
 

 
 

 

 

 

 

7 Депозити и спестовни сметки 
Размер на таксите и комисионите 

срочност – 3, 6, 9 м. срочност – 12 м., над 12 м. 

7.1.  
Откриване на депозитни сметки на физически лица 
(заб.3) 

  

7.1.1. До 100 хиляди лева/ левова равностойност 10 лева 15 лева 

7.1.2. От 100 000до 200 000 лева/ левова равностойност 20 лева 30 лева 

7.1.3. От 200 000 лева/ левова равностойност 50 лева 75 лева 

7.2.  Подновяване на депозит на падеж (заб.3)   

7.2.1. До 100 хиляди лева/ левова равностойност 10 лева 15 лева 

7.2.2. От 100 000 до 200 000 лева/ левова равностойност 20 лева 30 лева 

7.2.3. От 200 000 лева/ левова равностойност 50 лева 75 лева 

7.3.  Предсрочно прекратяване на депозит (преди падежа)  0,01% 

7.4. Закриване на депозитна сметка на падеж без комисиона 

3. За депозити, открити през Allianz E-bank таксите по т.7.1. и 7.2. се дължат в размер на 50%. 

Лихвена скала по стандартен срочен депозит 

срок BGN мин. 500 EUR мин. 500 USD мин. 500 

за депозити в размер до 500 хил. лева/ левова равностойност включително 

3 месеца 0.02% 0.02% 0.00% 

6 месеца 0.05% 0.05% 0.01% 

12 месеца 0.10% 0.10% 0.03% 

за депозити в размер от 500 хил. лева/ левова равностойност до 3 млн. лева/ левова равностойност  

3 месеца -0.10% -0.10% 0.00% 

6 месеца -0.10% -0.10% 0.01% 

12 месеца -0.10% -0.10% 0.03% 



 

 
 

за депозити в размер от 3 млн. лева/ левова равностойност до 10 млн. лева/ левова равностойност  

3 месеца -0.30% -0.30% 0.00% 

6 месеца -0.30% -0.30% 0.01% 

12 месеца -0.30% -0.30% 0.03% 

за депозити в размер от 10 млн. лева/ левова равностойност до 50 млн. лева/ левова равностойност  

3 месеца -0.60% -0.60% 0.00% 

6 месеца -0.60% -0.60% 0.01% 

12 месеца -0.60% -0.60% 0.03% 

за депозити в размер от 50 млн. лева/ левова равностойност включително 

3 месеца -0.90% -0.90% 0.00% 

6 месеца -0.90% -0.90% 0.01% 

12 месеца -0.90% -0.90% 0.03% 

Забележки: 

1. Лихвените проценти са на годишна база. 

2. 
При предсрочно прекратяване на депозитите Банката ги олихвява с годишен лихвен процент по депозита, като 
се заплащат такси съгласно т.7.3 от Раздел Депозити и спестовни сметки и такси съгласно т.2.3. от Раздел 2 
Касови операции и т.3.1. от Раздел 3 Преводи. 

3. 
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. 

4. 
От 21.01.2016 г. се преустановява предлагането на срочности 7 и 14 дни. Депозитите за такива срочности, 
сключени преди тази дата, се предоговарят автоматично при лихвен процент 0.00%. 

5. 
От 01.06.2020 г. се преустановява предлагането на срочност 1 месец. Депозитите за такива срочности, 
сключени преди тази дата, се предоговарят автоматично при лихвен процент 0.00%. 

6. 
Банката си запазва правото да откаже да приеме или поднови депозити, надвишаващи сумата от 2 млн. лева 
/левова равностойност/.  

7. 
В случай, че даден клиент има открити пет действащи депозита в Банката, условията по всеки следващ се 
договорят между страните. 

Лихвена скала по депозит Алианц Комфорт 

Срок BGN мин. 500  EUR мин. 500 USD  мин. 500 

за депозити в размер до 500 хил. лева/ левова равностойност включително 

6 месеца 0.03% 0.03% 0.01% 

12 месеца 0.06% 0.06% 0.02% 

24 месеца 0.10% 0.10% 0.05% 

36 месеца 0.15% 0.15% 0.10% 

за депозити в размер от 500 хил. лева/ левова равностойност до 3 млн. лева/ левова равностойност  

6 месеца -0.10% -0.10% 0.01% 

12 месеца -0.10% -0.10% 0.02% 

24 месеца -0.10% -0.10% 0.05% 

36 месеца -0.10% -0.10% 0.10% 

за депозити в размер от3 млн. лева/ левова равностойност до 10 млн. лева/ левова равностойност  

6 месеца -0.30% -0.30% 0.01% 

12 месеца -0.30% -0.30% 0.02% 

24 месеца -0.30% -0.30% 0.05% 

36 месеца -0.30% -0.30% 0.10% 

за депозити в размер от 10 млн. лева/ левова равностойност до 50 млн. лева/ левова равностойност  

6 месеца -0.60% -0.60% 0.01% 



 

 
 

12 месеца -0.60% -0.60% 0.02% 

24 месеца -0.60% -0.60% 0.05% 

36 месеца -0.60% -0.60% 0.10% 

за депозити в размер от 50 млн. лева/ левова равностойност  

6 месеца -0.90% -0.90% 0.01% 

12 месеца -0.90% -0.90% 0.02% 

24 месеца -0.90% -0.90% 0.05% 

36 месеца -0.90% -0.90% 0.10% 

Забележки: 

1. Лихвените проценти са на годишна база.  

2. 
При предсрочно прекратяване на депозитите Банката ги олихвява с годишен лихвен процент по депозита, като се 
заплащат такси съгласно т.7.3 от Раздел Депозити и спестовни сметки и такси съгласно т.2.3. от Раздел 2 Касови 
операции и т.3.1. от Раздел 3 Преводи. 

3. 
Считано от 01.04.2010 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. 

4. 
Банката си запазва правото да откаже да приеме или поднови депозити, надвишаващи сумата от 2 млн. лева /левова 
равностойност/.  

5. 
В случай, че даден клиент има открити пет действащи депозита в Банката, условията по всеки следващ се договорят 
между страните. 

Лихвена скала по депозит Три напред 

срок - 9 месеца BGN min 500  EUR min 500 

за депозити в размер до 500 хил. лева/ левова равностойност включително 

I-во 3-месечие 0.00% 0.00% 

II-ро 3-месечие 0.01% 0.01% 

III-то 3-месечие 0.02% 0.02% 

за депозити в размер от 500 хил. лева/ левова равностойност до 3 млн. лева/ левова равностойност  

независимо от тримесечието -0.10% -0.10% 

за депозити в размер от 3 млн. лева/ левова равностойност до 10 млн. лева/ левова равностойност  

независимо от тримесечието -0.30% -0.30% 

за депозити в размер от 10 млн. лева/ левова равностойност до 50 млн. лева/ левова равностойност  

независимо от тримесечието -0.60% -0.60% 

за депозити в размер от 50 млн. лева/ левова равностойност включително 

независимо от тримесечието -0.90% -0.90% 

Забележки: 

1. Лихвените проценти са на годишна база.  

2. 
При предсрочно прекратяване на депозитите Банката ги олихвява с годишен лихвен процент по депозита, като се 
заплащат такси съгласно т.7.3 от Раздел Депозити и спестовни сметки и такси съгласно т.2.3. от Раздел 2 Касови 
операции и т.3.1. от Раздел 3 Преводи. 

3. 
Банката си запазва правото да откаже да приеме или поднови депозити, надвишаващи сумата от 2 млн. лева /левова 
равностойност/.  

4. 
В случай, че даден клиент има открити пет действащи депозита в Банката, условията по всеки следващ се договорят 
между страните. 

Приложение към Раздел 7 Депозити и спестовни сметки 
 

ДЕПОЗИТИ, СПРЕНИ ОТ ПРОДАЖБА 



 

 
 

Лихвена скала по депозит Алианц Ускорение 

срок – 36 месеца BGN мин. 500  EUR мин. 500 USD мин. 500 

за депозити в размер до 500 хил. лева/ левова равностойност вкл. 

1 – 3 м. 0.00% 0.00% 0.00% 

3 – 6 м. 0.00% 0.00% 0.00% 

6 – 12 м. 0.02% 0.02% 0.02% 

12 – 18 м. 0.02% 0.02% 0.02% 

18 – 24 м.  0.02% 0.02% 0.02% 

24 – 30 м. 0.05% 0.05% 0.05% 

30 – 36 м. 0.05% 0.05% 0.05% 

за депозити в размер от 500 хил. лева/ левова равностойност до 3 млн. лева/ левова равностойност  

1 – 3 м. -0.10% -0.10% 0.00% 

3 – 6 м. -0.10% -0.10% 0.00% 

6 – 12 м. -0.10% -0.10% 0.02% 

12 – 18 м. -0.10% -0.10% 0.02% 

18 – 24 м.  -0.10% -0.10% 0.02% 

24 – 30 м. -0.10% -0.10% 0.05% 

30 – 36 м. -0.10% -0.10% 0.05% 

за депозити в размер от 3 млн. лева/ левова равностойност до 10 млн. лева/ левова равностойност  

1 – 3 м. -0.30% -0.30% 0.00% 

3 – 6 м. -0.30% -0.30% 0.00% 

6 – 12 м. -0.30% -0.30% 0.02% 

12 – 18 м. -0.30% -0.30% 0.02% 

18 – 24 м.  -0.30% -0.30% 0.02% 

24 – 30 м. -0.30% -0.30% 0.05% 

30 – 36 м. -0.30% -0.30% 0.05% 

за депозити в размер от 10 млн. лева/ левова равностойност до 50 млн. лева/ левова равностойност  

1 – 3 м. -0.60% -0.60% 0.00% 

3 – 6 м. -0.60% -0.60% 0.00% 

6 – 12 м. -0.60% -0.60% 0.02% 

12 – 18 м. -0.60% -0.60% 0.02% 

18 – 24 м.  -0.60% -0.60% 0.02% 

24 – 30 м. -0.60% -0.60% 0.05% 

30 – 36 м. -0.60% -0.60% 0.05% 

за депозити в размер от 50 млн. лева/ левова равностойност  

1 – 3 м. -0.90% -0.90% 0.00% 

3 – 6 м. -0.90% -0.90% 0.00% 

6 – 12 м. -0.90% -0.90% 0.02% 

12 – 18 м. -0.90% -0.90% 0.02% 

18 – 24 м.  -0.90% -0.90% 0.02% 

24 – 30 м. -0.90% -0.90% 0.05% 

30 – 36 м. -0.90% -0.90% 0.05% 

Забележки: 

1. Лихвените проценти са на годишна база.  

2. 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. 



 

 
 

3. 
При предсрочно прекратяване на депозита се заплащат такси съгласно т.2.3. от Раздел 2 Касови операции и 
т.3.1. от Раздел 3 Преводи. 

4. 
Считано от 01.09.2020 г. депозит „Алианц Ускорение“ се спира от продажба. Лихвената скала се прилага по 
съществуващи депозитни сметки. 

5. 
Банката си запазва правото да откаже да приеме или поднови депозити, надвишаващи сумата от 2 млн. лева 
/левова равностойност/. 

 
Лихвена скала по депозит Алианц Детство 

BGN  EUR 

за депозити в BGN и в EUR до 500 хил. лева/ левова равностойност вкл. 

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”. 

за депозити в BGN и в EUR в размер от 500 хил. лева/ левова равностойност до 3 млн. лева/ левова 
равностойност  

-0.10% -0.10% 

за депозити в BGN и в EUR в размер от 3 млн. лева/ левова равностойност до 10 млн. лева/ левова 
равностойност  

-0.30% -0.30% 

за депозити в BGN и в EUR в размер от 10 млн. лева/ левова равностойност до 50 млн. лева/ левова 
равностойност  

-0.60% -0.60% 

за депозити в BGN и в EUR в размер от 50 млн. лева/ левова равностойност  

-0.90% -0.90% 

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. 

2. 
При предсрочно прекратяване на депозита, банката начислява лихва в размер на годишния лихвен процент за 
олихвяване на разплащателни сметки във валутата на депозита. 

3. 
Банката си запазва правото да откаже да приеме или поднови депозити, надвишаващи сумата от 2 млн. лева 
/левова равностойност/.  

 

Лихвена скала по депозит Аванс 

Срок BGN мин. 2000  EURмин. 2000 USD мин. 2000 

за депозити в размер до 500 хил. лева/ левова равностойност вкл. 

12 месеца 0.00% 0.00% 0.00% 

24 месеца 0.00% 0.00% 0.00% 

36 месеца 0.00% 0.00% 0.00% 

за депозити в размер от 500 хил. лева/ левова равностойност до 3 млн. лева/ левова равностойност  

12 месеца -0.10% -0.10% 0.00% 

24 месеца -0.10% -0.10% 0.00% 

36 месеца -0.10% -0.10% 0.00% 

за депозити в размер от 3 млн. лева/ левова равностойност до 10 млн. лева/ левова равностойност  



 

 
 

12 месеца -0.30% -0.30% 0.00% 

24 месеца -0.30% -0.30% 0.00% 

36 месеца -0.30% -0.30% 0.00% 

за депозити в размер от 10 млн. лева/ левова равностойност до 50 млн. лева/ левова равностойност  

12 месеца -0.60% -0.60% 0.00% 

24 месеца -0.60% -0.60% 0.00% 

36 месеца -0.60% -0.60% 0.00% 

за депозити в размер от 50 млн. лева/ левова равностойност  

12 месеца -0.90% -0.90% 0.00% 

24 месеца -0.90% -0.90% 0.00% 

36 месеца -0.90% -0.90% 0.00% 

Забележки: 

1. Лихвените проценти са на годишна база.  

2. 
При предсрочно прекратяване на депозита, банката начислява лихва в размер на годишния лихвен процент за 
олихвяване на разплащателни сметки във валутата на депозита.  

3. Лихвената скала се прилага по съществуващи депозитни сметки. Продуктът е спрян от продажба.  

4. 
При предсрочно прекратяване на депозита се заплащат такси съгласно т.2.3. от Раздел 2 Касови операции и 
т.3.1. от Раздел 3 Преводи. 

5. 
Банката си запазва правото да откаже да приеме или поднови депозити, надвишаващи сумата от 2 млн. лева 
/левова равностойност/.  

 

Лихвена скала по депозит Алианц Комфорт Плюс 

срок BGN мин. 500  EUR мин. 500 USD мин. 500 

за депозити в размер до 500 хил. лева/ левова равностойност вкл. 

6 месеца 0.00% 0.00% 0.00% 

12 месеца 0.00% 0.00% 0.00% 

18 месеца 0.00% 0.00% 0.00% 

24 месеца 0.00% 0.00% 0.00% 

36 месеца 0.00% 0.00% 0.00% 

за депозити в размер от 500 хил. лева/ левова равностойност до 3 млн. лева/ левова равностойност  

6 месеца -0.10% -0.10% 0.00% 

12 месеца -0.10% -0.10% 0.00% 

18 месеца -0.10% -0.10% 0.00% 

24 месеца -0.10% -0.10% 0.00% 

36 месеца -0.10% -0.10% 0.00% 

за депозити в размер 3 млн. лева/ левова равностойност до 10 млн. лева/ левова равностойност  

6 месеца -0.30% -0.30% 0.00% 

12 месеца -0.30% -0.30% 0.00% 

18 месеца -0.30% -0.30% 0.00% 

24 месеца -0.30% -0.30% 0.00% 

36 месеца -0.30% -0.30% 0.00% 

за депозити в размер от 10 млн. лева/ левова равностойност до 50 млн. лева/ левова равностойност  

6 месеца -0.60% -0.60% 0.00% 

12 месеца -0.60% -0.60% 0.00% 

18 месеца -0.60% -0.60% 0.00% 

24 месеца -0.60% -0.60% 0.00% 

36 месеца -0.60% -0.60% 0.00% 



 

 
 

за депозити в размер от 50 млн. лева/ левова равностойност  

6 месеца -0.90% -0.90% 0.00% 

12 месеца -0.90% -0.90% 0.00% 

18 месеца -0.90% -0.90% 0.00% 

24 месеца -0.90% -0.90% 0.00% 

36 месеца -0.90% -0.90% 0.00% 

Забележки: 

1. Лихвените проценти са на годишна база.  

2. 
При предсрочно прекратяване на депозита, банката начислява лихва в размер на годишния лихвен процент за 
олихвяване на разплащателни сметки във валутата на депозита. 

3. Лихвената скала се прилага по съществуващи депозитни сметки. Продуктът е спрян от продажба.  

4. 
При предсрочно прекратяване на депозита се заплащат такси съгласно т.2.3. от Раздел 2 Касови операции и 
т.3.1. от Раздел 3 Преводи. 

5. 
Банката си запазва правото да откаже да приеме или поднови депозити, надвишаващи сумата от 2 млн. лева 
/левова равностойност/.  

 

Лихвена скала по депозит Алианц Сърф 

Срок BGN мин. 500  EUR мин. 500 USD мин. 500 

за депозити в размер до 500 хил. лева/ левова равностойност вкл. 

6 мес. 0.00% 0.00% 0.00% 

12 мес. 0.00% 0.00% 0.00% 

18 мес. 0.00% 0.00% 0.00% 

24 мес. 0.00% 0.00% 0.00% 

36 мес. 0.00% 0.00% 0.00% 

за депозити в размер от 500 хил. лева/ левова равностойност до 3 млн. лева/ левова равностойност  

6 мес. -0.10% -0.10% 0.00% 

12 мес. -0.10% -0.10% 0.00% 

18 мес. -0.10% -0.10% 0.00% 

24 мес. -0.10% -0.10% 0.00% 

36 мес. -0.10% -0.10% 0.00% 

за депозити в размер от 3 млн. лева/ левова равностойност до 10 млн. лева/ левова равностойност  

6 мес. -0.30% -0.30% 0.00% 

12 мес. -0.30% -0.30% 0.00% 

18 мес. -0.30% -0.30% 0.00% 

24 мес. -0.30% -0.30% 0.00% 

36 мес. -0.30% -0.30% 0.00% 

за депозити в размер от 10 млн. лева/ левова равностойност до 50 млн. лева/ левова равностойност  

6 мес. -0.60% -0.60% 0.00% 

12 мес. -0.60% -0.60% 0.00% 

18 мес. -0.60% -0.60% 0.00% 

24 мес. -0.60% -0.60% 0.00% 

36 мес. -0.60% -0.60% 0.00% 

за депозити в размер от 50 млн. лева/ левова равностойност  

6 мес. -0.90% -0.90% 0.00% 

12 мес. -0.90% -0.90% 0.00% 

18 мес. -0.90% -0.90% 0.00% 

24 мес. -0.90% -0.90% 0.00% 



 

 
 

36 мес. -0.90% -0.90% 0.00% 

Забележки: 

1. Лихвените проценти са на годишна база. 

2. 
При предсрочно прекратяване на депозита, банката начислява лихва в размер на годишния лихвен процент за 
олихвяване на разплащателни сметки във валутата на депозита. 

3. Лихвената скала се прилага по съществуващи депозитни сметки. Продуктът е спрян от продажба. 

4. 
При предсрочно прекратяване на депозита се заплащат такси съгласно т.2.3. от Раздел 2 Касови операции и 
т.3.1. от Раздел 3 Преводи. 

5. 
Банката си запазва правото да откаже да приеме или поднови депозити, надвишаващи сумата от 2 млн. лева 
/левова равностойност/.  

 

Лихвена скала по депозит Бонус 13 

срок BGN мин. 500  EUR мин. 500 

за депозити в размер до 500 хил. лева/ левова равностойност вкл. 

13 месеца 0.00% 0.00% 

за депозити в размер от 500 хил. лева/ левова равностойност до 3 млн. лева/ левова равностойност  

13 месеца -0.10% -0.10% 

за депозити в размер от 3 млн. лева/ левова равностойност до 10 млн. лева/ левова равностойност  

13 месеца -0.30% -0.30% 

за депозити в размер от 10 млн. лева/ левова равностойност до 50 млн. лева/ левова равностойност  

13 месеца -0.60% -0.60% 

за депозити в размер от 50 млн. лева/ левова равностойност  

13 месеца -0.90% -0.90% 

Забележки: 

1. Лихвените проценти са на годишна база. 

2. 
При предсрочно прекратяване на депозита, банката начислява лихва в пълен размер за фактическия брой дни 
на престояване на средствата. 

3. Лихвената скала се прилага по съществуващи депозитни сметки. Продуктът е спрян от продажба.  

4. 
При предсрочно прекратяване на депозита се заплащат такси съгласно т.2.3. от Раздел 2 Касови операции и 
т.3.1. от Раздел 3 Преводи. 

5. 
Банката си запазва правото да откаже да приеме или поднови депозити, надвишаващи сумата от 2 млн. лева 
/левова равностойност/.  

 

http://bank.allianz.bg/

