
Предоставяме на Ваше внимание направените промени в Тарифата на Банката, 
които са както следва:

1. Раздел I. “Откриване и обслужване на клиентски сметки”

    

БИЛО

Чл.2 Месечни такси за поддържане на банкови 

сметки и извлечения на движението по тях

т.1 Разплащателни  на  физически  лица /в  т.ч. 
картови разплащателни сметки/

а) в национална валута:

-  сметки,  по които  в  рамките  на  3 /три/ годишен 
период не са извършвани платежни операции 

3 лв.

- за останалите сметки без такса
б) в чуждестранна валута:

- сметки, по които в рамките на 3 /три/ 
годишен период не са извършвани платежни 
операции 

2  EUR

- за останалите сметки без такса
Забележка:
Когато  по  сметката  на  клиента  не  са  осигурени 
средства  за  удържане  на  дължимата  такса  в 
определения в Тарифата размер, таксата се удържа 
до  размера  на  наличността  по  сметката.  За 
„платежни операции” не се считат извършените от 
Банката  служебни  операции  по  таксуване  на 
сметките. Не подлежат на таксуване разплащателни 
сметки, които обслужват кредитен продукт. 

    

СТАВА

Чл.2 Месечни такси за поддържане на банкови 

сметки и извлечения на движението по тях

т.1 Разплащателни сметки и сметки с дебитни карти 
на  физически  лица в  национална и  чуждестранна 
валута

а) по разплащателни сметки 0.95лв./0.49 
EUR

б) по сметки с дебитни карти 0.30 лв./0.15 
EUR

в) сметки, по които в рамките на  2 /две/ годишен 
период не са извършвани платежни операции

3 лв./2 EUR

- за останалите сметки  отпада

Забележки:
 т. 1.а) и 1.б) Не подлежат на таксуване, следните сметки:
-  сметки открити за лечение;
-  сметки открити за търговия с корпоративни ценни книжа;
-   разплащателни  сметки  и  сметки  с  дебитни  карти,   които 
обслужват кредитен продукт;
- сметки, за които има договорени споразумения.

Т.1 в). Когато по сметката на клиента не са осигурени средства за 
удържане  на  дължимата  такса  в  определения  в  Тарифата  размер, 
таксата  се  удържа  до  размера  на  наличността  по  сметката.  За 
„платежни операции” не се считат извършените от Банката служебни 
операции  по  таксуване  на  сметките.  Не  подлежат  на  таксуване 
разплащателни сметки, които обслужват кредитен продукт. 
 Таксите се удържат в последния работен ден на съответния 
календарен месец, като 2 /две/ годишния период се определя до 
датата, предхождаща датата на таксуване.  

  

1.1. Промените по Раздел I. “Откриване и обслужване на клиентски сметки”:

- Чл. 2, т.1. а)  б) и в)  

влизат в сила считано от дата   11  .  02.  2013 год.  


