
       
 

 

 

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 физически лица” относно 
приложимостта на   таксите и комисионите при  предоговаряне на параметри по кредити на физически лица 
в сила от 01.09.2022 г.: 

1. В Раздел XIII. „ДРУГИ ОПЕРАЦИИ” в Тарифата за физически лица се правят следните 
изменения:  
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ЛЕВА 

 
СТАВА 
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Раздел XIII. „ДРУГИ ОПЕРАЦИИ”  Раздел XIII. „ДРУГИ ОПЕРАЦИИ”  

Чл.5  Издаване на удостоверение (с вкл. ДДС): 
 

 Чл.5  Издаване на удостоверение (с вкл. 
ДДС): 
 

 

т.5 на български език за наличие или липса на 
задължение по кредит. 
 

      108 лв. 
 

т.5   за размера на задължението по кредит:  
 

 

т.6 на български език за наличие или липса на 
задължение по кредит в рамките на работния ден  
 

      120 лв. т.5.1  в рамките на 5 работни дни издаден на 
български език. 
 

   380 лв. 

  т.5.2  в рамките на 5 работни дни издаден на 
английски език. 
 

   380 лв. 

        
 
 

т.5.3 в рамките на 7 работни дни издаден на 
български език. 
 

   300 лв. 

  т 5.4 в рамките на 7 работни дни издаден на 
английски  език. 
 

   300 лв. 

  т.6   за окончателно погасен/и кредит/и:    

  т. 6.1  в рамките на 5 работни дни издаден на 
български език. 

150.00 лв. 

  т. 6.2  в рамките на 5 работни дни издаден на 
английски език. 
 

150.00 лв. 

  т. 6.3  в рамките на 7 работни дни издаден на 
български език. 
 

100.00 лв. 

  т. 6.4 в рамките на 7 работни дни издаден на 
английски  език. 
 

100.00 лв. 

 

Промените в Раздел XIII. „ДРУГИ ОПЕРАЦИИ” в Тарифата за физически лица влизат в сила считано от 
01.09.2022 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. 

 

 


