
 
 
 

 
Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 12 Декември 2019 г. 
Управителният съвет на Банката взе решение за следната промяна в „Тарифа за 
лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и „Тарифа за лихвите, 
таксите и комисионите за бизнес клиенти” в сила от 15.12.2019 г.: 

I. Променят се т.14 към Чл. 1 и се добавят т.14.1., т.14.2., т.14.3. към 
чл.1. на Раздел IV. Операции с банкови карти към Тарифа за лихвите, 
таксите и комисионите за физически лица, както следва: 

 
БИЛО СТАВА 

Разд
ел 
IV. 

ОПЕРАЦИИ С 
ПЛАТЕЖНИ КАРТИ 

ЛЕВА ВАЛУТА Раздел 
IV. 

ОПЕРАЦИИ С 
ПЛАТЕЖНИ КАРТИ 

ЛЕВА ВАЛУТА 

чл.1. Операции с дебитни карти чл.1. Операции с дебитни карти 

т.14. Теглене на пари в 
брой от 
терминално 
устройство АТМ 
/банкомат/ или 
чрез ПОС терминал 
в чужбина 

_ 2 EUR 
плюс 

1.5% от 
сумата 

т.14. Теглене на пари в брой от терминално 
устройство АТМ /банкомат/ или чрез ПОС 
терминал в чужбина 

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

т.14.1. Теглене на пари в брой 
от терминално 
устройство АТМ 
/банкомат/ в страните 
от ЕС 

1 ЛВ. _ 

т.14.2. Теглене на пари в брой 
от терминално 
устройство АТМ 
/банкомат/ или чрез 
ПОС терминал в 
страните извън ЕС 

_ 2 EUR 
плюс 
1.5% 

от 
сумат

а 
т.14.3. Теглене на пари в брой 

чрез ПОС терминал в 
страните от ЕС 

_ 2 EUR 
плюс 
1.5% 

от 
сумат

а 

II. Променят се т.9.4. към Чл. 5 и се добавят т.9.4.1., т.9.4.2 към чл.5. 
на Раздел IV. Операции с банкови карти към Тарифа за лихвите, таксите 
и комисионите за физически лица, както следва: 

 
БИЛО СТАВА 

чл.5. Операции с местни 
кредитни карти 
Маркет и Маркет + и 
международни 
кредитни карти 
Mastercard тип 
Маркет и Mastercard 
тип Маркет + 
(Продуктът не се 
предлага считано от 
23.07.2014г.) 

ЛЕВА ВАЛУТА чл.5. Операции с местни 
кредитни карти 
Маркет и Маркет + и 
международни 
кредитни карти 
Mastercard тип 
Маркет и Mastercard 
тип Маркет + 
(Продуктът не се 
предлага считано от 
23.07.2014г.) 

ЛЕВА ВАЛУТА 



т.9.4.  Теглене на пари в брой 
от АТМ в чужбина в 
местна валута 

_ 3 EUR 
плюс 
1% от 
сумата, 
мин. 5 
EUR 

т.9.4.  Теглене на пари в брой от АТМ в чужбина в 
местна валута 

  
  

  
  
  
  

  
  

т.9.4.1. Теглене на пари в брой 
от АТМ в страните в ЕС 
в местна валута 

0.20 
лв. 

_ 

т.9.4.2. Теглене на пари в брой 
от АТМ в страните 
извън ЕС в местна 
валута 

_ 3 EUR 
плюс 1% 
от сумата, 
мин. 5 EUR 

 
 
III. Променят се т.17.5., към Чл. 7 и се добавят т. 17.5.1., т. 17.5.2. към 
чл.7. на Раздел IV. Операции с банкови карти към Тарифа за лихвите, 
таксите и комисионите за физически лица, както следва: 

 
БИЛО СТАВА 

чл.7. Операции с 
международни 
кредитни карти 
Mastercard и Visa 

ЛЕВА ВАЛУТА чл.7. Операции с 
международни 
кредитни карти 
Mastercard и Visa 

ЛЕВА ВАЛУТА 

т.17.
5. 

Теглене на пари 
в брой от АТМ в 
чужбина в 
местна валута 

_ 4 EUR 
плюс 1.5% 
от сумата, 
мин. 6 EUR 

т.17.5. Теглене на пари в брой от АТМ в чужбина 
в местна валута 

        т.17.5.1. Теглене на пари в брой 
от АТМ в страните от 
ЕС в местна валута 

_ 2.50 EUR 
+ 1% от 
сумата 

        т.17.5.2. Теглене на пари в 
брой от АТМ в 
чужбина в страните 
извън ЕС в местна 
валута 

_ 4 EUR 
плюс 

1.5% от 
сумата, 
мин. 6 

EUR 
 
IV. Променя се т.2.4. към чл.4 на Раздел XI. ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА 
ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ /ОСНОВНА ПЛАТЕЖНА СМЕТКА/ към Тарифа за 
лихвите, таксите и комисионите за физически лица, както следва: 

БИЛО СТАВА 

Разде
л XI. 

ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА 
ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ 
/ОСНОВНА ПЛАТЕЖНА 
СМЕТКА/ 

  Разде
л XI. 

ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ 
ОПЕРАЦИИ /ОСНОВНА ПЛАТЕЖНА 
СМЕТКА/ 

Чл.4 Касови операции по основна 
платежна сметка 

Чл.4 Касови операции по основна платежна 
сметка 

т.2.4. С дебитна карта на 
АТМ, обслужвано от 
друг доставчик на 
платежни услуги в 
Европейския съюз 

2 EUR 
плюс 

1.33% 
от 

сумат
а 

т.2.4. С дебитна карта на АТМ, 
обслужвано от друг 
доставчик на платежни 
услуги в Европейския съюз 

0.88  
лв. 

 
V. Променят се т.14. към Чл. 1 и се добавят т. 14. 1., т. 14. 2., т. 14.3. 
към чл.1. на Раздел IV. Операции с банкови карти към Тарифа за 
лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти, както следва: 

 
БИЛО СТАВА 

Раздел 
IV. 

ОПЕРАЦИИ С 
ПЛАТЕЖНИ КАРТИ 

ЛЕВА ВАЛУТА Раздел IV. ОПЕРАЦИИ С 
ПЛАТЕЖНИ КАРТИ 

ЛЕВА ВАЛУТА 

чл.1. Операции с дебитни карти чл.1. Операции с дебитни карти 



т.14. Теглене на пари в 
брой от терминално 
устройство АТМ 
/банкомат/ или чрез 
ПОС терминал в 
чужбина 

_ 2 EUR 
плюс 

1.5% от 
сумата 

т.14. Теглене на пари в брой от терминално 
устройство АТМ /банкомат/ или чрез 
ПОС терминал в чужбина 

        т.14.1. Теглене на пари в 
брой от терминално 
устройство АТМ 
/банкомат в страните 
от ЕС 

1 ЛВ. _ 

        т.14.2. Теглене на пари в 
брой от терминално 
устройство АТМ 
/банкомат/ или чрез 
ПОС терминал в 
страните извън ЕС 

_ 2 EUR 
плюс 
1.5% 

от 
сумата 

        т.14.3. Теглене на пари в 
брой чрез ПОС 
терминал в страните 
от ЕС 

_ 2 EUR 
плюс 
1.5% 

от 
сумата 

 

VI. Променят се т.14.5. към Чл. 5 и се добавят т. 14. 5.1., т. 14.5.2. към 
чл.5. на Раздел IV. Операции с банкови карти към Тарифа за лихвите, 
таксите и комисионите за бизнес клиенти, както следва: 

 
БИЛО СТАВА 

чл.5 Операции с 
международни 
кредитни карти 
Mastercard и Visa 

ЛЕВА ВАЛУТА чл.5. Операции с 
международни 
кредитни карти 
Mastercard и Visa 

ЛЕВА ВАЛУТА 

т.14.5. Теглене на пари в 
брой от АТМ в 
чужбина в местна 
валута 

_ 4 EUR плюс 
1.5% от 
сумата, мин. 
6 EUR 

т.14.5. Теглене на пари в брой от АТМ в 
чужбина в местна валута 

        т.14.5.1. Теглене на пари в 
брой от АТМ в 
страните от ЕС в 
местна валута 

_ 2.50 EUR 
+ 1% от 
сумата 

        т.14.5.2. Теглене на пари в 
брой от АТМ в 
чужбина в 
страните извън ЕС 
в местна валута 

_ 4 EUR 
плюс 

1.5% от 
сумата, 
мин. 6 

EUR 
 
 
 
Промените в Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица и в Тарифа за 
лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти влизат в сила считано от дата 
15.12.2019 год. 
 
 
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.“ 

 
 


