
       

  

 

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 25.08.2022 г. Управителният съвет на Банката взе 
решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти” в сила от 
27.10.2022 г.: 

 

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

 
 

БИЛО 
 

ЛЕВА 
 

ВАЛУТА 
 

СТАВА 
 

ЛЕВА 
 

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

  Р. I. ОТКРИВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И 
ЗАКРИВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ 

  

Чл.1 Откриване на сметки в национална 
и чуждестранна валута 

  Чл.1 Откриване на сметки в национална и 
чуждестранна валута 

  

т.5. Набирателни, ликвидационни, 
особени, акредитивни и други сметки 

      15 лв.         8 EUR т.5. Набирателни сметки 20  лв.     10 EUR 

т.6. Бюджетни сметки, сметки за средства 
от европейския съюз и сметки за чужди 
средства на администратори на 
публични вземания и разпоредители с 
бюджетни средства 

Без такса Без такса т.6 Ликвидационни, особени, акредитивни 
и други сметки 

         15 лв.        8 EUR 

т.7 Разглеждане на документи във връзка 
с искане за установяване на делови 
взаимоотношения с чуждестранни лица 
от държави извън ЕИП 

  т.7. Бюджетни сметки, сметки за средства 
от европейския съюз и сметки за чужди 
средства на администратори на 
публични вземания и разпоредители с 
бюджетни средства 

      Без такса   Без такса 

7.1. Чуждестранни юридически лица, 
регистрирани извън ЕИП или местни 
юридически лица с над 10 % 
чуждестранно 
участие, когато чуждестранните лица са 
регистрирани или са граждани в/на 
държави извън ЕИП. Заб.1 

      200 лв. 
 
 
 
 

 

100 ЕUR    

   Създава се нова т.8  
Разглеждане на документи във връзка с 
искане за установяване на делови 
взаимоотношения с чуждестранни лица от 
държави извън ЕИП 

  

   Създава се нова т.8.1  
Чуждестранни юридически лица, 
регистрирани извън ЕИП или местни 
юридически лица с над 10 % чуждестранно 
участие, когато чуждестранните лица са 
регистрирани или са граждани в/на 
държави извън ЕИП. Заб.1 

200 лв. 100 ЕUR 

Чл.4 Закриване на сметки по нареждане 
на титуляря 

  Чл.4 Закриване на сметки по нареждане на 
титуляря 

  

т.2. Набирателна сметка без открита 
разплащателна сметка 

15 лв. 8 EUR т.2. Набирателна сметка без открита 
разплащателна сметка 

18.00 лв. 9 EUR 

 

Промените в Раздел I. „ОТКРИВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ” в Тарифата за 
бизнес клиенти влизат в сила считано от 27.10.2022 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. 


