месец, от клиентска банкова сметка (с 

изключение на депозитни сметки) с нужната разполагаемост, независимо от валутата на тази сметка. Таксата не 

се удържа частично.  

 При начисляване на таксата се има предвид следното: 

 Таксата е на ниво клиент, в калкулацията се използват счетоводните салда по сметки за деня, а  дебитното 
салдо се приема за равно на 0 като годината и месецът се отчитат на реален брой дни.  

 В дни, в които сумарното салдо по клиентските сметки е равно или под посочения в Тарифата размер на 
прага, не се начислява такса съхранение. 

 През официалните почивни дни за страната таксата се начислява върху счетоводното салдо за предходния 
работен ден.  

 Клиенти – изключения, които не подлежат на таксуване: 

 Бюджетните организации. 
 

 Таксата за съхранение на парични средства няма да се начислява върху салдата по следните сметки: 
 специални сметки, по които се съхраняват средства на трети лица: 

- специалните сметки на ЧСИ по чл. 24 от Закона за частните съдебни изпълнителни (ЗЧСИ) и 
специалните сметки за получаване/изплащане на лихви, начислени по сметките по чл. 24 ЗЧСИ,  

- специалните сметки на нотариусите по чл. 25А от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, 
- специалните клиентски сметки на адвокатите по чл. 39 от Закона за адвокатурата, 
- сметки на инвестиционните посредници, по които се съхраняват клиентски средства, 
- специални сметки на застрахователни брокери/ застрахователни агенти; 

 Ескроу сметки;  
 дарителски сметки; 
 набирателни сметки и специални сметки за съхранение на капитал/дарение; 
 акредитивни сметки; 
 сметки на Фонд за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, Фонд за гарантиране на влогове в 

банките, Гаранционен фонд по КЗ; 
 при закрити всички сметки на клиент на Банката в текущия период на начисляване на таксата. 


