
 
 
 

 
Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 06 Февруари 2020 г. 
Управителният съвет на Банката взе решение за следната промяна в „Тарифа за 
лихвите, таксите и комисионите за физически лица”  в сила от 17.02.2020 г.: 

 
Променя се Раздел V: КРЕДИТНИ ОПЕРАЦИИ, чл.3: Ипотечно кредитиране от Тарифата за 
лихвите, таксите и комисионите за физически лица, както следва: 
 
 
 

Било Става 

Чл.3  Ипотечно кредитиране 
 

 Чл.3  Ипотечно кредитиране 
 

 

т.1  Такса за изготвяне на правно  
становище /с вкл.ДДС/ 

60 лева т.1  Такса за правен анализ на 
обезпечението /с вкл.ДДС/ 
заб.  6 
 

96 лева/50 евро 
 

  Добавя се нова: т.5 Такса за 
предоговаряне на условия по 
кредита по инициатива на 
клиента. 
 

 

  т.5.1 за предоговаряне  на 
лихвени условия. 
заб.  6 
заб.  7 
заб.  8 
заб.  9 
 

0,75% върху 
остатъчната 

главница, но не 
по-малко от 50 
лева/25 евро и 

не повече от  
500 лева/250 

евро 
 

  т.5.2 за предоговаряне на 
падежна дата на месечна 
вноска или погасителен план 
във връзка предсрочно 
погасяване или промяна на 
обслужваща сметка. 
 

Не се дължи 
 

  т.5.3 за предоговаряне  на други 
параметри, извън посочените в 
т.5.1 и т.5.2 
заб.  6 
заб.  7 
заб.  8 
заб.  9 
 

100лева/50евро  
 

  Добавя се нова: т.6 Такса за 
изготвяне на молба–съгласие за 
заличаване на ипотека /с 
вкл.ДДС/ 
 
заб.  6 
заб.  7 
заб.  9 

60лева/30евро 
 

 



Забележка 6: Таксата е приложима и се събира за кредити, исканията за отпускане на 
които са входирани в банката считано от 17.02.2020 год.  

Забележка 7:  При предоговаряне таксата е дължима при одобрение на исканото 
предоговаряне и при подписване на анекс.  

Забележка 8: При едновременно предоговаряне на повече от едно условия, такса се 
дължи за всяко едно от предоговаряните условия, като независимо от броя им, общият 
размер на дължимата такса не може да надвишава 500 лева/250 евро. 

Забележка 9: Таксата е приложима и се събира и при кредити, отпуснати преди 
влизане в сила на настоящите промени, исканията за предоговаряне на които са 
входирани в Банката считано от 17.02.2020 год. при условие, че същата е уговорена в 
анекс към договора за кредит. 

 
 

 
 

Промените в Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица влизат в 
сила считано от дата 17.02.2020 год. 

 


