
 
 
 
 

 
 

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 09.04.2020 г. Управителният съвет на 
Банката взе решение за следната промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за 
бизнес клиенти” в сила от 09.06.2020 г.: 

 
 
1.В Раздел I. “Откриване, обслужване и закриване на клиентски сметки” в тарифата за 
бизнес клиенти се правят следните изменения и допълнения: 
 
1.1. Към чл.2 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. 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. 

12 лв. 8 EUR 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. 

16 лв.  10 EUR 

 
 

2.В Раздел XIII. “Налагане и изпълнение на запор. Операции по сметки с наложен запор” в 
тарифата за бизнес клиенти се правят следните изменения и допълнения: 
 
2.1. Към чл.2 се правят следните изменения: 

 
 

БИЛО 
 

ЛЕВА 
 

ВАЛУТА 
 

СТАВА 
 

ЛЕВА 
 

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

 
 

 Р.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 

20 лв. 10 EUR 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 

 
 
 
 
Промените в Раздел 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 дата 09.06.2020 год. 

 


