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Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 23.03.2023 г. Управителният съвет на Банката взе 
решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” в сила от 
27.03.2023 г.: 

1. В Раздел I. „ОТКРИВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ” в Тарифата за 
физически лица се правят следните изменения:  

 
 

БИЛО 
 

ЛЕВА 
 

ВАЛУТА 
 

СТАВА 
 

ЛЕВА 
 

ВАЛУТА 
Раздел I. ОТКРИВАНЕ, 
ОБСЛУЖВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА 
КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ 

  Раздел I. ОТКРИВАНЕ, 
ОБСЛУЖВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА 
КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ 

  

Чл.1. Откриване на банкови 
сметки в национална и 
чуждестранна валута 

  Чл.1. Откриване на банкови 
сметки в национална и 
чуждестранна валута 

  

т.7. Сметки, открити за набиране на 
средства за лечение 

без такса без такса т.7. Сметки, открити за набиране на 
средства за лечение 

не се предлага, 
считано от 

27.03.2023г. 

не се предлага, 
считано от 

27.03.2023г. 

т.8. Разплащателни, депозитни или 
спестовни сметки, открити със 
специални условия, с изключение на 
Escrow сметки (сметки със специално 
предназначение) и сметки, открити 
за набиране на средства за лечение 

5 лв. 3 EUR т.8. Разплащателни, депозитни или 
спестовни сметки, открити със 
специални условия, с изключение на 
Escrow сметки (сметки със специално 
предназначение) и сметки, открити за 
набиране на средства за лечение 

5 лв. 3 EUR 

Чл.2. Месечни такси за 
поддържане на банкови сметки 
и извлечения на движението по 
тях в национална и 
чуждестранна валута 

  Чл.2. Месечни такси за 
поддържане на банкови сметки и 
извлечения на движението по тях 
в национална и чуждестранна 
валута 

  

т.7. Разплащателни, депозитни или 
спестовни сметки, открити със 
специални условия, с изключение на 
Escrow сметки (сметки със специално 
предназначение) и сметки, открити 
за набиране на средства за лечение 

40 лв. 20 EUR т.7. Разплащателни, депозитни или 
спестовни сметки, открити със 
специални условия, с изключение на 
Escrow сметки (сметки със специално 
предназначение) и сметки, открити за 

набиране на средства за лечение 
Заб.6

 

40 лв. 20 EUR 

т.8. Сметки, открити за:  
набиране на средства за лечение
търговия с корпоративни ценни 
книжа  
обслужване на кредитни карти 

без такса без такса т.8. Сметки, открити за:  
набиране на средства за лечение
търговия с корпоративни ценни книжа  
обслужване на кредитни карти Заб.6

 

без такса без такса 

Чл.4. Закриване на сметки по 
нареждане на титуляря 

  Чл.4. Закриване на сметки по 
нареждане на титуляря 

  

т.2. Сметки за набиране на средства 
за лечение 

без такса без такса т.2. Сметки за набиране на средства за 

лечение Заб.6
 

без такса без такса 

   Въвежда се нова заб.6 към чл.2, т.7, т.8 
и чл.4, т.2 „Таксата е приложима за 
сметки за лечение, открити преди 
27.03.2023 г.” 
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2. В Раздел II. „КАСОВИ ОПЕРАЦИИ” в Тарифата за физически лица се правят следните 
изменения: 

 
 

БИЛО 
 

ЛЕВА 
 

ВАЛУТА 
 

СТАВА 
 

ЛЕВА 
 

ВАЛУТА 
Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ   Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ   

Чл.1. Внасяне на суми в брой от 
титуляр 

  Чл.1. Внасяне на суми в брой от 
титуляр 

  

т.3. По сметки за набиране на 
средства за лечение 

без такса без такса т.3. По сметки за набиране на 
средства за лечение

 Заб.11
 

без такса без такса 

Чл.3. Внасяне на суми в брой от 
трети лица, които не действат в 
качеството си на пълномощник 

  Чл.3. Внасяне на суми в брой от 
трети лица, които не действат в 
качеството си на пълномощник 

  

т.2. По сметки за набиране на 
средства за лечение 

без такса без такса т.2. Сметки за набиране на средства 
за лечение

 Заб.11
 

без такса без такса 

   Въвежда се нова заб.11 към чл.1, т.3
и чл.3, т.2 „Таксата е приложима за 
сметки за лечение, открити преди 
27.03.2023 г.” 

  

 
 
3. В Раздел III. „КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ И ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ” в Тарифата за физически лица се 

правят следните изменения: 
 
 

 
БИЛО 

 
преводи от 

сметка 
наредени в  

банков 
офис 

 
наредени 

по 
електронен 

път 

 
СТАВА 

 
преводи от 

сметка 
наредени в  

банков 
офис 

 
наредени 

по 
електронен 

път 

Раздел III. КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ 
И ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ 

  Раздел III. КРЕДИТНИ 
ПРЕВОДИ И ДИРЕКТНИ 
ДЕБИТИ 

  

Чл.2. Наредени преводи към 
сметки при друг ДПУ 

  Чл.2. Наредени преводи към 
сметки при друг ДПУ 

  

т.10. Преводи от сметка за лечение в 
чуждестранна валута, различна от 
евро, както и преводи от сметка за
лечение в евро към държави извън 
ЕИП 

8 EUR - т.10. Преводи от сметка за 
лечение в чуждестранна валута, 
различна от евро, както и преводи 
от сметка за лечение в евро към 
държави извън ЕИП

 Заб.15
 

8 EUR - 

Чл.3. Получени преводи   Чл.3. Получени преводи   

т.2. Преводи от сметка при друг ДПУ   т.2. Преводи от сметка при друг 
ДПУ 

  

т.2.4. Преводи по сметки за набиране 
на средства за лечение 

без такса без такса т.2.4. Преводи по сметки за 
набиране на средства за лечение
Заб.15

 

без такса без такса 

   Въвежда се нова заб.15 към чл.2, 
т.10 и чл.3, т.2.4. „Таксата е 
приложима за сметки за лечение, 
открити преди 27.03.2023 г.” 

  

 
Промените в тарифата за физически лица влизат в сила от дата 27.03.2023 г. 
 
 
 
 
 
 
 

 


