Промени в тарифата за индивидуални клиенти
от 18 септември 2019 г.

CHANGES IN TARIFF FOR INDIVIDUAL CLIENTS AS OF SEP 18th, 2019

Касови операции

Такса до 17.9.2019

Такса от 18.9.2019

Cash operations

Fee until Sep 17, 2019

Fee as of Sep 18, 2019

3 BGN
(не важи за теглене във валута различна от
валутата на сметката /

3.50 BGN
(вкл. за теглене във валута различна от валутата
на сметката /

not applicable for withdrawals in currency different from the
currency of the account)

incl. for withdrawals in currency different from the currency of
the account)

Теглене в брой на каса до 2000 лв. или
равностойност
Cash withdrawal at cash desk up to 2000 BGN or equivalence

Теглене в брой на каса над 2000 лв. или
равностойност
Cash withdrawal at cash desk over 2000 BGN or equivalence

до 3000 лв. – 3 BGN;
над 3000 BGN - 3 BGN+ 0.4% върху горницата,
max. 500 BGN
(не важи за теглене във валута различна от
валутата на сметката /
not applicable for withdrawals in currency different from the
currency of the account)

Вноска от титуляр над 3000 лв. или
равностойност, по разплащателна и спестовна
сметка
Cash deposit by the titular over 3000 BGN or equivalence, on
current and saving accounts

Вноска на монети
Deposit of coins

3.5 BGN+ 0.5% върху горницата
(вкл. за теглене във валута различна от валутата
на сметката /
incl. for withdrawals in currency different from the currency of
the account)

без такса

0.2% върху горницата, min. 3 BGN, max. 300 BGN

free of charge

0.2% of the surplus, min. 3 BGN, max. 300 BGN

над 100 монети – 3%, min. 5 BGN

над 10 BGN – 5%, min. 10 BGN

over 100 pcs. – 3%, min. 5 BGN

over 10 BGN – 5%, min. 10 BGN

Касови операции

Такса до 17.9.2019

Такса от 18.9.2019

Cash operations

Fee until Sep 17, 2019

Fee as of Sep 18, 2019

0.2%, min 2 BGN
Без такса по сметки на непълнолетни и сметки в
студентски и младежки пакети

0.3%, min 3 BGN
Вкл. към сметки на непълнолетни, и сметки в
студентски и младежки пакети

Free to accounts of minors, or accounts included in students
and youngsters packages

Incl. to accounts of minors, and accounts included in student
and youngster packages

1% min 5 BGN

0.8%, min 8 BGN

Други касови операции

Такса до 17.9.2019

Такса от 18.9.2019

Оther cash transactions

Fee until Sep 17, 2019

Fee as of Sep 18, 2019

-

5%, min. 20 BGN

-

5%, min 20 BGN

Вноска от трето лице, по сметка на
индивидуален клиент
Cash deposit from a third party to an individual's account

Касов превод към бюджета
Cash transfer to the budget

Размяна на различни български банкноти
Еxchange of Bulgarian banknotes

Броене или размяна на различни български
монети
Counting or exchange of Bulgarian coins

Подмяна на повредени и негодни български
монети и банкноти, когато няма внасяне по
сметка
Exchange of damaged Bulgarian banknotes and coins, when
there is no deposit in an account

Без такса
free of charge

10%, min 6 BGN

Кредитни преводи в лева в офис на банката

Такса до 17.9.2019

Такса от 18.9.2019

BGN paper payments

Fee until Sep 17, 2019

Fee as of Sep 18, 2019

1.50 BGN

2 BGN

3 BGN

4 BGN

16 BGN

20 BGN

Kредитни преводи в чуждестранна валута

Такса до 17.9.2019

Такса от 18.9.2019

Payments in foreign currency

Fee until Sep 17, 2019

Fee as of Sep 18, 2019

0.10%, min. 5 BGN, max. 200 BGN

0,10%, min 12 BGN, max 400 BGN

0.22%, (min. 35 BGN, max. 400 BGN)

0.22%, min. 48 BGN, max. 400 BGN

0.20%, min.15 BGN, max. 400 BGN

0.20%, min. 40 BGN, max. 400 BGN

Кредитен превод към платежна сметка при
същия доставчик на платежни услуги
Sending money to the same payment provider

Кредитен превод към платежна сметка при друг
доставчик на платежни услуги
Sending money to another payment provider

Спешен кредитен превод към платежна сметка
при друг доставчик на платежни услуги (RINGS)
Sending money to another payment provider (RINGS)

Входящ кредитен превод в чуждестранна валута,
SWIFT, от друг доставчик на платежни услуги
Incoming payment from another payment provider SWIFT

Кредитен превод в чуждестранна валута, SWIFT,
към платежна сметка при друг доставчик на
платежни услуги, нареден в офис на банката
Sending money in foreign currency, SWIFT payment, to
another payment provider, at bank office

Кредитен превод в чуждестранна валута, SWIFT,
към друг доставчик на платежни услуги, нареден
през интернет/мобилно банкиране
Sending money in foreign currency, SWIFT payment, to
another payment provider, via internet/mobile banking

Директен дебит

Такса до 17.9.2019

Такса от 18.9.2019

Direct debit

Fee until Sep 17, 2019

Fee as of Sep 18, 2019

0.20 BGN

2 BGN

0.50 BGN

4.50 BGN

Картови транзакции

Такса до 17.9.2019

Такса от 18.9.2019

Card transactions

Fee until Sep 17, 2019

Fee as of Sep 18, 2019

8 BGN + 3%

10 BGN + 3%

Плащане или иницииране на директен дебит към
същия доставчик на платежни услуги
Direct debit internal payment and initiation

Плащане или иницииране на директен дебит към
друг доставчик на платежни услуги
Direct debit interbank payment and initiation

Теглене на терминално устройство АТМ в
чужбина с кредитна карта
Cash withdrawal at ATM abroad with a revolving credit card

