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Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 08.12.2022 г. Управителният съвет на Банката взе 
решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти” в сила от 
09.02.2023 г.: 

 
1. В Раздел I. „ОТКРИВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ” в тарифата за бизнес 

клиенти се правят следните изменения: 
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Раздел I. ОТКРИВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И 
ЗАКРИВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ 

 

 

 Р. I ОТКРИВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ 
НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ 

  

Чл. 2. Месечна такса за поддържане на 
банкови сметки и извлечения на 
движението по тях в национална и 
чуждестранна валута 

  Чл. 2. Месечна такса за поддържане на 
банкови сметки и извлечения на движението 
по тях в национална и чуждестранна валута 

  

т. 1. Сметки /разплащателни, 
набирателни, акредитивни, 
ликвидационни, особени, Escrow и други 
сметки, с изключение на сметки, по 
които има издадени кредитни карти/, за 
които се предоставя извлечение на 
хартиен носител при поискване в офис 
на Банката или се изпраща извлечение 
по електронна поща. 

15 лв. /в 
сила от 

21.12.22 г/ 

8 EUR т. 1. Сметки /разплащателни, набирателни, с 
изключение на набирателните сметки по чл. 2. 
т. 8, акредитивни, ликвидационни, особени, 
Escrow и други сметки, с изключение на 
сметки, по които има издадени кредитни 
карти/, за които се предоставя извлечение на 
хартиен носител при поискване в офис на 
Банката или се изпраща извлечение по 
електронна поща. 

15 лв. /в 
сила от 

21.12.22 г/ 

8 EUR 

 
 

  Създава се нова т. 8. към член 2. 
т. 8. Такса за поддържане, водене и 
управление на набирателни сметки за: 
учредяване на дружество, увеличаване на 
капитала на търговско дружество, довнасяне 
на разлика между записан и внесен капитал 
на търговско дружество, издаване на 
облигации от акционерно дружество, за 
които се предоставя извлечение на хартиен 
носител при поискване в офис на Банката 
или се изпраща извлечение по електронна 
поща. 

8 лв. 4 EUR 

Забележка 2 
Към чл.2, т.1: Месечните такси за 
акредитивните сметки се удържат от 
разплащателна сметка на титуляря. 
Месечните такси за сметките със 
специално предназначение се удържат 
съгласно условията на договора за 
откриване и водене на сметките. 
Набирателни сметки за набиране на 
капитал за учредяване на дружество са 
освободени от такси по чл. 2, т.1 

  От забележка 2 отпада последното изречение 
Към чл.2, т.1: Месечните такси за 
акредитивните сметки се удържат от 
разплащателна сметка на титуляря. 
Месечните такси за сметките със специално 
предназначение се удържат съгласно 
условията на договора за откриване и водене 
на сметките.  
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      Създава се нова забележка 5 
Таксата по чл.2. т. 8. е приложима в случай, че 
сметката не е закрита в тримесечен срок от 
откриването й. 

  

 

2. В Раздел XIII. „НАЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОР. ОПЕРАЦИИ ПО СМЕТКИ С НАЛОЖЕН ЗАПОР” в 
тарифата за бизнес клиенти се правят следните изменения: 
 

Раздел XIII. НАЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ЗАПОР. ОПЕРАЦИИ ПО СМЕТКИ С 
НАЛОЖЕН ЗАПОР 

  Раздел XIII. НАЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ЗАПОР. ОПЕРАЦИИ ПО СМЕТКИ С НАЛОЖЕН 
ЗАПОР 

  

Чл.2. Месечна такса за поддържане на 
сметка, по която е наложен запор, в 
това число предоставяне на дневно 
извлечение за извършени движения 
от/по сметката 

24 лв. 13 EUR Чл.2. Месечна такса за поддържане на 
сметки, по които е наложен запор 
/разплащателни, набирателни, с изключение 
на набирателните сметки по чл. 8, 
акредитивни, ликвидационни, особени, 
Escrow и други сметки, с изключение на 
сметки, по които има издадени кредитни 
карти/, за които се предоставя извлечение на 
хартиен носител при поискване в офис на 
Банката или се изпраща извлечение по 
електронна поща 

24 лв. 13 EUR 

   Създава се нов член 8 
Чл. 8 Такса за поддържане, водене и 
управление на набирателни сметки, по 
които е наложен запор за: учредяване на 
дружество, увеличаване на капитала на 
търговско дружество, довнасяне на разлика 
между записан и внесен капитал на 
търговско дружество, издаване на облигации 
от акционерно дружество, за които се 
предоставя извлечение на хартиен носител 
при поискване в офис на Банката или се 
изпраща извлечение по електронна поща. 

12 лв. 6 EUR 

   Създава се нова забележка 5 
Таксата по чл. 8 е приложима в случай, че 
сметката не е закрита в тримесечен срок от 
откриването й. 

  

 
 

 

Промените в I. „ОТКРИВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ” и в Раздел XIII. 
„НАЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОР. ОПЕРАЦИИ ПО СМЕТКИ С НАЛОЖЕН ЗАПОР” в тарифата за 
бизнес клиенти влизат в сила считано от 09.02.2023 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. 


