Документ с информация за таксите

Наименование на доставчика на сметката: Експресбанк АД
Име на сметката: Разплащателна сметка, включена в SMART пакет
Дата: 01.11.2018
•	Настоящият документ има за цел да Ви информира относно таксите за използване на основни услуги, свързани
с платежната сметка. С негова помощ ще можете да съпоставяте тези такси с таксите за други сметки.
•	Възможно е да са приложими други такси за използването на услуги, свързани със сметката, които не са
посочени тук. Пълната информация се съдържа в извлечението и движението Ви по сметката (налични в
BankOn Web, BankOn Mobile или при поискване в офис на банката), и в Тарифата за индивидуални клиенти
на банката, достъпна на www.expressbank.bg
•	Речник на използваните в настоящия документ термини се предоставя безплатно.

Услугa

Такса

Общи услуги по сметката
Месечна такса SMART пакет
Включва пакет от услуги, съдържащ:
- Разплащателна сметка в BGN, EUR или USD
- Дебитна карта Debit Mastercard PayPass или Visa Electron
- Интернет банкиране BankOn Web и BankOn Mobile
- Застраховка Комфорт
- 10 превода в лева, наредени през BankOn Web и/или BankOn
Mobile (не включва: спешни преводи RINGS, преводи между
собствени сметки, директен дебит).
За услугите над този брой ще се начисляват отделни такси.
Месечна такса SMART пакет с Mastercard Standard
Включва пакет от услуги, съдържащ:
- Разплащателна сметка в BGN, EUR или USD
- Дебитна карта Mastercard Standard
- Интернет банкиране BankOn Web и BankOn Mobile
- Застраховка Комфорт
- 10 превода в лева, наредени през BankOn Web и/или BankOn
Mobile (не включва: спешни преводи RINGS, преводи между
собствени сметки, директен дебит).
За услугите над този брой ще се начисляват отделни такси.

4,90 лв. | 2,45
EUR/USD

на месец
Общ размер на
годишните такси

58,80 лв. | 29,40
EUR/USD

5,90 лв. | 2,95
EUR/USD

на месец
Общ размер на
годишните такси

70,80 лв. | 35,40
EUR/USD

Закриване на SMART пакет открит през последните 6 месеца

14,70 лв. | 7,35 EUR/USD

Закриване на SMART пакет с Mastercard Standard открит през
последните 6 месеца

17,70 лв. | 8,85 EUR/USD
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Плащания (не включва карти)
Кредитен превод в лева към платежна сметка при друг доставчик на
платежни услуги

в офис

2,40 лв.

електронен

0,90 лв.

Кредитен превод в лева към платежна сметка при същия доставчик
на платежни услуги

в офис

1,10 лв.

електронен

0,45 лв.

Плащане на комунални услуги с потвърждение през BankOn Web /
BankOn Mobile

Без такса

Кредитен превод в чуждестранна валута към платежна сметка при
друг доставчик на платежни услуги

в офис

Кредитен превод в чуждестранна валута към платежна сметка при
същия доставчик на платежни услуги

в офис

8 лв.

електронен

4 лв.

Входящ кредитен превод в чуждестранна валута от друг доставчик
на платежни услуги

електронен

0.22% min 35 лв.,
max 400 лв.
0.20% min 15 лв.,
max 400 лв.

0.10% min 5 лв., max 200 лв.

Карти и пари в брой
Плащане с дебитна карта на ПОС в лева в страната
Плащане с дебитна карта на ПОС в чужбина

без такса
0,50 лв. + 0,50% | 0,25 EUR/USD +
0,50%

Теглене в брой с дебитна карта, на територията на страната, на АТМ
на банката

без такса

Теглене в брой с дебитна карта, на територията на страната, на АТМ
на друга банка

0,99 лв.

Теглене в брой с дебитна карта на терминално устройство АТМ в
чужбина

5 лв. + 1% | 2,50 EUR/USD +1%

Теглене в брой на територията на страната, на каса, до 3000 BGN или
равностойност

2 лв.

Теглене в брой на територията на страната, на каса, над 3000 BGN
или равностойност, върху горницата

2 лв. + 0,40%, max 500 лв.

Овърдрафт и сродни услуги
Одобрение
Ангажимент върху неусвоената част от лимита, годишен процент
(събира се месечно)

без такса
1,5%
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