
Уважаеми клиенти, 
 

Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници и в изпълнение на процедурите по 
годишното приключване, съгласно изискванията на Министерството на финансите и БНБ, се въвеждат 
следните ограничения при обслужване на клиентските операции в периода 22.12.2017 – 31.12.2017.   
Депозираните нареждания след посочените по-долу крайни часове ще бъдат изпълнени в първия 
работен ден на 2018г. 
 
На 29.12.2017 локациите на банката ще обслужват клиенти до 15:30 ч. 
 

Видове нареждания Крайна дата Краен час

29.12.2017 г. 15:30

30.12.2017 г.* 16:00*

Нареждания за местни разплащания

Нареждания на хартиен носител

вътрешнобанкови преводи 29.12.2017 г. 15:30

Междубанкови преводи БИСЕРА/РИНГС, включително за касови преводи 29.12.2017 г. 12:00

погасяване на задължения по кредитни карти 29.12.2017 г. 15:00

Електронно банкиране

към БИСЕРА                            29.12.2017 г. 13:30

към РИНГС                             29.12.2017 г. 14:15

вътрешнобанкови преводи 29.12.2017 г. 18:00

Нареждания за международни разплащания

издаване на чекове с изискване за задължение на клиентската сметка в 2017 г. 29.12.2017 г. 10:00

Нареждания на хартиен носител

платежни нареждания за валутни преводи кредитен вальор SAME 29.12.2017 г. 15:00

платежни нареждания за валутни преводи кредитен TOM вальор 29.12.2017 г. 15:00

Електронно банкиране

платежни нареждания за валутни преводи кредитен вальор SAME 29.12.2017 г. 15:00

платежни нареждания за валутни преводи кредитен TOM вальор 29.12.2017 г. 17:00

Входящите валутни преводи с настъпил вальор за плащане 29.12.2017 г. 17:00

Сделки търговско финансиране за страната и чужбина

Нареждания за издаване на банкови гаранции и акредитиви в лева с бенефициенти в 

страната 20.12.2017 г. 12:00

Нареждания за издаване на акредитиви и банкови гаранции към чужбина, инкаса-износ 20.12.2017 г. 10:00

Нареждания за издаване на банкови гаранции и акредитиви във валута с бенефициенти в 

страната 20.12.2017 г. 12:00

Сделки с ценни книжа и покупко-продажба на валута по договорен курс

Поръчки за сделки с ценни книжа 29.12.2017 г. 13:45

Нареждания на хартиен носител

нареждания за покупко-продажба на валута по договорен курс 29.12.2017 г. 15:30**

Електронно банкиране

нареждания за покупко-продажба на валута по договорен курс 29.12.2017 г. 17:00**

Преводи и операции по сметки на бюджетни организации

нареждания за изпълнение по СЕБРА 22.12.2017 г. 14:00

иницииране на искания за директен дебит от сметки на бюджетни организации 22.12.2017 г. 17:30

вътрешнобанкови и изходящи преводи към сметки на бюджетни организации 

      - на хартия

             - вътрешнобанкови 29.12.2017 г. 15:30

             - междубанкови 29.12.2017 г. 12:00

      - по електронен канал

              - БИСЕРА 29.12.2017 г. 13:30

              - РИНГС 29.12.2017 г. 14:15

              - вътрешнобанкови 29.12.2017 г. 18:00

КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА КЛИЕНТСКИ НАРЕЖДАНИЯ

Касови операции, покупко-продажби на валута и вътрешнобанкови преводи в лева и валута

 
 

 
* На 30.12.2017г. ще работят само дежурните локации от приложения списък. 

      

**Сделки по покупко-продажба на валута, свързани с изходящи преводи към други банки в страната и чужбина, следва да 
бъдат съобразени с обявените часове за местни и международни разплащания 

      

 

https://www.unicreditbulbank.bg/media/filer_public/e8/d1/e8d1d0f1-b26a-42fd-aa3a-88b48ecc5436/ucb_work_time_december_2017_bg_.pdf

