
 
 
 
 
 

 

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 21.05.2020 г. Управителният съвет на Банката 
взе решение за следната промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” 
и „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти” в сила от 05.06.2020 г.: 

 
1.В Раздел III. “Кредитни преводи и директни дебити” в тарифата за физически лица се правят 
следните изменения: 
 
 

БИЛО ЛЕВА ВАЛУТА СТАВА ЛЕВА ВАЛУТА 
Р. III Кредитни 
преводи и директни 
дебити 

 
 

 Р. III Кредитни 
преводи и директни 
дебити 

  

Чл. 1 Наредени 
вътрешнобанкови 
преводи 

  Чл. 1 Наредени 
вътрешнобанкови 
преводи 

  

т.6 Автоматични 
вътрешнобанкови 
плащания 

  т.6 Автоматични 
вътрешнобанкови 
плащания 

  

т.6.1.Автоматични 
трансфери Push & Pull 

0.70 лв. 3 EUR т.6.1.Автоматични 
трансфери Push & Pull 

0.70 лв. 0.70 лв. 

т.6.2.Автоматични 
фиксирани преводи 

0.70 лв. 3 EUR т.6.2.Автоматични 
фиксирани преводи 

0.70 лв. 0.70 лв. 

Чл.5. Директни 
дебити 

  Чл.5.Директни 
дебити 

  

т.1. Вътрешнобанкови 
директни дебити 

наредени по 
електронен път 

наредени по 
електронен път 

т.1. Вътрешнобанкови 
директни дебити 

наредени по 
електронен път 

наредени по 
електронен път 

т.1.1. Иницииране на 
преводно нареждане 
за директен дебит 

без такса между 
сметки на един и същ 

клиент/0.50 лв. на 
превод между сметки 
на различни клиенти 

без такса между 
сметки на един и същ 
клиент/1.50 EUR на 

превод между сметки 
на различни клиенти 

т.1.1. Иницииране на 
преводно нареждане за 
директен дебит 

0.50 лв. 1.50 EUR 

т.1.2. Иницииране на 
преводно нареждане 
за директен дебит с 
масов файл чрез 
интернет банкиране 

без такса между 
сметки на един и същ 

клиент/0.50 лв. на 
превод между сметки 
на различни клиенти 

без такса между 
сметки на един и същ 
клиент/1.50 EUR на 

превод между сметки 
на различни клиенти 

т.1.2. Иницииране на 
преводно нареждане за 
директен дебит с масов 
файл чрез интернет 
банкиране 

0.50 лв. 1.50 EUR 

 
 
2.В Раздел VI. “Покупка и продажба на чуждестранна валута” в тарифата за физически лица: 
 
 

БИЛО СТАВА 

Чл.3. Покупко - продажба на чуждестранна валута срещу лева 
или друга чуждестранна валута 

Чл.3. Покупко - продажба на чуждестранна валута 
срещу лева или друга чуждестранна валута 

Забележки Забележки 

 Създава се нова забележка:  
3. Таксата по чл. 3, т. 1 се отнася за операции, наредени 
в банков офис и по електронен път 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.В Раздел III. “Кредитни преводи и директни дебити” в тарифата за бизнес клиенти: 
 

БИЛО ЛЕВА ВАЛУТА СТАВА ЛЕВА ВАЛУТА 

Р. III Кредитни 
преводи и директни 
дебити 

 
 

 Р. III Кредитни преводи 
и директни дебити 

  

Чл.1. Наредени 
вътрешнобанкови 
преводи 

 
 

 Чл.1 Наредени 
вътрешнобанкови 
преводи 

 
 

 

т.5. Обработка на 
файлове чрез интернет 
банкиране 

без такса между 
сметки на един и 
същ клиент/0.50 

лв. на превод 
между сметки на 

различни клиенти 

без такса между 
сметки на един и 
същ клиент/1.50 
EUR на превод 

между сметки на 
различни клиенти 

т.5. Обработка на файлове 
чрез интернет банкиране 

точката отпада точката отпада 

т.6 Автоматични 
вътрешнобанкови 
плащания 

  т.6 Автоматични 
вътрешнобанкови 
плащания 

  

т.6.1.Автоматични 
трансфери Push & Pull 

0.70 лв. 3 EUR т.6.1.Автоматични 
трансфери Push & Pull 

0.70 лв. 0.70 лв. 

т.6.2.Автоматични 
фиксирани преводи 

0.70 лв. 3 EUR т.6.2.Автоматични 
фиксирани преводи 

0.70 лв. 0.70 лв. 

Чл.2. Наредени 
преводи към сметки 
при друг ДПУ Заб.1 

  Чл.2. Наредени преводи 
към сметки при друг 
ДПУ Заб.1 

  

т.3. Обработка на 
файлове чрез интернет 
банкиране 

  т.3. Обработка на файлове 
чрез интернет банкиране 

точката отпада точката отпада 

т.3.1. През БИСЕРА 1 лв. на превод - 
 

т.3.1. През БИСЕРА точката отпада точката отпада 

т.3.2. През РИНГС 11 лв. на превод - т.3.2. През РИНГС точката отпада точката отпада 

Чл.3. Приемане и 
обработване на 
нареждане за масови 
плащания 

  Чл.3. Приемане и 
обработване на 
нареждане за масови 
плащания 

  

т.1. Вътрешнобанкови 
 

наредени по 
електронен път 

наредени по 
електронен път 

т.1. Вътрешнобанкови 
 

наредени по 
електронен път 

наредени по 
електронен път 

т.1.1.Преводи на трудови 
възнаграждения, както и 
по програми за социално 
подпомагане и заетост 

без такса между 
сметки на един и 
същ клиент/0.50 

лв. на превод 
между сметки на 

различни клиенти 

без такса между 
сметки на един и 
същ клиент/1.50 
EUR на превод 

между сметки на 
различни клиенти 

т.1.1. Преводи на трудови 
възнаграждения, както и 
по програми за социално 
подпомагане и заетост 

без такса без такса 

Чл.6. Директни дебити   Чл.6. Директни дебити   

т.1. Вътрешнобанкови 
директни дебити 

наредени по 
електронен път 

наредени по 
електронен път 

т.1. Вътрешнобанкови 
директни дебити 

наредени по 
електронен път 

наредени по 
електронен път 

т.1.1. Иницииране на 
преводно нареждане за 
директен дебит 

без такса между 
сметки на един и 
същ клиент/0.50 

лв. на превод 
между сметки на 

различни клиенти 

без такса между 
сметки на един и 
същ клиент/1.50 
EUR на превод 

между сметки на 
различни клиенти 

т.1.1. Иницииране на 
преводно нареждане за 
директен дебит 

0.50 лв. 1.50 EUR 

т.1.2. Иницииране на 
преводно нареждане за 
директен дебит с масов 
файл чрез интернет 
банкиране 

без такса между 
сметки на един и 
същ клиент/0.50 

лв. на превод 
между сметки на 

различни клиенти 

без такса между 
сметки на един и 
същ клиент/1.50 
EUR на превод 

между сметки на 
различни клиенти 

т.1.2. Иницииране на 
преводно нареждане за 
директен дебит с масов 
файл чрез интернет 
банкиране 

0.50 лв.  1.50 EUR 

 
4. В Раздел VI. “Покупка и продажба на чуждестранна валута” в тарифата за бизнес клиенти: 
 

БИЛО СТАВА 

Чл.3. Покупко - продажба на чуждестранна валута срещу лева 
или друга чуждестранна валута 

Чл.3. Покупко - продажба на чуждестранна валута 
срещу лева или друга чуждестранна валута 

Забележки Забележки 

 Създава се нова забележка:  
3. Таксата по чл. 3, т. 1 се отнася за операции, наредени 
в банков офис и по електронен път 

 
Промените по Раздел III. “Кредитни преводи и директни дебити” и Раздел VI. “Покупка и продажба 
на чуждестранна валута” в тарифата за физически лица и по Раздел III. “Кредитни преводи и 
директни дебити” и Раздел VI. “Покупка и продажба на чуждестранна валута” в тарифата за 
бизнес клиенти влизат в сила считано от дата 05.06.2020 год. 


