
Лихвен бюлетин 
на Уникредит Булбанк АД

за физически лица

В сила от 01.06.2007 г.

Одобрен, въз основа на решение на УС на УниКредит БулБанк АД,

Протокол №13 от 18.04.2007 г., от Компетентния орган на Банката.

С отразени промени, валидни от 29.05.2017 г.



I. Общи лихвени условия:

2. Лихвите се изчисляват на база:

2.1. по разплащателни сметки - 360/360 дни;

2.2. по спестовни влогове – 360/360 дни;

2.3. по срочни депозити със срок 1 и над 1 месец - 360/360 дни;

2.5. по държавни ценни книжа - 365/365 дни.

3. Блокирани средства във валута за обезпечаване на поети от Банката ангажименти:

II. Други условия:
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3.3. главниците и лихвите по предоставени кредити, както и лихвите по привлечените средства, се 

начисляват, събират и респективно изплащат в съответната валута, освен ако не е договорено друго.

Лихвените проценти, които Банката начислява и плаща по разплащателни, спестовни и депозитни сметки, са 

предмет на договаряне и се влияят от пазарните лихвени проценти на вътрешния и международните пазари, 

конкретните конюнктурни условия и лихвената политика на Банката.

1. Банката определя в лихвена скала пределните лихвени проценти по разплащателни, депозитни, набирателни, 

спестовни сметки и сметки със специално предназначение, като при промяна на пазарните условия същите се 

променят с решение на Комитета по управление на активите и пасивите на Банката.

2.4. по срочни депозити със срок под 1 месец, както и за някои видове специални срочни депозити, 

изрично посочено при конкретния продукт – действителен брой дни/действителен брой дни;

3.1. когато средствата са оформени като депозит - лихвените проценти по депозитите в съответната 

валута;

3.2. когато средствата не са оформени като депозит - лихвените проценти по разплащателни сметки;

1. Олихвяването на депозитните сметки се извършва на падежа след изтичане на договорения срок на депозита 

по лихвени проценти, определени и съдържащи се в Приложенията за левови или валутни сметки към настоящия 

Лихвен бюлетин, валидни за периода на начисляването. На падежа на депозита при продължаване действието на 

договора за нов срок, Банката запазва правото си да определя нов размер на лихвения процент в зависимост от 

действащите пазарни лихвени проценти в деня на подновяването на депозита.

2. Разплащателни, спестовни и други сметки със специално предназначение се олихвяват годишно или съгласно 

специфичните условия за продуктите. В случай, че Банката промени размера на прилагания лихвен процент по 

тях, новият лихвен процент влиза в сила от датата на промяната.

3. При нарушаване на срочни депозити, Банката изплаща лихва съгласно действащите лихвени проценти за 

олихвяване на разплащателни сметки в съответната валута, с изключение на срочните депозити, за които изрично 

е предвидено друго.

4. Банката си запазва правото да променя едностранно лихвите по продукти в настоящия Лихвен бюлетин, като 

обявява това на видно място в салоните си за клиенти и чрез електронните си канали.

Забележка:  Средствата по сметките в УниКредит Булбанк са гарантирани съгласно изискванията на Закона за 

гарантиране на влоговете в банките

5. Банката не олихвява сметки със салда под минимално изискуемите за съответния продукт.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1

Валута Вид на сметката
Минимално салдо 

за откриване

BGN До BGN 50'000.00 Над BGN 50'000.00

Стандартна спестовна сметка 10 0.01%

Детска спестовна сметка 20 0.35%

Разплащателна сметка, вкл. 

съвместна разплащателна сметка
50 0.01%

Разплащателна сметка с 

благотворителна цел
- 0.01%

Разплащателна (картова) сметка - 0.01%

EUR До EUR 25'000.00 Над EUR 25'000.00

Стандартна спестовна сметка 100 0.01%

Детска спестовна сметка 50 0.35%

Разплащателна сметка, вкл. 

съвместна разплащателна сметка
25 0.01%

Разплащателна сметка с 

благотворителна цел
- 0.01%

Разплащателна (картова) сметка - 0.01%

Специална сметка по Спестовен план 

Pioneer
20 безлихвена безлихвена

USD До USD 25'000.00 Над USD 25'000.00

Стандартна спестовна сметка 100 0.01%

Детска спестовна сметка 50 0.35%

Разплащателна сметка, вкл. 

съвместна разплащателна сметка
25 0.01%

Разплащателна сметка с 

благотворителна цел
- 0.01%

Разплащателна (картова) сметка - 0.01%

Специална сметка по Спестовен план 

Pioneer
20 безлихвена безлихвена

GBP До GBP 18'000.00 Над GBP 18'000.00

Стандартна спестовна сметка 100 0.01%

Детска спестовна сметка 50 0.35%

Разплащателна сметка, вкл. 

съвместна разплащателна сметка
25 0.01%

Разплащателна сметка с 

благотворителна цел
- 0.01%

CHF До CHF 40'000.00 Над CHF 40'000.00

Стандартна спестовна сметка 150 0.01%

Детска спестовна сметка 100 0.30%

Разплащателна сметка, вкл. 

съвместна разплащателна сметка
25 0.01%

Разплащателна сметка с 

благотворителна цел
- 0.01%

CNH

Разплащателна сметка, вкл. 

съвместна разплащателна сметка

* Не се извършват касови операции 

във валута CNH /китайски юан/
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0.00%

По договаряне

По договаряне

Годишен номинален лихвен процент съобразно 

депозираните суми

1. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО БЕЗСРОЧНИ ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА:

По договаряне

По договаряне

По договаряне



Валута/срок

BGN

1 седмица

2 седмици

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

24 месеца

EUR

1 седмица

2 седмици

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

24 месеца

USD

1 седмица

2 седмици

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

24 месеца

Валута/срок

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

24 месеца
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0.02%

0.03%

0.04%

0.05%

0.10%

0.01%

0.02%

0.03%

0.05% 0.10%

0.04%

0.05%

GBP CHF

Годишен номинален лихвен процент 

0.10% 0.15%

0.03% 0.04%

0.04% 0.05%

0.02% 0.03%

до 24 999.99 над 25 000

0.01% 0.01%

0.10%

0.10% 0.15%

0.01% 0.01%

0.04%0.03%

0.01% 0.01%

0.03%0.02%

0.01% 0.01%

0.01%

0.03%

0.04%

0.05%

2. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ:

2.1. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО СТАНДАРТНИ СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ:

до 49 999.99 над 50 000

0.01%

0.01%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1.

Минимално салдо за откриване на стандартен срочен депозит: CHF 150, GBP 100

Минимално салдо за откриване на стандартен срочен депозит – BGN 50, EUR/USD 100

Годишен номинален лихвен процент съобразно депозираните суми

0.02%

0.03%

0.04%

0.05%

0.10%

до 24 999.99 над 25 000

0.04% 0.05%

0.01%

0.10%

0.15%

0.05%



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2.

Валута/срок

EUR до 24 999.99 над 25 000

1 седмица 0.06% 0.06%

2 седмици 0.06% 0.06%

1 месец 0.07% 0.08%

3 месеца 0.08% 0.09%

6 месеца 0.09% 0.10%

12 месеца 0.10% 0.15%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.3.

Валута/срок

BGN до 49 999.99 над 50 000

6 месеца 0.04% 0.05%

12 месеца 0.05% 0.10%

24 месеца 0.10% 0.15%

EUR до 24 999.99 над 25 000

6 месеца 0.04% 0.05%

12 месеца 0.05% 0.10%

24 месеца 0.10% 0.15%

USD до 24 999.99 над 25 000

6 месеца 0.04% 0.05%

12 месеца 0.05% 0.10%

24 месеца 0.10% 0.15%

GBP CHF

6 месеца 0.04% 0.03%

12 месеца 0.05% 0.04%

24 месеца 0.10% 0.05%

Минимално салдо за откриване на срочен депозит: CHF 150/ GBP 100
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Забележка:

●   Минимален размер за откриване - 50 BGN, 100 EUR/USD, CHF 150, GBP 100;

●   Разрешено е довнасяне в неограничен размер по време на срока на депозита;

●   В случай, че депозитът не се закрие на дата на падеж, срокът му се подновява автоматично, при 

лихви в размер съгласно действащия Лихвен бюлетин към датата на подновяването.

Годишен номинален лихвен процент съобразно депозираните суми

Валута/срок
Годишен номинален лихвен процент 

Минимално салдо за откриване на съвместен срочен депозит - BGN 50, EUR/USD 100;

Забележка:

• За депозити в BGN/USD се прилагат лихвени проценти, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1.

2.2. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО СТАНДАРТНИ СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ, ОТКРИТИ ЧРЕЗ БУЛБАНК 

ОНЛАЙН:

Годишен номинален лихвен процент съобразно депозираните суми

2.3. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО СЪВМЕСТНИ СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ:

Минимално салдо за откриване на стандартен срочен депозит – EUR 100



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1.

Валута

BGN до 49 999.99 над 50 000

1 месец 0.01% 0.02%

3 месеца 0.02% 0.03%

6 месеца 0.03% 0.04%

12 месеца 0.04% 0.05%

24 месеца 0.05% 0.06%

EUR до 24 999.99 над 25 000

1 месец 0.01% 0.02%

3 месеца 0.02% 0.03%

6 месеца 0.03% 0.04%

12 месеца 0.04% 0.05%

24 месеца 0.05% 0.06%

USD до 24 999.99 над 25 000

1 месец 0.01% 0.02%

3 месеца 0.02% 0.03%

6 месеца 0.03% 0.04%

12 месеца 0.04% 0.05%

24 месеца 0.05% 0.06%

Минимална сума за откриване на депозита - BGN 2000; EUR/USD 1000
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3. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО СПЕЦИАЛНИ СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ:

3.1. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ДЕПОЗИТ "ФЛЕКСИ":

Годишен номинален лихвен процент съобразно депозираните суми и 

брой разходни операции

Регламентираният брой разпоредителни операции за различните срокове на Флекси депозитите са както 

следва:

1. За срок от 1 м. – 4 броя разпоредителни операции;

2. За срок от 3 м. – 10 броя разпоредителни операции;

3. За срок от 6 м. – 15 броя разпоредителни операции;

4. За срок от 12 м. – 24 броя разпоредителни операции;

5. За срок от 24 м. – 40 броя разпоредителни операции.



EUR USD

1M 0.02% 0.02%

2M 0.02% 0.02%

1M 0.04% 0.04%

2M 0.04% 0.04%

1M 0.05% 0.05%

2M 0.05% 0.05%

3.3. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ДЕПОЗИТ "ПОДРЪКА":

Размер на депозита

над 50 000

над 25 000

над 25 000
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Забележка:

• Минимален размер за откриване – EUR/USD 1000;

• Разрешено е довнасяне в неограничен размер по време на срока на депозита;

• Падежът на депозита е на 181-ия ден от откриването му. Лихвената база за изчисляване на лихвата е Действителен 

брой дни/ Действителен брой дни, при която лихвата за един ден е 1/365 от годишния лихвен процент за продукта, а за 

открити депозити през високосна година - 1/366;

• Банката предоставя допълнителна надбавка от 25 б.п. над посочените по-горе лихвените нива на всеки клиент, 

родител на дете на възраст до 3 години. Правото на ползване на лихвената надбавка се удостоверява с Удостоверение 

за раждане на детето и е валидна за периода от предоставяне на документа до навършване на 3-годишна възраст на 

детето, за всеки новооткрит или съществуващ депозит в този период.

• В случай че депозантът не закрие депозита на дата на падеж, последният се подновява автоматично за същия срок, 

при лихви в размер, съгласно действащия ЛБ към датата на подновяването.

Годишен лихвен процент, прилаган за 

съответния месец и валута

Втори

Трети

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.2.

3.2. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ДЕПОЗИТ "DONNA":

Месец от лихвения периодЛихвени периоди

Първи

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.3.

2 000 - 49 999.99 0.03%

1 000 - 24 999.99

Забележка: 

• Минимален размер за откриване – 2000 BGN, 1000 EUR/USD;

• Срокът на депозита е 6 месеца, като на падежа той се подновява автоматично за нов период;

• Разрешено е довнасяне на суми по време на срока на депозита;

• По време на срока не депозита са разрешени неограничен брой тегления/преводи от сметката 

без това да води до нарушаване, като общата им сума не трябва да превишава 60% от началното 

салдо на депозита в деня на неговото откриване/предоговаряне.

0.04%

Валута на депозита

BGN

EUR

Годишен лихвен процент,

прилаган за съответната валута

на депозита

0.04%

0.04%

0.03%

1 000 - 24 999.99 0.03%
USD



Име на индекс Кратко име Емитент ISIN Блумбърг Код Ройтерс Код Валута Цена

Multi Asset Trend 

II Risk Control 7 

Index

QUIXMARC
UniCredit Bank 

AG
DE000A11RWU8 QUIXMARC Index QUIXMARC EUR 1016.61

Забележка:
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Годишен номинален лихвен процент, прилаган за 

съответния период

От 18.11.2015 г. до 18.12.2015 г.

От 21.12.2015 г. до 21.12.2018 г.

●    През първия лихвен период (18.11.2015 г. до 18.12.2015 г.) върху сумата на депозита се начислява лихва в размер на 1% за 

депозити в EUR и USD на годишна база, която се изплаща на падежа на структурирания депозит, като заедно с главницата се 

прехвърля служебно от Банката по сметката на тримесечния стандартен срочен депозит;

●     През втория лихвен период (21.12.2015 г. до 21.12.2018 г.) върху сумата на депозита се начислява лихва в размер на 0.03% на 

годишна база, която се изплаща на падежа на структурирания депозит, като заедно с главницата се прехвърля служебно от Банката 

по сметката на тримесечния стандартен срочен депозит.

0.03% +допълнителна доходност*

* Повече информация за допълнителната доходност може да се получи в офисите на Управление "Частно банкиране".

3.4. ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ПО СТАНДАРТЕН СТРУКТУРИРАН ДЕПОЗИТ Юнивърс В EUR И USD:

Такса за неустойка, 

прилагана при 

нарушаване на 

депозита за 

съответния период

без такси

7%

●     В деня на падежа, както и в случай на прекратяване на депозита, Банката служебно прехвърля главницата, заедно с всички 

начислени до момента лихви по депозитна сметка, водена на името на клиента при условията на тримесечен стандартен срочен 

депозит, предварително посочена в договора за структуриран депозит;

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.4.

●     Минимален размер за откриване на депозита - EUR/USD 20 000;

●     Депозитът не се подновява след изтичане на договорения срок;

Годишен номинален лихвен процент, прилаган за 

съответния период

EUR/USD

1.00%

• Процентът на участие в реализираната доходност от кошницата - Р, е 80%

• Официална котировка на финансовия индекс от дата 21.12.2015 г.



В EUR И USD:

i Компания ISIN Борса
Блумбърг 

Код
Ройтерс Код Валута Цена

1

WAL-

MART 

STORES 

INC

US9311421039 NYSE WMT UN WMT.N USD 78.10

2 SODEXO FR0000121220 Paris SW FP EXHO.PA EUR 92.73

3

TIME 

WARNER 

INC

US8873173038 NYSE TWX UN TWX.N USD 83.01

4

ROCHE 

HOLDING 

AG

CH0012032048 SIX Swiss ROG VX ROG.VX CHF 267.10

5
PEPSICO 

INC
US7134481081 NYSE PEP UN PEP.N USD 96.35

6

ASTRAZE

NECA 

PLC

GB0009895292 London AZN LN AZN.L GBP 4 528.00

WAL-

MART 

STORES 

INC

SODEXO

TIME 

WARNER 

INC

ROCHE 

HOLDING 

AG

PEPSICO INC
ASTRAZENECA 

PLC

11.05.2015 78.10 92.73 83.01 267.10 96.35              4 528.00 

11.08.2015 71.93 84.38 79.77 278.00 98.62              4 341.00 

11.11.2015 57.58 79.45 71.05 266.70 99.43              4 202.00 

11.02.2016 65.32 81.75 62.32 240.70 96.90              3 991.00 

11.05.2016 66.41 88.96 74.14 244.00 105.72              3 932.50 

11.08.2016 73.80 106.50 80.42 248.90 108.48              5 161.00 

11.11.2016 71.23 98.40 86.80 234.50 103.19              4 326.00 

11.02.2017 67.77 102.60 96.07 240.00 106.52              4 650.50 

11.05.2017 76.13 119.15 98.84 267.40 113.04              4 747.50 

11.08.2017

07.11.2017

Забележка:
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3.5. ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ПО СТРУКТУРИРАН ДЕПОЗИТ С ПЕРИОДИЧНО ЗАМЕРВАНЕ ГЛОБЪЛ НЕТ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.5.

Годишен номинален лихвен процент, 

прилаган за съответния период

Годишен номинален лихвен процент, 

прилаган за съответния период
Такса за неустойка, прилагана при 

нарушаване на депозита за 

съответния период

EUR/USD
От 14.04.2015 г. до 10.05.2015 г. 1.50% без такси
От 11.05.2015 г. до 11.11.2017 г. 0.03% +допълнителна доходност* 7%

●     Цените на затваряне на всяка акция от всяка дата на замерване ще бъдат публикувани в лихвения бюлетин на банката 

до 5 работни дни след всяка дата на замерване;

* Повече информация за допълнителната доходност може да се получи в офисите на Управление 

"Частно банкиране".

Официални цени на затваряне на  съответната фондова борса на всяка акция (1,2,….,6) от всяка дата на 

замерване:

●     В деня на падежа, както и в случай на прекратяване на депозита, Банката служебно прехвърля главницата, заедно с 

всички начислени до момента лихви по депозитна сметка, водена на името на клиента при условията на тримесечен 

стандартен срочен депозит, предварително посочена в договора за структуриран депозит;

●    През първия лихвен период (14.04.2015 г. до 10.05.2015 г.) върху сумата на депозита се начислява лихва в размер на 

1.50% за депозити в EUR и USD на годишна база, която се изплаща на падежа на структурирания депозит, като заедно с 

главницата се прехвърля служебно от Банката по сметката на тримесечния стандартен срочен депозит;

• Процентът на участие в реализираната доходност от кошницата - Р, е 65%

• Официални цени на затваряне на съответната фондова борса на всяка акция (1,2,….,6) от 11.05.2015 г.

●     Минимален размер за откриване на депозита - EUR/USD 10 000;

●     Депозитът не се подновява след изтичане на договорения срок;

●     През втория лихвен период (11.05.2015 г. до 11.11.2017 г.) върху сумата на депозита се начислява лихва в размер на 

0.03% на годишна база, която се изплаща на падежа на структурирания депозит, като заедно с главницата се прехвърля 

служебно от Банката по сметката на тримесечния стандартен срочен депозит.



До 2 

тегления 

месечно

Над 2 

тегления 

месечно

До 2 

тегления 

месечно

Над 2 

тегления 

месечно

До 2 

тегления 

месечно

Над 2 

тегления 

месечно

I
10.00 - 

499.99
0.02% 0.01%

5.00 -

249.99
0.02% 0.01%

5.00 -

249.99
0.02% 0.01%

II
500.00 -

999.99
0.02% 0.01%

250.00 -

349.99
0.02% 0.01%

250.00 -

349.99
0.02% 0.01%

III
1 000.00 -

2 499.99
0.02% 0.01%

350.00 -

1 249.99
0.02% 0.01%

350.00 -

1 249.99
0.02% 0.01%

IV
Над

2 500.00
0.02% 0.01%

Над

1 250.00
0.02% 0.01%

Над

1 250.00
0.02% 0.01%

До

49 999.99

Над

50 000

До

24 999.99

Над

25 000 

До

24 999.99

Над

25 000 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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6 месеца

12 месеца

Минимално салдо за откриване на спестовна сметка – 500 BGN, 250 EUR/USD

• Влогодателят/Влогодателите могат свободно да се разпорежда/т със салдото по сметката, като Банката прилага 

лихвен процент за разплащателни сметки в съответната валута, съгласно действащия ЛБ; 

• Горепосочените бонусни лихвени проценти се прилагат, в случай че Влогодателят/Влогодателите не извършва/т 

разпоредителни операции със салдото по сметката в рамките на избрания период на олихвяване;

• Лихвата се начислява ежедневно и се изплаща в края на всеки лихвен период - на всеки 6 месеца или веднъж годишно от 

датата на откриване на сметката, определен от Влогодателя/Влогодателите в договора.

5. ПРОДУКТИ, ВРЕМЕННО СПРЕНИ ОТ ПРОДАЖБА

5.1. СПЕСТОВНА СМЕТКА "ПОВЕЧЕ"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1.

Период на олихвяване и 

изплащане на лихвата

Бонусен годишен лихвен процент съобразно салдото и валутата на сметката

BGN EUR USD

4.1. СПЕСТОВНА СМЕТКА "МНОГОФАКТОРЕН ВЛОГ"

Група

BGN EUR USD

Средно 

месечно 

салдо

Годишен лихвен 

процент Средно 

месечно 

салдо

Годишен лихвен 

процент Средно 

месечно 

салдо

Годишен лихвен 

процент

Минимално салдо за откриване на спестовна сметка Многофакторен влог – BGN 10, EUR/USD 5

5.2. ДЕПОЗИТ "ДУЕТ"

Минимално салдо за откриване на депозит “ДУЕТ” – BGN 10 000, EUR/USD 5 000;

Средствата по депозита се олихвяват съгласно прилаганите лихвени проценти по стандартни срочни депозити, 

съгласно Приложение № 2.1. плюс надбавка, чийто размер зависи от съотношението на средствата инвестирани 

в PIONEER Взаимни фондове (ВФ) и тези, които остават депозирани в Банката.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1.

4. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО СПЕЦИАЛНИ СПЕСТОВНИ СМЕТКИ:



ДЕПОЗИТ "ФЕН" – 3 МЕСЕЦА (45+45 дни) ДЕПОЗИТ "ФЕН" – 4 МЕСЕЦА (90+30 дни)

Първи лихвен 

период (45 дни)

Втори лихвен 

период (45 дни)

Първи лихвен 

период (90 дни)

Втори лихвен 

период (30 дни)

BGN 0.02% 0.03% BGN 0.03% 0.04%

EUR 0.02% 0.03% EUR 0.03% 0.04%

USD 0.02% 0.03% USD 0.03% 0.04%

GBP 0.02% 0.03% GBP 0.03% 0.04%

CHF 0.02% 0.03% CHF 0.03% 0.04%
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Годишен лихвен процент, прилаган за 

съответен лихвен периодВалута на 

депозита

Забележка:

• Минимален размер за откриване – 500 BGN, 250 EUR/USD/GBP, 400 CHF;

• Начисляването на лихвата е ежедневно и се изплаща в зависимост от срочността на депозита - на 90/120-тия ден от 

откриването му;

• В случай, че Депозантът не закрие депозита на дата на падеж, последният се подновява автоматично за същия срок, при 

лихви в размер, съгласно действащия Лихвен бюлетин към датата на подновяването.

над 10 000

Валута на депозита

BGN

EUR

5.3. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ДЕПОЗИТ "ФЕН":

0.05%

Забележка:

• Минимален размер за откриване – 2000 BGN, 1000 EUR;

• Начисляването на лихвата е ежедневно и се изплаща на 286-тия ден от откриването на депозита;

• Лихвената база за изчисляване на лихвата е Действителен брой дни/ Действителен брой дни, при която лихвата за един 

ден е 1/365 от годишния лихвен процент за продукта. За открити депозити през високосна година базата е Реален брой 

дни/Реален брой дни, при която лихвата за един ден е 1/366 от годишния лихвен процент за продукта;

• В случай, че Депозантът не закрие депозита на дата на падеж, последният се подновява автоматично за нов срок от 

девет месеца и половина, при лихви в размер, съгласно действащия Лихвен бюлетин към датата на подновяването.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.4.

5.4. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ДЕПОЗИТ "ДЕВЕТ МЕСЕЦА И ПОЛОВИНА":

Размер на депозита

2 000 - 19 999.99

над 20 000

1 000 - 9 999.99

Годишен лихвен процент

0.03%

0.05%

0.03%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.3.

Валута на 

депозита

Годишен лихвен процент, прилаган за 

съответен лихвен период



Валута

BGN до 49 999.99 над 50 000

Стандартен лихвен процент като за 

едномесечен депозит, прилаган в месеци, 

различни от посочените по-долу

0.020% 0.030%

Месеци, през които се прилага бонусен 

лихвен процент 

само за 3-тия месец 0.250% 0.340%

само за 6-тия месец 0.849% 0.939%

само за 12-тия месец 2.196% 2.105%

EUR до 24 999.99 над 25 000

Стандартен лихвен процент като за 

едномесечен депозит, прилаган в месеци, 

различни от посочените по-долу

0.020% 0.030%

Месеци, през които се прилага бонусен 

лихвен процент 

само за 3-тия месец 0.250% 0.340%

само за 6-тия месец 0.849% 0.939%

само за 12-тия месец 2.196% 2.105%

USD до 24 999.99 над 25 000

Стандартен лихвен процент като за 

едномесечен депозит, прилаган в месеци, 

различни от посочените по-долу

0.020% 0.030%

Месеци, през които се прилага бонусен 

лихвен процент 

само за 3-тия месец 0.200% 0.210%

само за 6-тия месец 0.500% 0.750%

само за 12-тия месец 1.848% 1.618%
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5.5. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ДЕПОЗИТ "ЕКСТРА" С БОНУСЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ: 

Годишен номинален лихвен процент съобразно депозираните 

суми 

Забележка:

• Минималната сума за откриване на депозит „Екстра” е 2000 BGN, 1000 EUR/USD;

• За месеците, които не са упоменати по-горе се плаща стандартния лихвен процент, като за едномесечен 

срочен депозит;

• Стойностите, посочени в таблицата срещу съответния месец не са лихвен процент , който се начислява 

за целия срок на депозита, а само за съответния месец и са стойност, чрез която се изравнява 

доходността за клиента с тази по стандартен срочен депозит  в зависимост от престоя на средствата в 

банката.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.5.

Бонусен лихвен процент в BGN

Бонусен лихвен процент в EUR

Бонусен лихвен процент в USD



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.6.

Валута/срок
Годишен номинален лихвен 

процент

Годишен номинален лихвен 

процент при нарушаване

EUR

0.40% 0.01%

0.41% 0.01%

0.43% 0.01%

EUR

0.32% 0.01%

0.33% 0.01%

0.35% 0.01%

USD

0.22% 0.01%

0.23% 0.01%

0.25% 0.01%
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5.6. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ДЕПОЗИТ С ИНВЕСТИЦИЯ В PIONEER INVESTMENTS ОТ ТИП 

КОМБО И КОМБО ПРИМИУМ:

Процент на депозитната част:

Забележка: 

• Настоящите лихвени проценти се отнасят само за депозитната част от продукта;

• Минимален размер за откриване – 30 000 EUR за депозити със срок от една година и 15 000 EUR/USD - за срок от шест 

месеца, като поне 15% от сумата се инвестира в Pioneer Investments;

• По депозита не се позволява довнасяне/преводи; 

• Депозит с инвестиция в Pioneer Investments от тип Комбо/Комбо Примиум не се подновява автоматично след изтичане на 

първоначалния договорен срок от една година/шест месеца; 

• На дата на падеж депозитната част плюс начислената лихва се прехвърлят автоматично по предварително посочен от 

клиента стандартен срочен депозит, воден при лихвени проценти за стандартни срочни депозити съгласно действащия 

към датата на откриването Лихвен бюлетин; 

• При нарушаване на Депозит с инвестиция в Pioneer Investments от тип Комбо/Комбо Примиум Банката изплаща лихва по 

наказателен лихвен процент, установен по размер в Лихвения бюлетин, действащ към датата на откриване, изчислена за 

броя на дните от откриването до неговото нарушаване;

• Депозит с инвестиция в Pioneer Investments от тип Комбо/Комбо Примиум, Комбо +/Комбо Примиум +, Комбо МаксКомбо 

Примиум Макс не позволява първоначалната инвестиция в Pioneer Investments да включва фондове Euro Short-Term, U.S. 

Dollar Short-Term, Euro Corporate Short-Term, Euro Cash Plus. 

6М

6M

Депозит с инвестиция в Pioneer Investments от тип Комбо Макс/Комбо Примиум Макс: 50% от общата сума

12М

Комбо Примиум

Тип на продукт

Комбо

Депозит с инвестиция в Pioneer Investments от тип Комбо/Комбо Примиум: 85% от общата сума 

Депозит с инвестиция в Pioneer Investments от тип Комбо +/Комбо Примиум +:  70% от общата сума

Комбо  Примиум +

Комбо Примиум Макс

Комбо Примиум

Комбо  Примиум +

Комбо Примиум Макс

Комбо  +

Комбо Макс



BGN EUR USD

6 М 0.15% 0.15% 0.10%

12 М 0.20% 0.20% 0.15%

BGN EUR USD

1М 0.02% 0.02% 0.02%

2М 0.03% 0.03% 0.03%

3М 0.04% 0.04% 0.04%

1М 0.03% 0.03% 0.03%

2М 0.04% 0.04% 0.04%

3М 0.05% 0.05% 0.05%

1М 0.04% 0.04% 0.04%

2М 0.05% 0.05% 0.05%

3М 0.06% 0.06% 0.06%

1М 0.05% 0.05% 0.05%

2М 0.06% 0.06% 0.06%

3М 0.20% 0.20% 0.20%
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5.7. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ДЕПОЗИТ "РОКАДА":

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.7.

Срок и валута 

на депозита

Годишен лихвен процент,

 прилаган при откриване и

 авансово изплащане на лихвата

Забележка:

• Минимален размер за откриване – 2000 BGN, 1000 EUR/USD;

• Начисляването и изплащането на лихвата е еднократно при откриването му. 

• Дължимата към клиента лихва се изплаща авансово за периода, за който е сключен договора за 

депозит.

• Депозитът не се подновява автоматично след изтичане на договорения срок.

• След изтичане срока на депозита, Банката прехвърля служебно средствата по тримесечен 

стандартен срочен депозит на клиента, по който се прилага лихвен процент, съгласно действащия 

Лихвен бюлетин, валиден към момента на откриване/последно предоговаряне на депозита. Сметката 

е посочена в договора за депозит „Рокада“. 

5.8. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ДЕПОЗИТ "РАСТЯЩА ЛИХВА":

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.8.

Лихвени 

периоди
Месец от лихвения период

Годишен лихвен процент, прилаган за съответния месец и валута

Първи

Втори

Трети

Четвърти*

Забележка:

• Минимален размер за откриване – 2000 BGN, 1000 EUR/USD;

• Общият сбор на довнесените суми в рамките на един месец не следва да надвишава сумата от 10 000 BGN или 5 

000 EUR/USD. Не се позволява довнасяне/преводи през последния четвърти лихвен период.

• След края на последният, четвърти период, при условие, че Депозантът не разпореди закриването на депозита, 

Банката автоматично продължава неговото действие за нови 4 периода с начало на олихвяване за първия период 

от схемата, при лихвени проценти, съгласно действащия ЛБ към момента на продължението.


