ианц



1.

Клиентски сметки

Размер на таксите и комисионите

Лева
Валута
Разплащателни, ликвидационни, особени (несъстоятелност) и други сметки на корпоративни клиенти в т.ч. и
адвокатски сдружения по чл.39 от Закона за адвокатурата, сметки на застрахователни брокери /посредници/
1.1.
съгл. Чл.306 от Кодекса за застраховането, сметки на земеделски производители, предназначени за
дейността им
1.1.1.
Откриване
10 лв.
20 лв.
1.1.2.
Поддържане на сметките
1.1.2.1. С месечно извлечение на хартиен носител
24 лв
28 лв
1.1.2.2. С електронно извлечение
14 лв.
18 лв.
Откриване, поддържане и закриване на набирателни сметки
1.2.
(заб.5)
1.2.1.
Отриване на набирателни сметки
20 лв.
20 лв.
1.2.2.
Поддържане на набирателни сметки (заб.10)
20 лв.
20 лв.
1.2.3.
Закриване на набирателни сметки (заб.10)
30 лв.
30 лв.
1.10.
Разпореждане по сметка с наложен запор (заб.11)
15 лв.
15 лв.
Такса за съхранение на парични средства към края на
1.11.
календарната година (към 31.12) (заб.14)
Клиенти със салдо ≤ 1 000 000 лева или левовата
0.00%
равностойност

Клиенти със салдо > 1 000 000 лева или левовата
равностойност

8.
13.

14.



0.10%

Забележки:
Таксите по т.1.9. са на ниво сметка и се събират от всяка запорирана банкова сметка при вдигане на
обезпечителния запор и при последно плащане за изпълнителния запор. В стойността на таксата е вкл. ДДС.
При липса на средства се допуска събиране на таксата от друга банкова сметка на същия титуляр.
Таксите по т. 1.4.1. не се прилагат за Обезпечителен депозит.
a) Размерът на таксата се определя на база кумулативно салдо за BGN и EUR, съгласно Забележка 1 към
Раздел 1.1. "Лихвени проценти по разплащателни сметки, вкл. и за национални и международни дебитни и
кредитни карти".
b) Таксата по т.1.11. от настоящия раздел се начислява само по салдата по разплащателни сметки в BGN и
EUR.
c) Таксата по т.1.11. от настоящия раздел не се прилага спрямо следните видове сметки:
- Всички видове сметки на бюджетни организации;
- Сметки на Фонд за гарантирането на влоговете на банките, Фонд за преструктуриране към ФГВБ, Фонд
за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, Гаранционен фонд по КЗ;
- Специални сметки на нотариуси, адвокати, частни съдебни изпълнители, застрахователни
брокери/агенти, инвестиционни посредници, и други, по които се съхраняват средства на трети лица;
- Акредитивни сметки.









