
       

  

 

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 28.04.2022 г. Управителният съвет на Банката взе 
решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и „Тарифа за 
лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти” в сила от 29.06.2022 г.: 

1. Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ в Тарифата за физически лица: 
 

 
                БИЛО 

 

 
               СТАВА 

 
Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ 

Забележка 5 
Заявки, подадени до 14:00 часа на съответния работен ден се 
изпълняват на следващия работен ден. Заявки, подадени след този 
час, се изпълняват със срок два работни дни 

Забележка 5 
Заявки за теглене на суми в брой до 30 000.00 лв. или тяхната 
равностойност в друга валута, подадени до 14:00 часа на съответния 
работен ден се изпълняват на следващия работен ден. Заявки, 
подадени след този час, се изпълняват със срок два работни дни 

Забележка 6 
За суми над 100 000 лв. или тяхната равностойност в друга валута се 
изисква писмена заявка, депозирана в банката минимум 2 работни 
дни преди датата на теглене. 

Забележка 6 
Заявка за теглене на суми в брой от 30 000.01 лв. до 100 000.00 лв. 
или тяхната равностойност в друга валута, подадени до 14:00 часа на 
съответния работен ден се изпълняват със срок от два работни дни.  
За суми над 100 000 лв. или тяхната равностойност в друга валута се 
изисква писмена заявка, депозирана в банката минимум 5 работни дни 
преди датата на теглене. 

Забележка 8 
Не се изисква предварителна заявка за теглене на суми от депозитни 
сметки в деня на падеж. 

Забележка 8 
Да отпадне. 

Забележка 9 
Банката има право по своя преценка да изисква от клиент да 
предостави един работен ден предварително писмена заявка за 
теглене и за суми под определените по-горе размери при настъпване 
на непредвидени обстоятелства, различни от стандартно 
протичащите. Промените се извършват с решение на Изпълнителните 
директори и Прокуриста на Банката. Решенията се свеждат до 
клиентите на Банката чрез служителите в банковите салони. 

Забележка 8 
Банката има право по своя преценка да изисква от клиент да 
предостави един работен ден предварително писмена заявка за теглене 
и за суми под определените по-горе размери при настъпване на 
непредвидени обстоятелства, различни от стандартно протичащите. 
Промените се извършват с решение на Изпълнителните директори и 
Прокуриста на Банката. Решенията се свеждат до клиентите на Банката 
чрез служителите в банковите салони. 

Забележка 10 
Такса по чл.2, т.1 не се събира при закриване на сметка, ако 
наличното салдо към момента на закриване е по-малко от прилагания 
минимум на таксата. 

Забележка 9 
Такса по чл.2, т.1 не се събира при закриване на сметка, ако наличното 
салдо към момента на закриване е по-малко от прилагания минимум на 
таксата. 

Забележка 11 
Не се събира такса за теглене на суми от отпуснат кредит по 
Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, 
лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от 
COVID-19. 

Забележка 10 
Не се събира такса за теглене на суми от отпуснат кредит по Програма 
за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от 
възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19. 

 

2.  Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ в Тарифа за бизнес клиенти: 
 

 
                  БИЛО 

 
                  СТАВА 

 
Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ 

Забележка 3 
Заявки, подадени до 14:00 часа на съответния работен ден се 
изпълняват на следващия работен ден. Заявки, подадени след този 
час се изпълняват със срок два работни дни. 

Забележка 3 
Заявки за теглене на суми в брой до 30 000.00 лв. или тяхната 
равностойност в друга валута, подадени до 14:00 часа на съответния 
работен ден се изпълняват на следващия работен ден. Заявки, 
подадени след този час, се изпълняват със срок два работни дни 

Забележка 5 
За суми над 100 000 лв. или тяхната равностойност в друга валута се 
изисква писмена заявка, депозирана в банката минимум 2 работни 
дни преди датата на теглене. 

Забележка 4 
Заявка за теглене на суми в брой от 30 000.01 лв. до 100 000.00 лв. 
или тяхната равностойност в друга валута, подадени до 14:00 часа на 
съответния работен ден се изпълняват със срок от два работни дни.  
За суми над 100 000 лв. или тяхната равностойност в друга валута се 
изисква писмена заявка, депозирана в банката минимум 5 работни дни 
преди датата на теглене. 



Забележка 4 
Не се изисква предварителна заявка за теглене на суми от депозитни 
сметки в деня на падеж. 

Забележка 4 
Да отпадне. 

Забележка 6 
Такса по чл.2 не се събира при закриване на сметка, ако наличното 
салдо е по-малко от прилагания минимум на таксата. 
 

Забележка 5 
Такса по чл.2 не се събира при закриване на сметка, ако наличното 
салдо е по-малко от прилагания минимум на таксата. 
 

 

Промените в Раздел II. „КАСОВИ ОПЕРАЦИИ” в Тарифата за физически лица и в Раздел II. „КАСОВИ 
ОПЕРАЦИИ” в Тарифата за бизнес клиенти влизат в сила считано от 29.06.2022 г. 

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не уведоми 
Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в сила. Клиентът има 
право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на промените, без разноски и 
обезщетения. 


