Алианц Банк България АД

Тарифа за лихвите,
таксите и комисионите
(физически лица)
В сила от 01.02.2015 година

Съдържание
Общи условия
1.

Сметки

1.1.

Лихви по сметки

2.

Касови операции

3.

Преводи

4.

Чекове

5.

Инкаса

6.

Кредити

7.

Депозити

8.

Други

8.1.

Зона за самообслужване

8.2.

Банков сейф

8.3.

Moneygram

8.4.

Правно обслужване

9.

ЦК

10.

ДЦК

11.1.

Дебитни карти

11.2.

Теглене на пари в брой с дебитни карти

11.3.

Кредитни карти

11.4.

Теглене на пари в брой с кредитни карти

11.5.

Спестовна карта

12.

Алианц "Академика"

13.

Допълнителни и заключителни разпоредби

Общи условия

1.

1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.3.
1.2.2.4.
1.2.2.5.
1.2.2.5.1.
1.2.2.5.2.
1.2.2.5.3.
1.2.2.5.4.
1.2.2.5.5.
1.2.2.6.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Настоящата Тарифа регламентира условията и правилата, по които "Алианц Банк България" АД начислява
лихви, събира такси, комисиони и разноски за извършените от нея банкови операции в национална и
чуждестранна валута.
Посочените в настоящата Тарифа такси и комисиони се отнасят за обичайните ангажименти и
нареждания. При извършване на операции, свързани с изпълнението на специфични споразумения,
ангажименти и други, невключени в Тарифата операции, се договарят отделни такси и комисиони.
Настоящата Тарифа се прилага за всички клиенти на банката, които за целите на настоящата Тарифа се
разделят в следните групи:
Физически лица (граждани);
Български граждани;
Чуждестранни граждани.
Търговци и Юридически лица:
Еднолични търговци, търговски представители, търговски посредници и търговски представителства,
регистрирани в Българската търговско-промишлена палата;
Търговски дружества и техните обединения(консорциуми, холдинги), кооперации и техните предприятия;
Юридически лица с нестопанска цел, политически партии и движения, религиозни общности и институции,
лечебни заведения и други;
Граждански дружества и други неперсонифицирани сдружения;
Финансови институции, които включват:
Банки и други лица, извършващи сделките, определени в чл.2, ал.2 от Закона за кредитните институции;
Пазарни оператори и инвестиционни посредници, регистрирани по реда на ЗПФИ и инвестиционни
дружества, регистрирани по реда на ЗППЦК, взаимни фондове;
Застрахователни дружества и застрахователни брокери;
Пенсионноосигурителни дружества и пенсионни фондове, регистрирани по реда на КСО;
Лизингови дружества;
Физически лица, упражняващи свободни професии.
Вальори:
Вальорът е датата, от която започва или спира да се начислява лихва по сметките, обслужвани от
банката. Вальорът е лихвен ден.
При преводи в системата на банката се поставя фиксиран вальор.
Под фиксиран вальор се разбира, че вальорите на задължението по сметка на платеца и заверението по
сметка на получателя съвпадат.
При задължаването на клиентски сметки за вальор се счита датата на извършване на услугата.
При заверяването на клиентски сметки вальорът на заверката се счита за лихвен ден. При задължаването
на клиентски сметки лихвата се начислява до деня, предхождащ вальора на задължението.
При постъпления в полза на клиенти от документарни и чисти инкаса, гаранции и акредитиви без
ангажимент за банката, а също така и по акредитиви, по които банката е плащаща (негоцираща), за
вальор се счита работният ден, следващ датата на вальора на кореспондентската сметка.
Сметката на бенефициента по получен валутен превод се заверява с вальор на кореспондента.
При касови вноски за вальор се счита датата на вноската.
При получени преводи от други заверения, с които се погасяват задълженията към банката, се поставя
фиксиран вальор, само когато операцията се извършва в последния ден от месеца.
При изправителни операции за вальор се поставя вальорът на грешната операция.
Арбитражни операции:
Под арбитраж се има предвид замяна на един вид валута срещу друг вид валута, извършена по повод на
сключена сделка или други договорености между банката и клиентите й.
Минимален неснижаем остатък е минималното налично салдо по клиентската сметка, което не се
олихвява.
Лихви:
Неразделна част от настоящата Тарифа са лихвите, начислявани от банката по банкови сметки в
национална и чуждестранна валута.
Банката определя лихвените проценти по разплащателни, депозитни и спестовни сметки в съответни
лихвени скали.
Лихвените проценти са на годишна база.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

За разплащателните сметки и за депозитите със срочност, определена в дни, се прилага конвенция
действителен брой дни/365, а за тези депозити, чиято срочност е определена в месеци, се прилага
конвенция 360/360.
Банката си запазва правото при промяна на пазарните условия по отношение на лихвените равнища на
паричните пазари да променя своята лихвена скала. Всички промени по лихвената скала се утвърждават от
Управителния съвет (УС) на банката и важат за ново сключени депозити. За действащите депозити,
дадена промяна влиза в сила от датата на тяхното подновяване или предоговаряне.
Банката договаря различни от определените в съответните лихвени скали лихвени проценти по
разплащателни, депозитни и други сметки по ред и начин, определен с вътрешни правила.
Базов лихвен процент (БЛП) на банката се определя на основата на средната цена на привлечения ресурс в
съответния вид валута плюс разходите по икономически елементи и нормативно регламентираните
разходи на банката (МЗР, фонд за гарантиране на влогове и др.), съгласно изискванията на БНБ.
БЛП се актуализира и се утвърждава от УС на банката.
За лихвите по предоставени средства се прилага конвенция действителния брой дни/360 дни.
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Размер на таксите и комисионите

Клиентски сметки

Лева

Валута

без такса

без такса

1.20 лева месечно

2 лева месечно

1.1.1.

Откриване, поддържане и закриване на
разплащателни смети
Откриване на сметки на физически лица

1.1.2.

Поддържане и обслужване на разплащателни сметки

1.1.3.

Закриване на сметки на физически лица

2 лева

4 лева

1.1.4.

Минимално салдо

5 лева

5 валутни единици

1.2.

Спестовни влогове на физически лица

1.2.1.

Поддържане и обслужване на спестовни влогове

1.20 лева месечно

2 лева месечно

1.2.2.

Закриване на спестовен влог

без такса

без такса

1.2.3.

Минимално салдо по спестовни влогове

20 лева

20 валутни единици

1.3.

Специални сметки на физически лица

1.4.

Дарителски сметки на физически лица

по договаряне
без такса за
откриване, обслужване
и закриване

по договаряне
без такса за
откриване, обслужване
и закриване

1.5.

Блокиране на сметки

1.5.1.

По молба на клиент

5 лева

5 лева

1.5.2.

За обезпечение по кредит, предоставен от банката

без такса

без такса

1.5.3.

За обезпечение по кредит, предоставен от друга банка

10 лева

10 лева

1.5.4.

Отблокиране по молба на клиент

3 лева

3 лева

1.6.

Такса за обработка на запорни съобщения (заб. 7)

5 лева

5 лева

1.1.

1.
2.
3.

Забележки:
Таксите по откриване и закриване на сметката се събират в деня на откриване/закриване, ако не е уговорено
друго.
Таксите за поддържане на сметките се събират месечно (за цял месец или за част от него) и при закриване на
сметките.
Суми под минималното салдо не се олихвяват.

4.

В случай, че в рамките на 6 месеца авоарите по сметката са под изискуемото минимално салдо, банката има
право да закрие сметката.

5.

Такса за закриване на сметка не се дължи в случай, че сметката е открита преди повече от 12 месеца, считано
от деня на искането за нейното закриване.

6.

Таксите по т. 1.5. се прилагат и за депозитни сметки.

7.

Таксите по т.1.6. са с включен ДДС, удържат се на ниво клиент и се събират при вдигане на обезпечителния запор
и при последно плащане за изпълнителния запор.

Лихвени проценти
Разплащателни сметки

BGN

EUR

USD

годишен лихвен процент

0.01%

0.01%

0.01%

Специални сметки
годишен лихвен процент
Дарителски сметки
годишен лихвен процент
Спестовни влогове

BGN

USD

BGN
0.00%
BGN

EUR
по договаряне
EUR
0.00%
EUR

USD
0.00%
USD

годишен лихвен процент

0.01%

0.01%

0.01%

BGN

EUR

USD

MasterCard Standard/Business/Gold

0.01%

0.01%

0.01%

Visa Classic/Visa Business/Visa Gold

0.01%

0.01%

0.01%

Кредитни карти
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Касови операции

2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.

Внасяне на суми на каса от титуляр
Внасяне на суми в банкноти
За суми до 5 000 лева

2.1.1.2.

За суми над 5 000 лева

2.1.1.3.

За внасяне на суми в брой по кредити съгласно
основание по платежен документ

2.1.1.4.

Внасяне на суми в монети над 50 къса

2.2.1.
2.2.1.1.

Внасяне на суми на каса от лице нетитуляр по
сметка на физическо лице
Внасяне на суми в банкноти
За суми до 5 000 лева

2.2.1.2.

За суми над 5 000 лева

2.2.2.

Внасяне на суми в монети над 50 къса

2.3.
2.3.1.
2.3.2.

Теглене на суми на каса
За суми до 2 000 лева
За суми над 2 000 лева

2.3.2.1.

С писмена заявка

2.3.2.2.

Без заявка

2.3.3.

За заявена и неизтеглена сума на каса

2.4.

Покупко-продажба на чуждестранна валута (заб. 9)
Обработка на парични средства
(без вноска по сметка)
Обработка на банкноти
(преброяване, уедряване, раздробяване, пачкосване)

2.2.

2.5.
2.5.1.
2.5.2.

Проверка на банкноти

2.5.3.

Обработка на монети над 50 къса
(преброяване, уедряване, раздробяване)

2.5.4.
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Размер на таксите и комисионите
Лева

Валута

без комисиона
0.1%, за частта над
5 000 лева

без комисиона
0.1%, за частта над
5 000 лева

без комисиона

без комисиона

2% върху сумата,
макс. 1000 лева

не се предлага

1 лев
1 лев + 0.1%, за частта
над 5 000 лева
2% върху сумата,
макс. 1000 лева

3 лева
3 лева + 0.1%, за частта
над5 000 лева

1 лев

1 лев

не се предлага

0.5%

0.2%, за частта с
равностойност над
2000 лева
0.4%, за частта с
равностойност
над 2000 лева
0.5%

без комисиона

без комисиона

2% върху сумата,
макс. 1000 лева

2% върху сумата,
макс. 1000 лева

0.80 лева на банкнота

0.80 лева на банкнота

2.5% върху сумата

не се извършва

0.2%, за частта над 2000
лева
0.4%, за частта
над 2000 лева

Замяна на повредени и негодни банкноти в лева
10% от сумата
не се извършва
Забележки:
Размерът на вноските и тегленията по т. 2.1. и 2.3. се изчислява общо за деня за клиент по вид валута и за сметка.
За теглене на каса на суми над 2000 (две хиляди) лева или равностойността им в чуждестранна валута, банката
изисква заявка за теглене на суми в брой два дни предварително.
За касови операции по срочни депозити и спестовна сметка "Алианц Детство", банката изисква заявка за теглене
на суми над 2000 лева или равностойността им в чуждестранна валута, един ден предварително.
Суми без предварителна заявка се изплащат само при достатъчна касова наличност.
Върху размера на таксите по т. 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4. се начислява ДДС.
Не се събира такса при вноски на каса за обслужване на кредитно задължение, съгласно основание по платежен
документ. Вноска по сметка с овърдрафт не се отчита като вноска по кредит и се таксува съгласно т. 2.1. и 2.2.
Не се събира такса за касови операции по срочни депозити, дарителски и спестовни сметки "Алианц Детство".
Таксите по т. 2.3.3. не се отнасят за сметки на срочни депозити.
Вноска на каса от клиенти на пенсионните фондовете към ПОД "Алианц България" - без такса.
При внасяне на такси за издаване на български документ за самоличност на лица с намалена работоспособност или
с увреждане над 50 на сто, се заплаща такса в размер на 50% от дължимата за вноска от физическо лице по сметка
на бюджетна организация.
При касови операции по дилърски сделки комисиони по Раздел 2. Касови операции не се събират, освен ако изрично не
е посочено друго с резолюция на оторизирано от банката лице.
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Преводи

Размер на таксите и комисионите
Лева

Валута

3.1.

Наредени преводи

3.1.1.

Вътрешнобанкови преводи

3.1.1.1.

Нареден чрез хартиен носител от сметка на
наредителя

0.60 лева

3 лева

3.1.1.2.

Нареден чрез електронно банкиране

без такса

1 лев

3.1.1.3.

Нареден чрез инструкция за периодично плащане

0.25 лева

0.25 лева

3.1.2.

Междубанкови преводи
чрез БИСЕРА - 0.5% от
сумата, мин. 5 лева
чрез РИНГС - 0.5% от
сумата, мин. 15 лева

не извършва

3.1.2.1.

С вноска на каса

3.1.2.2.

Нареден чрез хартиен носител от сметка на
наредителя

чрез БИСЕРА - 1.80 лева
чрез РИНГС - 12 лева

3.1.2.3.

Нареден чрез електронно банкиране

чрез БИСЕРА - 0.85 лева
чрез РИНГС - 8 лева

за суми с равностойност
до 1 000 лева – 30 лева
за суми с равностойност
над 1000 лева - 0.15%,
мин. 30 лева, макс. 400 лева
(за евро - вальор следващ
работен ден, за всички
останали валути - спот
вальор)
0.1%, мин. 20 лева,
макс. 400 лева

3.1.2.4.

Нареден чрез инструкция за периодично плащане

1.20 лева

не извършва

3.1.3.

Многоредов междубанков безкасов превод

3.1.3.1.

Нареден чрез хартиен носител от сметка на
наредителя

3.1.3.2.

Нареден чрез електронно банкиране

3.1.4.

Експресно извършване на междубанков превод

3.1.4.1.
3.1.4.2.

С вальор в деня на клиентското нареждане - за
всички видове валути
С вальор на следващия ден след клиентското
нареждане - за всички валути без евро

3.1.5.

Преводи за лечение и благотворителна
дейност

3.2.

Получени преводи

чрез БИСЕРА - 1.80 лева
за всяка преведена сума
чрез РИНГС - по 12 лева
за всяка преведена сума
чрез БИСЕРА - 0.85 лева
за всяка преведена сума
чрез РИНГС - 8 лева
за всяка преведена сума

не извършва
не извършва

не извършва

не извършва

0.25%, мин. 100 лева,
макс. 800 лева
0.2%, мин. 60 лева,
макс. 600 лева

без такса

без такса

3.2.1.

В полза на клиенти на банката със заверка на
сметка на получателя

без такса

за суми до 1000 лева - 5 лева
за суми над 1000 лева - 0.1%,
мин. 12 лева,
макс. 200 лева

3.2.2.

Преводи за лечение и благотворителна
дейност

без такса

без такса

3.2.3.

За допълнителна обработка, поради неточни и
непълни данни, грешен IBAN

не се прилага

15 лева

3.3.

Други услуги

3.3.1.

Запитвания, рекламации и др. по искане на
клиент (заб. 1)

10 лева + действителните
разноски

40 лева + действителните
разноски

3.3.2.

Извършване на промяна на първоначалните
инструкции по инициатива на наредителя

3.3.2.1.

При неизпратено нареждане към оператор

3.3.2.2.

При изпратено нареждане към оператор

3.3.3.1.

Канцелиране на превод по инициатива на
наредителя (при възможност)
При неизпратено нареждане към оператор

3.3.3.2.

При изпратено нареждане към оператор

3.3.4.

Връщане на получен превод
Уведомление за отказ от изпълнение на
платежна операция от страна на банката

3.3.3.

3.3.5.

10 лева
10 лева + действителните
разноски

10 лева
40 лева + действителните
разноски

10 лева
40 лева + действителните
разноски
заб. 6

10 лева
60 лева + действителните
разноски
заб. 6

4 лева

4 лева

Забележки:
1.

В размера на таксите по т.3.3. е включен ДДС, а върху размера на действителните разноски се начислява ДДС.

2.

Банката изпълнява само нареждания, които са стандартни по форма и съдържание и в съответствие с
българското законодателството.

3.
4.
5.
6.
7.

Банката изпълнява платежни нареждания, ако по сметките на наредителя има достатъчна наличност.
Експресни преводи се извършват само при възможност от банката, когато клиентските нареждания са подадени
в определения за това срок.
За превод с вноска на каса от клиенти на пенсионните фондовете към ПОД "Алианц България" - без такса.
За връщане на получен превод по нареждане на клиента се прилага таксата за нареден превод.
При междубанкови преводи в чуждестранна валута наредени чрез SWIFT и TARGET2 се заплаща допълнително и
такса за SWIFT съгласно т. 8.12.1.от Раздел „Други услуги“.

4

Операции с чекове

Размер на таксите и комисионите

4.1.

Операции с чекове във валута

4.1.1.

Издаване на поименен чек

4.1.2.

Анулиране или преиздаване на чекове по искане на клиент

4.1.2.1.

Анулиране на чек по искане на клиент

4.1.2.1.1.

При наличие на оригинала

4.1.2.2.

Преиздаване на чекове по искане на клиент

4.1.2.3.

Спиране на плащане по издаден банков чек, преди
изплащането на сумата по чека

4.1.3.

Инкасиране на чекове

4.1.3.1.

Инкасиране на чек "под резерва" при мин.номинал 500EUR или
равностойността в друга валута

4.1.3.2.

Изпращане на чек с отделна ценна пратка по куриер по искане
на клиента(заб. 2)

4.1.4.

Изплащане на поименни чекове след инкасиране

4.1.4.1.

До 500 валутни единици

0.3 %, мин. 15 лева

4.1.4.2.

Над 500 валутни единици

0.3 %, мин. 25 лева

4.1.5.

Връщане на неплатени чекове не по вина на банката,
независимо от техния брой в една пратка

4.1.6.

Допълнителна кореспонденция по искане на клиент (заб. 2)

0.20 %, мин. 20 лева, макс. 400 лева

25 лева
15 лева + комисиона по т.4.1.1.
10 EUR + разноските на кореспондента

0.4% при мин.10 лева
4 лева + действителни разноски на
куриерска служба

30 лева на чек + разноски на кореспондента
40 лева + действителните разноски

Забележки:
1.
2.
3.
4.
5.

Инкасират се чекове само на клиенти с открити сметки в банката и наличност мин. 50 валутни единици
В размера на таксата по т.4.1.3.2. и т.4.1.6. се включва ДДС, а върху размера на действителните разноски по
същите точки се начислява ДДС.
Банката обработва документарните инкаса съгласно действащата към момента на сделката редакция на
Еднообразните правила за инкасата на МТК, Париж.
Освен посочените комисиони, се събират и разноските на инкасираща банка.
Комисионата за инкасиране/издаване на чек, спиране на плащане/анулиране на издаден чек се събира за
всякатранзакция.

5

Размер на таксите и
комисионите

Директен дебит и документарно инкасо

5.1.

Директен дебит в лева
Когато бенефициентът и наредителят имат сметки в системата на
банката
Когато сметката на бенефициента е извън системата на банката

0.60 лева

без такса

5.2.2.

Директен дебит в лева чрез електронно банкиране
Когато бенефициентът и наредителят имат сметки в системата на
банката
Когато сметката на бенефициента е извън системата на банката

5.3.

Документарни инкаса в чуждестранна валута

5.3.1.

Изпращане на документи за инкасо

5.3.1.1.

Обработка и изпращане

5.3.1.2.

Промяна на условията по инкасова операция

60 лева

5.3.1.3.

Рекламация

60 лева

5.3.2.

Авизиране на инкасо и предаване на документи

5.3.2.1.

Срещу плащане или акцепт

5.3.2.2.

Предаване без плащане

5.1.1.
5.1.2.
5.2.
5.2.1.

1.60 лева

0.70 лева

0.2%, мин. 80 лева, макс. 300 лева

0.25%, мин. 80 лева, макс. 300
лева
80 лева

Авалиране на ценни книжа получени за инкасиране

5.3.2.3.

С парично обезпечение

0.2% мин. 100 лева за тримесечие
или част от него

Без парично покритие

по договореност

Връщане на неплатени документи на наредителя

30 лева

Забележки:
1.
2.

Освен посочените комисиони се събират и действителните разноски. Върху размера на действителните
разноски се начислява ДДС.
Банката обработва документарните инкаса съгласно действащата към момента на сделката редакция на
Еднообразните правила за инкасата на МТК, Париж.

6

6.1.

6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.3.

Кредитни сделки
Предварително проучване и изготвяне на становище по постъпили
искания за кредит с обезпечение блокирани парични средства в лева
и/или чуждестранна валута в банката, ДЦК или банкови гаранции,
издадени от местни и чуждестранни първокласни банки, покриващи
минимум 100%
Предварително проучване и изготвяне на становище по постъпили
искания за кредит с обезпечения, различни от т. 6.1.
Предварително проучване и изготвяне на становище по постъпили
искания за кредит с обезпечение ипотека
Предварително проучване и изготвяне на становище по постъпили
искания за кредит с обезпечения различни от ипотека
Предварително проучване и изготвяне на становище по постъпили
искания за кредит овърдрафт

без такса

75 лева - при депозиране на искане за
кредит
35 лева - при депозиране на искане за
кредит
25 лева - при депозиране на искане за
кредит

Предсрочно погасяване на кредит

6.3.1.

По кредити, обезпечени с ипотека

6.3.2.

По кредити с обезпечения различни от ипотека

6.3.3.

По кредит овърдрафт
Ангажимент върху неизползваната част от договорения размер на
кредита (заб. 2)

6.4.

Размер на таксите и комисионите

6.4.1.

По кредити, обезпечени с ипотека

6.4.1.1.

В режим на овърдрафт (заб. 7)

6.4.1.2.

При погасителен план

6.4.2.

По кредити с обезпечения, различни от ипотека

6.4.3.

По кредит овърдрафт

6.5.

Такса за възстановяване на лихва, съгласно договора за кредит

6.6.

Промяна в условията по отпуснат кредит без увеличаване размера
и срока на кредита

6.6.1.

По кредити, обезпечени с ипотека

6.6.2.

По кредити с обезпечения, различни от ипотека

1 % когато кредитът е погасен преди
изплащане на 12 месечни погасителни
вноски
Без такса във всички останали случаи
Без такса за кредити с плаващ лихвен
процент
При кредити с фиксиран лихвен
процент:
- 1% върху предсрочно погасената сума
по кредита, когато оставащият срок на
договора за кредит е по-дълъг от една
година;
- на 0.5% върху предсрочно погасената
сума по кредита при оставащ срок на
договора за кредит до една година
без такса

1% годишно върху неусвоения размер
1% върху размера на неизползваната
част, еднократно
0.5% върху размера на неизползваната
част, еднократно
без такса

50 лева

1% върху частта от размера на
кредита, за който се иска промяна,
мин. 10 лева, макс. 700 лева
35 лева

6.6.3.

По кредит овърдрафт.

25 лева

6.7.

Промяна в датата на плащане на месечни погасителни вноски и
обслужваща сметка

25 лева

6.8.

Удължаване на срока на издължаване на кредита

6.9.

Увеличаване на размера на кредита

6.10.
6.11.
6.12.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение към
Алианц Банк България АД, което да послужи пред друга банка
Издаване на удостоверение за окончателно издължен кредит по
искане на кредитоискателя
Минимални приложими годишни лихвени проценти (приложими за
договори, подписани до 22 юли 2014 г.)

0.25% върху размера на неиздължената
част от кредита в деня на
предоговаряне
съответната такса за предварително
проучване и изготвяне на становище
45 лева с ДДС
40 лева с ДДС
по договаряне, съгласно параметрите на
продукта, но не по-малко от:

6.12.1.

В лева

8.60%

6.12.2.

В евро

7.50%

6.12.3.

В щатски долари

6.50%
Забележки:

1.

Таксите по т. 6.1. и т. 6.2. се заплащат от кредитоискателя при подаване на Искане за кредит.

2.

Таксите по т. 6.4. се събират в деня, следващ деня, в който изтича срока на усвояване на кредита.

3.

Събраните такси и комисиони по настоящия раздел не подлежат на връщане при предсрочно погасяване на кредита.

6.

Таксите и комисионите по настоящия раздел се заплащат за сметка на отпуснатия кредит. По изключение и при
съгласуваност с параметрите на кредитния продукт се допуска таксите и комисионите да се заплащат и със
собствени средства на кредитополучателя.
За специфични кредитни продукти могат да се прилагат такси и комисиони, различни от настоящия раздел,
уговорени в договора за кредит.
Таксите по настоящия раздел не се прилагат по студентски кредити по ЗКСД.

7.

Таксата по 6.4.1.1. се начислява ежедневно и се събира ежемесечно заедно с лихвите по разрешения овърдрафт.

8.

Таксата по т.6.6.2. се прилага и за кредити Живот и ДПО в режим на овърдарфт.

4.
5.

7
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Депозити и спестовна сметка Алианц Детство
Откриване на депозитни сметки на физически лица
Управление на депозитни сметки
Обслужване на депозитна сметка
Закриване на депозитна сметка
Откриване, закриване, управление и обслужване на спестовна
сметка Алианц Детство

срок
7 дни
14 дни
1 месец
3 месеца
6 месеца
12 месеца
1.
2.
3.

Лихвена скала по стандартен срочен депозит
BGNмин. 500
EURмин. 500

Размер на таксите и
комисионите
без комисиона
без комисиона
без комисиона
без комисиона
без комисиона

USDмин. 500

0.05%
0.10%
0.35%
0.50%
0.70%
1.20%

0.20%
0.15%
0.40%
0.25%
0.60%
0.40%
1.10%
0.55%
Забележки:
Лихвените проценти са на годишна база.
При предсрочно прекратяване на депозита, банката начислява лихва в размер на годишния
лихвен процент за олихвяване на разплащателни сметки във валутата на депозита.
От 28.06.2010 г. се преустановява предлагането на срочности над 12 месеца. Депозитите
за такива срочности, сключени преди тази дата, се предоговарят автоматично при
лихвен процент за 12 месечен стандартен срочен депозит в съответната валута.
Лихвена скала по депозит Алианц Комфорт

Срок

BGN мин. 500

6 месеца
12 месеца
18 месеца
24 месеца
30 месеца
36 месеца

0.50%
1.00%
не се предлага
1.70%
не се предлага
1.80%

1.
2.

3.

EUR мин. 500

USD мин. 500

0.45%
0.35%
0.90%
0.45%
не се предлага
не се предлага
1.50%
1.00%
не се предлага
не се предлага
1.60%
1.20%
Забележки:
Лихвените проценти са на годишна база.
При предсрочно прекратяване на депозита, банката начислява лихва в размер на годишния
лихвен процент за олихвяване на разплащателни сметки във валутата на депозита.
Считано от01.04.2010 г. банката не предлага депозити със срочност 18 и 30 месеца.
Сключените договори по депозит Алианц Комфорт със срочности от 18 и 30 месеца, които
на падеж са автоматично подновени за нов период, се олихвяват с лихвените проценти,
приложими за 12 месечни стандартни срочни депозити в съответната валута.
Лихвена скала по депозит Алианц Ускорение

срок – 36
месеца
1 – 3 м.
3 – 6 м.
6 – 12 м.
12 – 18 м.
18 – 24 м.
24 – 30 м.
30 – 36 м.

BGN мин. 500
0.45%
0.90%
1.60%
1.70%
1.80%
1.90%
2.00%

EUR мин. 500
0.35%
0.70%
1.40%
1.50%
1.60%
1.70%
1.80%
Забележки:

USD мин. 500
0.15%
0.25%
0.95%
1.05%
1.15%
1.25%
1.45%

1.
2.

Лихвените проценти са на годишна база.
При предсрочно прекратяване на депозита, банката начислява лихва в размер на:
- За предишните лихвени периоди - в пълен размер;
- За текущия лихвен период в намален размер до действащия лихвен процент по
разплащателна сметка в съответния вид валута.
Лихвена скала по депозит Аванс

Срок
12 месеца
24 месеца
36 месеца

BGN мин. 2000

EURмин. 2000

USD мин. 2000

1.00%
1.40%
1.50%

0.90%
1.20%
1.30%

0.45%
0.80%
1.00%

Забележки:
1.
2.

Лихвените проценти са на годишна база.
При предсрочно прекратяване на депозита, банката начислява лихва в размер на годишния
лихвен процент за олихвяване на разплащателни сметки във валутата на депозита.

срок - 9 месеца
I-во 3-месечие
II-ро 3-месечие
III-то 3-месечие
1.
2.

Лихвена скала по депозит Три напред
BGN min 500
EUR min 500
0.40%
0.30%
0.90%
0.80%
1.70%
1.50%

Забележки:
Лихвените проценти са на годишна база.
При предсрочно прекратяване на депозита, банката начислява лихва
в размер на:
- За предишните лихвени периоди - в пълен размер;
- За текущия лихвен период в намален размер до действащия
лихвен процент по разплащателна сметкав съответния
вид валута.

Лихвена скала по ONLINE Спестовна сметка
ONLINE спестовна сметка се открива и обслужва само през системата за
интернетбанкиране Allianz E-bank
Валутни единици
BGN
EUR
0 – 500
Неолихвяеми
Неолихвяеми
500.01 - 2000
0.20%
0.10%
2000.01 – 5000
0.50%
0.20%
5000.01 – 20 000
0.70%
0.50%
Над 20 000.01
0.90%
0.70%

1.

2.

Забележки:
Лихвените проценти са на годишна база.
При закриване на ONLINE спестовна сметка, сумата по влога се
олихвява за периода от датата на последно олихвяване до датата
на закриване, с лихвения процент, прилаган от БАНКАТА по
разплащателни сметки за съответния вид валута към датата на
закриване на влога.
Спестовна сметка – Алианц Детство – Надбавки

1.
2.

BGN
EUR
1.53%
1.20%
Лихвените проценти са на годишна база.

USD
0.87%

Лихвените проценти се формират на база годишна лихва по РС плюс надбавка.

Лихвена скала по депозит Алианц Детство

Лихвени условия за BGN, EUR и USD
Съгласно лихвените условия на 12 (дванадесет) месечен „Алианц Комфорт” +
надбавка в размер на 10% от лихвения процент на „Алианц Комфорт”.
Всяка промяна в лихвените условия по депозит “Алианц Комфорт”, автоматично
води до промяна в лихвените условия на “Алианц Детство”.
Лихвата по депозита се начислява и изплаща годишно, при изтичане на 12
(дванадесет)месечния период.
Лихвената скала се прилага по съществуващи депозитни сметки. От 2 януари 2013
г. продуктът е спрян от продажба.
Забележки:
1.
Лихвените проценти са на годишна база.
При предсрочно прекратяване на депозита, банката начислява лихва в размер
на годишния лихвен процент за олихвяване на разплащателни сметки във
2.
валутата на депозита.
Лихвена скала по депозит Алианц Комфорт Плюс
срок
6 месеца
12 месеца
18 месеца
24 месеца
36 месеца
1.

2.
3.

BGN мин. 500

EUR мин. 500

USD мин. 500

0.25%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%

0.20%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%

0.10%
0.20%
0.20%
0.20%
0.20%

Забележки:
Лихвените проценти са на годишна база.
При предсрочно прекратяване на депозита, банката начислява лихва в размер
на годишния лихвен процент за олихвяване на разплащателни сметки във
валутата на депозита.
Лихвената скала се прилага по съществуващи депозитни сметки. Продуктът е
спрян от продажба.
Лихвена скала по депозит Алианц Сърф

срок
6 мес.
12 мес.
18 мес.
24 мес.
36 мес.
1.

2.
3.

3.

USD мин. 500

0.25%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%

0.20%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%

0.10%
0.20%
0.20%
0.20%
0.20%

Лихвена скала по депозит Бонус 13
BGN мин. 500

13 месеца

2.

EUR мин. 500

Забележки:
Лихвените проценти са на годишна база.
При предсрочно прекратяване на депозита, банката начислява лихва в размер
на годишния лихвен процент за олихвяване на разплащателни сметки във
валутата на депозита.
Лихвената скала се прилага по съществуващи депозитни сметки. Продуктът е
спрян от продажба.

срок

1.

BGN мин. 500

0.50%
Забележки:

EUR мин. 500
0.20%

Лихвените проценти са на годишна база.
При предсрочно прекратяване на депозита, банката начислява лихва в пълен
размер за фактическия брой дни на престояване на средствата.
Лихвената скала се прилага по съществуващи депозитни сметки. Продуктът е
спрян от продажба.

8

Други услуги

Размер на таксите и комисионите

8.1.

Съхранение на ценности

8.2.

Регистриране и поддръжка на Allianz E-Bank (инсталиране и
преинсталиране вкл. и преиздаване на сертификат)

8.2.1.

Посещение на място по искане на клиент (заб. 2)

8.3.

Експресни парични преводи чрез MONEYGRAM INTERNATIONAL

8.4.

Писмени справки за извършени плащания по искане на клиент (заб. 1)

8.4.1.

За текущата година

15 лева + 0.50 лева за всяка страница
формат А4

8.4.2.

За минали години

25 лева + 0.50 лева за всяка страница
формат А4

8.5.1.
8.5.2.

Издаване на писмени удостоверения или потвърждения за наличие на
сметка/и и авоарите по нея/тях (заб. 1) - на български език
Издаване на писмени удостоверения или потвърждения за наличие на
сметка/и и авоарите по нея/тях (заб. 1) - на английски език

според утвърдени параметри
без такса
15 лева
съгласно официалната Тарифа на
MONEYGRAM

15 лева
20 лева

8.6.

Фотокопиране на документи (заб. 2)

1 лев на страница

8.7.

Заверяване на фотокопия (заб. 2)

1 лев на страница

8.8.

Издаване на банкови референции (заб. 1)

35 лева

8.9.

Издаване на банкови референции на английски език (заб. 1)

40 лева

8.10.
8.11.

Изпращане на факс към контрагенти, посочени от клиент в страната
(заб. 1)
Предоставяне на информация за лица и фирми по искане на
клиент (заб. 1)

2 лева

8.11.1.

По искане от чужбина

50 лева + действителните разноски

8.11.2.

По искане от страната

30 лева + действителните разноски

8.12.

Пощенски, куриерски и комуникационни услуги

8.12.1.

Изпращане на SWIFT съобщение

8.12.2.

Телексно съобщение по валутни преводи (заб. 1)

8.12.2.1.

За чужбина

20 лева

8.12.2.2.

За страната

10 лева

8.12.3.

Изпращане на факс съобщения по валутни преводи (заб. 1)

8.12.3.1.

За страната

2 лева на страница, макс. 10 лева

8.12.3.2.

За чужбина

6 лева на страница, макс. 10 лева

8.12.4.

Пощенски и куриерски услуги за страната (заб. 2)

3 лева

8.12.4.1.

В т.ч. препоръчана поща

6 лева

8.12.4.2.

Телекс за страната

5 лева

8.12.5.

Порто

10 лева

8.13.

Предоставяне на финансова информация според сложност и обем (заб.
2)

8.14.

Потвърждаване на спесимени по искане на клиент пред други
институции (заб. 1)

8.15.

Куриерски услуги за чужбина (заб. 2)

8.16.

Потвърждаване на салда по разплащателни, депозитни сметки,
сметки за банкови кредити и гаранции

8.17.

SWEEP към спестовна карта

8.18.

SMS Известяване (заб. 1)
Абонамент 50 съобщения

16 лева

подоговореност, мин. 10 лева
60 лева
4 лева + разноските на куриерската
служба
90 лева
без такса
6 лева

Абонамент 150 съобщения

18 лева

Абонамент 500 съобщения

50 лева

Пакет ЩИТ

8.19.

Активиране - 20 съобщения

0.01 лева

Презареждане - 20 съобщения

2.50 лева

Закупуване на token устройство (с ДДС)

20 лева
Забележки:

1.

В размера на комисионите е включен ДДС.

2.

Върху размера на действителните разноски се начислява ДДС.

8.1

Зона за самообслужване

1.1.

Ползване на обществен трезор

10 лева месечно

1.2.

Броене на сортирани валути

0.10%

1.3.

Броене на несортирани валути

0.20%
Забележки:

1.

При съхранение на парични средства се дължи само таксата за ползване на трезора.
Услугата Обществен трезор се предлага в БЦ Велико Търново, МФЦ Обществен трезор и БЦ
Ямбол.

2.

8.2

Тип

Банков сейф
Бизнес център Мария Луиза, адрес: София, бул. Дондуков 33, тел. 02/ 981 41 81
Срок на ползване/цена в лева
Размер на касетките (милиметри)
3 месеца
6 месеца
12 месеца

I

75 / 300 / 400

50

70

110

II
III
IV
V

150 / 300 / 400
300 / 300 / 400
450 / 300 / 400
600 / 300 / 400

50
60
80
90

80
110
120
130

130
180
220
240

Тип

Бизнес център Европа, адрес: София, бул. Джеймс Баучър 71, тел. 02/ 9216 717
Срок на ползване/цена в лева
Размер на касетките (милиметри)
3 месеца
6 месеца
12 месеца

I

100 / 300 / 400

50

70

120

II
III

140 / 300 / 400
170 / 300 / 400

50
60

80
110

130
210

Бизнес център Иван Вазов, адрес: София, бул.Цар Освободител 8, тел. 02/921 56 38
Срок на ползване/цена в лева
Тип
Размер на касетките (милиметри)
3 месеца
6 месеца
12 месеца
I

120/340/390

50

80

150

II
III

240/340/390
360/340/390

70
120

120
140

200
250

Тип

Бизнес център Варна, адрес: Варна, ул. Преслав 10, тел. 052/ 689 312
Срок на ползване/цена в лева
Размер на касетките (милиметри)
3 месеца
6 месеца
12 месеца

I

120 / 300 / 400

50

80

130

II
III
IV
V
VI
VII
VIII

140 / 250 / 500
250 / 300 / 400
190 / 250 / 500
350 / 300 / 400
400 / 250 / 500
100 / 300 / 400
400 / 300 / 400

50
60
60
80
80
50
80

80
110
110
120
120
70
120

130
180
180
210
220
120
210

Тип

Финансов център Център, адрес: Варна, бул. Мария Луиза 9, тел. 052/ 689 346
Срок на ползване/цена в лева
Размер на касетките (милиметри)
3 месеца
6 месеца
12 месеца

I

140 / 250 / 500

50

80

130

II
III

190 / 250 / 500
400 / 250 / 500

60
80

110
120

180
220

Тип

Бизнес център Бургас, адрес: Бургас, ул. Гео Милев 20, тел. 056/ 87 54 21
Срок на ползване/цена в лева
Размер на касетките (милиметри)
3 месеца
6 месеца
12 месеца

I

75 / 300 / 400

50

70

120

II
III
IV

150 / 300 / 400
300 / 300 / 400
400 / 300 / 400

50
60
80

80
110
120

130
180
210

Тип

Бизнес център Плевен, адрес: Плевен, ул. Ц. Церковски 16, тел. 064/ 890 762
Срок на ползване/цена в лева
Размер на касетките (милиметри)
3 месеца
6 месеца
12 месеца

I

100 / 300 / 400

50

70

110

II
III

200 / 300 / 400
400 / 300/ 400

60
80

110
120

180
210

Тип

Бизнес център Велико Търново, адрес: Велико Търново, ул. Марно поле 2, тел. 062/ 61 80 10
Срок на ползване/цена в лева
Размер на касетките (милиметри)
3 месеца
6 месеца
12 месеца

I

100 / 320 / 385

50

70

110

II
III

150 / 320 / 385
185 / 320/ 385

50
60

80
110

130
180

Тип

Бизнес център Пловдив, адрес: Пловдив, ул. "Иван Вазов" №11 тел. 032 / 64 68 12
Срок на ползване/цена в лева
Размер на касетките (милиметри)
3 месеца
6 месеца
12 месеца

I

120 / 300 / 400

50

70

110

II
III

240 / 300 / 400
360 / 300 / 400

60
80

110
120

130
200

Тип
I

Бизнес център Владислав, адрес: Варна, ул. Братя Миладинови 68, тел. 052/668 701 и 668 703
Срок на ползване/цена в лева
Размер на касетките (милиметри)
3 месеца
6 месеца
12 месеца
150 / 350 / 400

60

110

150

II
III
IV
V
VI

Тип

240 / 350 / 400
400 / 350/ 400
100/300/400
200/300/400
300/300/400

60
80
60
60
80

110
120
110
110
120

180
220
150
180
220

Финансов център Генерал Колев, адрес: Варна, ул. Генерал Колев 85, тел. 052/ 689 373
Срок на ползване/цена в лева
Размер на касетките (милиметри)
3 месеца
6 месеца
12 месеца

I

150 / 350 / 400

60

110

150

II
III

240 / 350 / 400
400 / 350/ 400

60
80

110
120

180
220

Тип
I

Тип

Бизнес център Троян, адрес: Троян, ул. Васил Левски 3, тел. 0670/6 88 13
Срок на ползване/цена в лева
Размер на касетките (милиметри)
3 месеца
6 месеца
12 месеца
120 / 300 / 400

50

80

130

Бизнес център Добрич, адрес: Добрич, ул. България 10, тел. 058 / 655 685
Срок на ползване/цена в лева
Размер на касетките (милиметри)
3 месеца
6 месеца
12 месеца

I

100 / 300 / 400

40

70

120

II
III

140 / 300 / 400
160 / 300 / 400

50
50

80
80

130
130

Гаранция за добросъвестно ползване на сейфа - 60 лева
Таксите са с включен ДДС. За повторно отваряне през същия ден - такса от 5лв.

8.3

Експресни мобилни преводи през Moneygram
Съгласно официалната Тарифа на MONEYGRAM

8.4

Правно обслужване на кредитни сделки

Размер на таксите и
комисионите

1.

Учредяване, подновяване и заличаване на обезпечения

1.1.

Учредяване, подновяване и заличаване на ипотека

35 лева

1.2.

Учредяване, подновяване и заличаване на залог (ЗОЗ, ТЗ, ЗЗД)

25 лева

2.

Изготвяне на документи (на документ)

2.1.

Документи по учредяване на ипотека, вкл. морска ипотека

2.1.1.

По сделки до BGN 100 000, вкл.

100 лeва

2.1.2.

По сделки от BGN 100 001 до BGN 300 000, вкл.

150 лева

2.1.3.

По сделки над BGN 300 001

200 лева

2.2.

Молба за вписване на законна ипотека
Преглед, редакция и окончателно потвърждение на Договор за ипотека
(вкл. морска) или Молба за вписване на законна ипотека, изготвени от
нотариус или избран от клиента адвокат

100 лева

2.3.

2.4.

При изготвяне на документи и учредяване на ипотеки за имоти в
различни райони по една и съща кредитна сделка

2.5.

За всички неупоменати в т.1. и т.2. случаи

30% от сумата по т. т.2.1. и 2.2.
30% от сумата по т. т.2.1.и 2.2. за
всеки следващ след първия
нотариален акт
по договаряне

Забележки:

1.

В размера на таксите по т. 1. и т .2. не влизат събираните нотариални и държавни такси. Таксите по т.1.2.
се заплащат само в случай, че действията се извършват от представител на банката. Таксите по т.1. са
дължими за еднократно вписване и еднократно заличаване на обезпечения, като при следващо вписване и/или
заличаване таксата се заплаща отново. Таксите са дължими при подписване на договора преди учредяване на
обезпеченията.

9

Операции с корпоративни ценни книжа

Размер на таксите и
комисионите

9.1.

Приемане и обработка на поръчки за сделки с корпоративни ценни книжа

5 лева

9.2.

Промяна в параметрите на подадена поръчка за сделки с корпоративни ценни
книжа или отмяна на подадена поръчка

1 лев

9.3.

Посреднически сделки по покупко-продажба
на ценни книжа (заб. 7)

9.3.1.
9.3.2.
9.3.3.

За сделки на стойност до 1 000 лева
За сделки на стойност от 1 000.01 лева до 10 000 лева
За сделки на стойност от 10 000.01 лева до 100 000 лева

9.3.4.

За сделки на стойност над 100 000.01 лева

9.3.5.

За сделки, сключени през системата за търговия COBOS

9.3.6.

За попечителски сделки

2%, мин. 5 лева
1.50%
1.00%
по договореност,
мин. 100 лева
0.50%, мин. 2.50 лева за
сделка
по договореност,
но не по-малко от 30 лева

9.3.9.

Такса за записване на финансови инструменти, предлагани чрез друг
инвестиционен посредник
Такса за прехвърляне на акции от емисии с ограничения върху прехвърлянията
(винкулирани ЦК)
При плащания с КИ по приватизационни и др. сделки

9.4.

Управление на индивидуални портфейли от ценни книжа (заб. 6)

9.5.

Менажиране на емисии ценни книжа, поемателство,
услуги на разплащателен агент, депозитар и/или попечител

по договореност

9.6.

Посредничество при осъществяване на търгово
предлагане за закупуване и замяна на акции

по договореност

9.7.

Блокиране, деблокиране на ценни книжа, вписване на залог, запор и открито
производство по несъстоятелност, регистрация на апорт на ценни книжа в
Централния депозитар (ЦД), както и вписване на допълнителни
обстоятелства при тях и т.н.

9.8.

Издаване на удостоверения от ЦД във връзка с услугите по т.9.7.

9.9.

Издаване на удостоверения от ЦД за структура на капитала на акционерни
дружества, както и за издаване на книга на акционерите по искане на клиент

9.10.

Издаване на депозитарна разписка за ценни книжа по клиентска подсметка при
банката

9.11.

Изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа (заб. 6)

по договореност

9.12.

Консултации (заб. 6)

по договореност

9.13.

Представителство на притежатели на ценни книжа пред емитента на ценни
книжа на общи събрания (заб. 6)

по договореност

9.14.

Извършване на трансфер на ценни книжа в ЦД от клиентска сметка по
регистъра на банката към клиентска сметка при друг инвестиционен
посредник

10 лева

9.15.

Извършване на трансфер на ценни книжа по клиентска сметка в регистъра на
банката в ЦД (само ако не бъде свързано с подаване на поръчка)

5 лева

9.16.

Откриване и поддържане на клиентска сметка по регистъра на банката(за
юридически лица)

30 лева

9.3.7.
9.3.8.

9.17.
9.18.

За изготвяне на справки относно ценни книжа (наличности по сметки,
движения, цени и др.), по искане на клиент, извън стандартните отчети,
предоставяни по реда на ЗППЦК и НИДИП
Операции с ценни книжа, регистрирани в чужбина (заб. 3 и заб. 4)

10 лева
10 лева + таксата на ЦД АД
5 лева + таксата на ЦД АД
по договореност,
не по-малко от 1000 лева

30 лева + таксата на ЦД
10 лева + такса за услугата
съгл. тарифата на ЦД
30 лева + таксата на ЦД
5 лева

10 лева

9.18.1.
9.18.2.
9.18.3.
9.18.4.
9.18.5.
9.18.6.

Поддържане на регистър за акции, облигации и други ценни книжа,
регистрирани в чужбина
Участие в аукциони и първични търгове на ценни книжа
Сделки по покупко-продажба на ценни книжа на вторичен пазар
Издаване на сертификати/удостоверения за собственост
Извършване на трансфер на ценни книжа, водени по регистри в Euroclear или
Clearstream
Извършване на трансфер на ценни книжа, водени по регистри различни от
Euroclear или Clearstream

по договореност
по договореност
по договореност
10 лева/5 евро
60 евро
по договореност

Забележки:
1.
2.

3.

4.

Таксите по обработка на поръчки и комисионите по изпълнение на посреднически сделки включват разходите
по трансфера на ценните книжа в ЦД.
При поръчки, които се изпълняват на части и разходите в ЦД надвишават договорената комисиона, банката
има право на комисиона, по-висока от стандартната.
Операциите с ценни книжа, регистрирани в чужбина включват депозитарни услуги /поддържане на регистри/,
блокиране на книжа като обезпечение, доставка и получаване срещу плащане /DVP/, свободна доставка,
получаване на лихви и дивиденти, поръчки за участие на първични аукциони, сделки на вторичен пазар, както
и репо-сделки.
В обхвата на ценни книжа, регистрирани в чужбина се включват финансови инструменти като
корпоративни акции, права, варантни контракти (Warrants – Call Option), взаимни фондове (Mutual Funds),
еврооблигации и глобални облигации на корпорации, правителства и квазисуверенен дълг.

5.

За всички сделки, сключени на БФБ, клиентът заплаща допълнително и борсовите комисиони.

6.

Върху размера на таксите и комисионите по т. 9.4., т. 9.11.,т. 9.12., т.9.13. се начислява ДДС.
При посреднически сделки за закупуване на акции с компенсаторни инструменти, стойността на сделката се
определя като компенсаторните инструменти се отчитат по номинал.

7.

10

Операции с ДЦК, издадени по реда на наредба 5 на МФ и БНБ

10.1.

Участие в аукцион на ДЦК в БНБ

10.1.1.

За всяка одобрена поръчка на аукциона

10.1.2.

За всяка неодобрена или недопусната до класация поръчка по вина на
клиента на аукциона

10.2.

При сделки на вторичния пазар на ДЦК

10.2.1.

За всяка сделка на банката с клиент, чийто регистър се води при нея

10.2.2.

За всяка сделка между клиенти, водещи се в регистъра на банката

10.2.3.
10.2.4.
10.2.5.

Размер на таксите и
комисионите

0.05% върху номинала, мин. 10 лева

За прехвърляне на ДЦК, собственост на клиент от/в регистъра на
банката към/от други поддепозитари на ДЦК или техни клиенти
Прехвърляне на ДЦК по сметка на МФ при БНБ за участие в
приватизационни сделки
Издаване на удостоверение, на вниманието на МФ за погасяване на
задължения по ЗУНК

10 лева

10 лева
10 лева за всяка от страните
10 лева
10 лева
25 лева

10.2.6.

Издаване на сертификат за собственост на ДЦК

10 лева

10.2.7.

Издаване на дубликат на сертификат

10 лева

10.3.

При падеж на емисии

10.4.

При блокиране и деблокиране на ДЦК по регистър на банката

0.02% върху номинала от
залогодателя и залогоприемателя
за всяко блокиране и деблокиране

10.5.

При блокиране и деблокиране на ДЦК по реда на Закона за особените
залози по регистъра в БНБ

еднократна такса от 20 лева +
таксите и комисионите,
предвидени по реда на ЗОЗ за всяко
блокиране и деблокиране

10.6.

Справка по желание на клиент, за движение на ДЦК по регистъра,
воден от банката

10.7.

Консултантски услуги, свързани с ДЦК (заб.1)

0.03% върху номинала

10 лева
подоговореност, мин. 10 лева

Забележки:
1.

Върху размера на таксата по т. 10.7.се начислява ДДС.

2.

Всички такси и комисиони се събират служебно от сметките на клиентите на банката, а при липса на
сметки, таксите и комисионите се заплащат в брой на каса преди извършване на операцията.

11

Картови операции

11.1.

Издаване и обслужване на дебитна карта

11.1.1.

Издаване на дебитна карта

11.1.2.

Експресно издаване на дебитна карта

Дебитни
карти Maestro

Дебитни
карти Debit
MasterCard

Дебитни
карти VISA
Electron

без такса

без такса

без такса

8 лева

8 лева

8 лева

без такса

без такса

без такса

5 лева

5 лева

5 лева

5 лева

5 лева

5 лева

3 лева

3 лева

3 лева

11.1.6.

Подновяване/издаване на нова
дебитна карта поради изтекъл срок на валидност
Подновяване/издаване на нова
дебитна карта по вина на клиент
Получаване на дебитна карта в друг Бизнес/Финансов
център на банката, различен от този, в който е
подадено искането
Невърната дебитна карта

11.1.7.

Теглене от ATM (банкомат) и ПОСтерминал (ПОС)

11.1.7.1.

АТМ собственост на Алианц Банк България и АТМ от
мрежата на Уникредит Булбанк АД

без такса

без такса

без такса

11.1.7.2.

ПОС собственост на Алианц Банк

0.96 лева

0.96 лева

0.96 лева

0.96 лева

0.96 лева

0.96 лева

0.96 лева

0.96 лева

0.96 лева

4 лева + 1.5%
от сумата
6 лева + 1% от
сумата
без такса

4 лева + 1.5%
от сумата
6 лева + 1% от
сумата
без такса

4 лева + 1.5%
от сумата
6 лева + 1% от
сумата
без такса

без такса

без такса

без такса

0.25 лева

0.25 лева

0.25 лева

0.15 лева

0.15 лева

0.15 лева

0.15 лева

0.15 лева

0.15 лева

без такса/2
лева

без такса/2
лева

без такса/2
лева

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

11.1.15.

Регистриране за услугата 3D Защита
Генериране на нов временен Секретен Код за услугата
3D Защита
Блокиране/активиране на потребителски профил за
услугата 3D Защита
Промяна на оперативен лимит по карта

3 лева

3 лева

3 лева

11.1.16.1.

Справка за салдо в страната

0.20 лева

0.20 лева

11.1.16.2.

Справка за салдо в ЕС

1 лев

1 лев

11.1.17.1.

Смяна на ПИН в страната

без такса

без такса

11.1.17.2.

Смяна на ПИН в ЕС

1 лев

1 лев

0.20 лева
услугата не е
приложима
без такса
услугата не е
приложима

11.1.18.

Неодобрена рекламация на транзакция

10 лева

10 лева

10 лева

11.1.19.

Месечно извлечение по искане на клиент

0.50 лева

0.50 лева

0.50 лева

11.1.20.

Издаване на нов ПИН код

услугата не е
приложима

2 лева

2 лева

11.1.3.
11.1.4.
11.1.5.

11.1.7.3.
11.1.7.4.

АТМ собственост на друга българска банка или
институция - за транзакция
ПОС собственост на друга българска банка или
институция - за транзакция

11.1.7.5.

Теглене на ATM в чужбина

11.1.7.6.

Теглене на ПОСв чужбина

11.1.8.

Заплащане на ПОС в страната

11.1.9.

Заплащане на ПОС в чужбина
Плащане на периодични сметки - данъци, такси и други
търговски услуги и продукти, регистрирани и ползващи
за разплащане в системата bPAY (чрез АТМ)
Плащане на периодични сметки - данъци, такси и други
търговски услуги и продукти, регистрирани и ползващи
за разплащане системата еPAY
Плащане на комунални сметки чрез "Електронни
битови сметки"
Блокиране/отблокиране и промяна на условията за
ползване на дебитна карта

11.1.10.

11.1.11.
11.1.12.
11.1.13.
11.1.14.
11.1.14.1.
11.1.14.2.

11.1.21.
11.1.22.
11.2
11.2.1.
11.2.2.

Възстановяване на средства от транзакция, от ПОС
при търговец в чужбина (refund), както и получаване на
пари по номер на карта
Теглене на пари в брой от търговец в страната ( cashback)

услугата не е
приложима

1% от сумата

1% от сумата

услугата не е
приложима

услугата не е
приложима

0.15 лева

Теглене на пари в брой с дебитни карти Maestro или Visa Elctron от ПОС, инсталиран в бизнес / финансов
център на банката
Транзакция с дебитна карта с БИН 6760 (национални и международни
Maestro), издадена от друга българска банка
Транзакция с международна карта, различна от Maestro, издадена от
чужда банка

11.3

Издаване и обслужване на международни
кредитни карти MasterCard/ VISA

11.3.1.

Издаване на международна кредитна карта

11.3.2.

Експресно издаване на МКК

11.3.3.

Подновяване след изтичане на срока

11.3.4.

Преиздаване по вина на клиент

11.3.5.

Годишна такса за обслужване (заб.1)

11.3.6.

Блокиране/активиране

MasterCard
Standard
VISA Classic
10 лева

1% от сумата на транзакцията
3% от сумата на транзакцията

MasterCard
VISA Business

MasterCard
VISA Gold

10 лева

15 лева

60 лева

100 лева

160 лева

Безплатно

Безплатно

Безплатно

40 лева

40 лева

40 лева

40 лева
безплатно/20
лева

60 лева
безплатно/20
лева

100 лева
безплатно/20
лева

Блокиране при предсрочно закриване на
картата
Регистриране за услугата 3D Защита
Генериране на нов временен Секретен код за
услугата 3D Защита

20 лева

20 лева

20 лева

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

11.3.7.2.

Блокиране/активиране потребителски
профил за услугата 3D Защита

без такса

без такса

без такса

11.3.8.

Месечно извлечение

2 лева

2 лева

2 лева

11.3.9.

Промяна на оперативни лимити по карта

20 лева

20 лева

20 лева

11.3.10.

Неоснователна рекламация

60 лева

60 лева

60 лева

11.3.11.1.

Смяна на ПИН/справка за салдо в страната

1 лев

1 лев

1 лев

11.3.11.2.

Смяна на ПИН/справка за салдо в ЕС(заб.5)

1.50 лева

1.50 лева

1.50 лева

11.3.12.

Невърната карта

6 лева

6 лева

6 лева

11.3.13.

Неснижаем остатък по сметка (заб.2)

100 лева

300 лева

600 лева

11.3.14.

Издаване на нов ПИН

7 лева

7 лева

7 лева

11.3.15.

Теглене на пари от АТМ/ПОС

11.3.15.1.

Теглене от собствен АТМ и от мрежата на
Уникредит Булбанк АД

11.3.15.2.

Теглене от АТМ на друга българска банка

11.3.15.3.

Теглене от АТМ в чужбина

11.3.15.4.

Теглене от собствен ПОС

11.3.15.5.

Теглене от ПОС на друга българска банка

1 лев + 1.5%
мин. 2 лева
6 лева + 1.5%
мин.10 лева
6 лева + 1.5%
мин.10 лева
1% мин.
2 лева
6 лева + 1.5%
мин.10 лева

2 лева + 1.5%
мин. 3 лева
6 лева + 1.5%
мин.10 лева
6 лева + 1.5%
мин.15 лева
1% мин.
3 лева
6 лева + 1.5%
мин.10 лева

2 лева + 1.5%
мин. 3 лева
6 лева + 1.5%
мин.10 лева
6 лева + 1.5%
мин.15 лева
1% мин.
3 лева
6 лева + 1.5%
мин.10 лева

11.3.15.6.

Теглене от ПОС в чужбина

6 лева + 1.5%
мин.10 лева

6 лева + 1.5%
мин.15 лева

6 лева + 1.5%
мин.15 лева

11.3.16.

Плащане на стоки и услуги

11.3.16.1.

Плащане чрез собствен ПОС

без такса

без такса

без такса

11.3.6.1.
11.3.7.
11.3.7.1.

11.3.16.2.
11.3.16.3.
11.3.16.4.
11.3.17.
11.3.17.1.
11.3.17.1.1.
11.3.17.1.2.
11.3.17.1.3.
11.3.17.1.4.
11.3.17.1.5.

11.3.17.1.6.

11.3.17.1.7.

11.3.17.2.
11.3.17.2.1.
11.3.17.2.2.
11.3.17.2.3.
11.3.17.2.4.
11.3.17.2.5.

11.3.17.2.6.

11.3.17.2.7.

11.3.17.3.

Плащане чрез чужд ПОС
Възстановяване на суми от търговец,
локализиран в чужбина, както и получаване на
пари по номер на карта
Теглене на пари в брой от търговец при
покупка от ПОС в страната (заб.3)
Лихвени условия по кредитните карти:
Лихва по усвоен кредит при транзакции плащане на стоки и услуги
Възнаградителна лихва за картови сметки в
евро и щ. долари за първите 3 месеца (заб.4)
Възнаградителна лихва за картови сметки в
евро и щ. долари след изтичане на 3 месечния
промоционален период
Възнаградителна лихва за картови сметки в
лева за първите 3 месеца (заб. 4)
Възнаградителна лихва за картови сметки в
лева след изтичане на 3-месечния
промоционален период
Възнаградителна лихва за карти гарантирани
с депозит
Възнаградителна лихва за карти гарантирани
със застраховка "Живот" или средства,
натрупани по индивидуалната партида от
лични осигурителни вноски в ”Доброволен
пенсионен фонд Алианц България” АД - за
сметки в евро и щатски долари
Възнаградителна лихва за карти гарантирани
със застраховка "Живот" или средства,
натрупани по индивидуалната партида от
лични осигурителни вноски в ”Доброволен
пенсионен фонд Алианц България” АД- За
сметки в лева
Лихва по усвоен кредит при транзакции теглене на пари в брой
Възнаградителна лихва за картови сметки в
евро и щ. долари за първите 3 месеца
Възнаградителна лихва за картови сметки в
евро и щ. долари след изтичане на 3-месечния
промоционален период
Възнаградителна лихва за картови сметки в
лева за първите 3 месеца
Възнаградителна лихва за картови сметки в
лева след изтичане на 3-месечния
промоционален период
Възнаградителна лихва за карти гарантирани
с депозит
Възнаградителна лихва за карти гарантирани
със застраховка "Живот" или средства,
натрупани по индивидуалната партида от
лични осигурителни вноски в ”Доброволен
пенсионен фонд Алианц България” АД - за
сметки в евро и щатски долари
Възнаградителна лихва за карти гарантирани
със застраховка "Живот" или средства,
натрупани по индивидуалната партида от
лични осигурителни вноски в ”Доброволен
пенсионен фонд Алианц България” АД- за
сметки в лева
Обезщетение за забава

без такса

без такса

без такса

0.5%

0.5%

0.5%

0.15 лева

0.15 лева

0.15 лева

0.57% месечно

0.57% месечно

0.57% месечно

14.75%

13.75%

13.75%

0.57% месечно

0.57% месечно

0.57% месечно

15.75%

14.75%

14.75%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

12%

12%

12%

0.57% месечно

0.57% месечно

0.57% месечно

17.75%

15.75%

15.75%

0.57% месечно

0.57% месечно

0.57% месечно

18.75%

16.75%

16.75%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

12%

12%

12%

законната лихва

законната
лихва

законната
лихва

11.3.17.4.

Лихва по неразрешен овърдрафт

11.3.17.5.

Неустойка върху неплатени лихви
Такса за неоторизирано превишаване на
лимита

11.3.17.6.
11.3.17.7.
11.3.18.
11.3.19.
11.3.19.1.
11.3.19.2.

11.4

11.4.1.

Такса за предсрочно погасяване
Регистриране за SMS уведомление за
всички видове карти
Процент на минимална погасителна вноска
(МПВ)
Плаваща (процент от усвоения кредитен
лимит)
Фиксирана (процент от отпуснатия
кредитен лимит)

2% месечно

2 % месечно

2% месечно

10% годишно

10% годишно

10% годишно

0 лева

0 лева

0 лева

безплатно

безплатно

безплатно

без такса

без такса

без такса

3%

3%

3%

3%

3%

3%

Теглене на пари в брой с кредитни карти брандирани с логото на MasterCard или Viosa от ПОС,
инсталиран в бизнес център на банката
Транзакция с международна карта MasterCard
или Visa, издадена от чужда банка, различна от
Алианц Банк България АД

3 % от сумата
на
транзакцията

-

-

Забележки:

1.

2.

3.

4.
5.

Таксата за годишно обслужване на MКК за първата година се събира в последния работен ден на
месеца, в който пластиката е активирана и предадена на картодържателя, а за всеки следващ 12
месечен период или част от него – в последния работен ден на календарния месец, в който е
осъщетвено издаването на картовата пластика.
Карти, издадени с обезпечение откупна стойност по застраховка "Живот", сключена от титуляря
със ЗАД Алианц България или с обезпечение чрез допълнително пенсионно осигуряване в ПОД "Алианц
България", са освободени от годишна такса за първите 12 (дванадесет) месеца от валидността на
картата. Годишната такса за следващите 12 месечни подпериоди от валидността на картата се
начислява ежегодно в последния работен ден от месеца, в който е издадена картата.
За карти, издадени с разрешен кредитен лимит неснижаемият остатък е 0 лева. Когато
обслужващата картата сметка е в EUR или USD, стойностите на миналния неснижаем остатък за
отделните продукти се дели на 2.
Таксата важи само за посочената функционалност (връщане на пари в брой - ресто) при карти Visa.
Притази платежна операция имате право да изтеглите от картата до 50.00лв в брой на касата
при плащане на покупка при търговец, който е локализиран в страната. Изтеглената сума се
олихвява с лихва за платежна операция – теглене на пари в брой.
Промоционалната възнаградителна лихва за първите три месеца не се прилага при карти,
издадени с обезпечение - депозит, застраховка „Живот”или средства, натрупани по индивидуална
партида от лични осигурителни вноски в Доброволен Пенсионен Фонд - Алианц България АД.
Функцията е валидна само за карти, брандирани с логото на MasterCard.

11.5

Спестовна карта VISA ELECTRON

В лева

Във валута

11.5.1.1.

Откриване на картова сметка

11.5.1.2.

Закриване на картова сметка (заб. 1)

11.5.1.3.

Минимално салдо

100 валутни единици

11.5.2.

Издаване на МДК

Без такса

11.5.3.

Подновяване поради изтекъл срок на валидност

Без такса

11.5.4.

Преиздаване на нова МДК по вина на клиент

5 лева

11.5.5.

Невърната МДК

3 лева

Без такса
5 лева за сметка в
лева

10 лева за сметка
във валута

11.5.6.

Получаване на дебитна карта в Бизнес център/Финансов център
на банката, различен от този, в който е подадено искането за
издаване

11.5.7.

Поддържане и обслужване на сметката

Без такса

11.5.8.

Месечно извлечение по искане на клиент

2 лева

11.5.9.

Неоснователна рекламация на транзакция

10 лева

11.5.10.0.

Промяна на данните

11.5.10.1.

Блокиране/отблокиране

11.5.10.2.

Промяна на оперативен лимит

11.5.10.3.

Смяна на ПИН код

11.5.10.4.

Издаване на нов ПИН код

11.5.11.

Справка за салдо

11.5.12.

Теглене от ATM в чужбина

11.5.13.

Теглене от ATM в страната

11.5.14.

Транзакция/теглене/на ПОСна Алианц Банк България

0.1%, мин.1 лев

11.5.15.

Транзакция на ПОС на банково гише на друга банка в страната

0.1%, мин.1 лев

11.5.16.

Транзакция на ПОС на банково гише на банка в чужбина

11.5.17.

Заплащане на стоки и услуги на ПОС на Алианц Банк България
Заплащане на стоки и услуги:ПОС на друга банка (в страната и в
чужбина)
Плащане на периодични сметки - данъци, такси и др., чрез
системата bPAY (чрез АТМ)

11.5.18.
11.5.19.

5 лева за сметка в лева

0.50 лева
без такса/2 лева
3 лева
без такса
2 лева
0.20 лева
6 лева +1.5%
1 лев

8 лева + 1%
0.1%, мин.1 лев
0.1%, мин.2 лева
0.1%, мин.2 лева

11.5.20.

Плащане чрез интернет посредством номера на картата

11.5.21.

Регистриране за услугата 3D Защита

Без такса

Без такса

11.5.22.

Генериране на нов временен Секретен код за услугата 3D Защита
Блокиране/активиране на потребителски профил за услугата 3D
Защита
Теглене на пари в брой при покупка при търговец в страната (cashback)

Без такса

Без такса

Без такса

Без такса

0.15 лева

0.15 лева

11.5.23.
11.5.24

0.1%, мин.2 лева

Забележки:
1.

Такса за закриване на сметка не се дължи в случай, че сметката е открита преди повече от 12 месеца,
считано от деня на искането за нейното закриване.

Валутни единици
0 – 100
100.01 – 2000
2 000.01 – 5000
5 000.01 – 25 000
25 000.01 – 50 000
Над 50 000.01

Лихвена скала по Спестовна карта
BGN
Неолихвяеми
0.20%
0.50%
0.70%
0.90%
1.10%

EUR
Неолихвяеми
0.10%
0.20%
0.50%
0.70%
1.00%

0

12
12.1.

Алианц Академика

Такси и комисиони

Годишна такса за поддържане на Програмата

14.40 лева
(събира се на месечна база)

Разплащателна сметка
12.2.

Откриване на разплащателна сметка

без такса

12.3.

Поддържане и обслужване на разплащателна сметка в лева

без такса

Международна дебитна карта MAESTRO
12.4.

Издаване на МДК

без такса

12.5.

Експресно издаване на МДК

12.6.

Подновяване/издаване на нова МДК поради изтекъл срок на валидност

12.7.

Преиздаване/издаване на нова МДКпо вина на клиента

3 лева

12.8.

Получаване на МДК в друг Бизнес/Финансов център на банката, различен
от този, в който е подадено искането

5 лева

12.9.

Невърната дебитна карта

3 лева

12.10.

Теглене от ATM и ПОС

5 лева
без такса

12.10.2.

Собственост на Алианц Банк България или терминал от мрежата на
Уникредит Булбанк - за транзакция
Собственост на друга българска банка или институция - за транзакция

12.10.3.

От ATM, локализиран в чужбина

3 лева + 0.5% от сумата

12.10.4.

От ПОС, локализиран в чужбина

3 лева + 1% от сумата

12.11.

Заплащане на стоки и услуги

12.11.1.

Заплащане на ПОС в страната

без такса

12.11.2.

Заплащане на ПОС в чужбина

без такса

12.12.

Превод между сметки

без такса

12.10.1.

12.13.
12.14.

без такса
0.27 лева

Плащане на периодични сметки - данъци, такси и др., чрез системата
bPAY (чрез АТМ)
Плащане на периодични сметки - данъци, такси и др., чрез системата
еPAY

без такса
без такса

12.15.

Плащане на комунални сметки чрез "Електронни битови сметки"

без такса

12.16.

Блокиране, активиране и промяна на условията за ползване на МДК

0.50 лева

Интернет банкиране АЛИАНЦ E-BANK
12.17.

Регистрация за ползване

Без такса

12.18.

Месечно обслужване

Без такса

12.19.

Издаване на електронен сертификат

Без такса

12.20.

Вътрешно - банкови преводи в лева

Без такса

12.21.

Заплащане на комунални задължения

Без такса

12.22.

Заплащане на застрахователни полици към дружествата от групата на
Алианц България Холдинг

Без такса

SMS – ИЗВЕСТЯВАНЕ
12.23.

Активиране на услугата

0.02 лева

12.24.

Програмата включва пакет от 30 броя sms - съобщения

Без такса

3D Защита
12.25.

Регистриране за услугата 3D Защита

Без такса

12.26.

Генериране на нов временен Секретен код за услугата 3D Защита

Без такса

12.27.

Блокиране/активиране на потребителски профил за услугата 3D Защита

Без такса

Международна кредитна карта MasterCard Standard / Visa Classic

12.28.

Издаване на МКК

12.29.

Годишна такса за управление

12.30.
12.31.

Минимално салдо по платежна сметка за обслужване на кредитната
карта (за карти, ползващи собствени средства)
Лихви, такси и комисионни във връзка с ползване на кредитната карта и
извършване на платежни операции с нея

Без такса
20 лева
50 лева
Съгласно стандартната
Тарифа на банката

13
13.1.
13.2.
13.3.

13.4.

13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
13.9.
13.10.
13.11.
13.12.
13.13.
13.14.
13.15.

Допълнителни и заключителни разпоредби
Банката изпълнява само нареждания, които са стандартни по форма и съдържание и в съответствие с
българското законодателството.
При комплексни услуги се събират такси и комисиони за всяка посочена в Тарифата услуга поотделно
(кумулативен принцип).
Комисионите и таксите се събират от основната сметка, посочена от клиента за извършване на сделката,
след извършване на банковата услуга. Те не подлежат на възтановяване дори в случай на нереализиране на
търговската сделка.
Таксите и комисионите за банкови сделки и услуги в чуждестранна валута се събират като процентно
изражение от валутата на операцията, и се отнася като приход на банката в левова равностойност, по
централен курс на БНБ за деня. Зададените в Тарифата минимуми и максимуми за валути, различни от лева, се
събират от клиента в лева или във валутата на операцията по централен курс на БНБ за деня.
Не се събират такси и комисиони за всички операции, свързани с набирането и изразходването на средства за
лечение извън България, след предявяване на съответните документи.
Банката може да договаря с отделни клиенти условия, различни от посочените в настоящата Тарифа. Редът и
правомощията за това се определят със заповед на изпълнителните директори на банката.
Банката събира всички разноски на своите кореспонденти и на други банки, възникнали в процеса на
изпълнението на нареждането на клиент на банката.
Банката си запазва правото да събира таксите и комисионите си от наредителя в случаите, когато в
неговите нареждания е указано, че са за сметка на бенефициента и банката не успее да ги събере от последния.
Банката си запазва правото да събира своите такси и комисиони от бенефициента в случаите, когато в
нареждането за свободен превод е оказано, че са за сметка на наредителя и банката не успее да ги събере от
последния в 90 - дневен срок.
Операциите по касовото изпълнение на държавния и общинските бюджети се извършват от банката
безплатно, съгласно чл. 49 и сл. от ЗППЕПИПС.
За специфични или пакетни банкови продукти и услуги могат да се прилагат такси и комисиони, различни от
настоящата Тарифа.
За сделки и услуги, необхванати от настоящата Тарифа, банката събира такси и комисиони по договаряне.
Банката си запазва правото да промяна Тарифата за лихвите, таксите и комисионите при промяна на
пазарните условия, за което информира клиентите си в общодостъпните банкови помещения и на уебсайта на
банката www.allianz.bg.
Промени в лихвените проценти и валутните курсове се прилагат незабавно.
Настоящата Тарифа е приета на заседание на Управителния съвет на 20.01.2015 г. и влиза в сила от 01.02.2015
год.

