1.8

Приложение 1 към Раздел I. Клиентски сметки
Платежна сметка за основни операции

Размер на таксите и
комисионите
Лева

1.8.1.

Откриване, поддържане и закриване на платежна сметка за основни
операции

1.8.1.1.

Откриване на разплащателна сметка

1.8.1.1.1

Откриване на разплащателна сметка в офис на банката

2,51 лева

1.8.1.1.2

Откриване на разплащателна сметка в офис на банката, с издаване на дебитна
карта към сметката

1,56 лева

1.8.1.2.

Обслужване на разплащателна сметка

1.8.1.2.1

Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката

1.8.2.

Внасяне на средства по платежна сметка за основни операции

1.8.2.1.

Внасяне на средства по сметка в офис на банката до 4000 лева

1.8.3.

Теглене на пари в брой от разплащателна сметка

1.8.3.1.

На каса в офис на банката до 1000 лв.

3,65 лева

1.8.3.2.

На каса в офис на банката над 1000 лв.

3.65 лева + 0.13% за частта над
1000 лева

1.8.6.

Кредитен превод в национална валута, извършван от платежна сметка за
основни операции

3,36 лева

0,85 лева

1.8.6.1.

На хартиен носител към платежна сметка при същата банка

2,32 лева

1.8.6.3.

На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка

3,97 лева

1.8.6.5.

На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка

2,32 лева

1.8.6.7.

На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга
банка

3,97 лева

1.8.6.9.

Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка,
заявен на хартиен носител

0,99 лева

Размер на таксите и комисионите
2

Лева

Валута
(в левова
равностойност)

1.80 лева

1.80 лева

0.45% върху цялата
сума,
минимум 4.00 лева

0.45% върху цялата
сума,
минимум 6.00 лева

5.00 лева

5.50 лева

Касови операции

2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.2.

Внасяне на суми на каса от титуляр
Внасяне на суми в банкноти
За суми до 3 000 лева
Внасяне на суми на каса от лице нетитуляр по сметка на
физическо лице

2.2.1.

Внасяне на суми в банкноти

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 до 100 000 лева

5.00 лева + 0.60%, за
частта над 2000 лева

5.50 лева + 0.65% за
частта над 2000 лева

2.3.2.3.

Без заявка до 100 000 лева

5.00 лева + 0.70%, за
частта над 2000 лева

5.50 лева + 0.75% за
частта над 2000 лева

2.5.4.

Замяна на повредени и негодни банкноти в лева

3

Преводи

3.1.

Наредени преводи

3.1.1.

Вътрешнобанкови преводи

3.1.1.1.

Нареден чрез хартиен носител от сметка на наредителя

3.1.1.1.1.
3.1.1.1.2.

Между сметки на един и същ титуляр
Между сметки на различни титуляри

3.1.2.

Междубанкови преводи

3.1.2.2.

Чрез хартиен носител

3.1.2.2.1

Кредитен превод в ЕВРО в ЕИП
(с вальор следващия работен ден)

Размер на таксите и комисионите
Валута
Лева
(в левова
равностойност)

4.00 лева
4.00 лева

5.00 лева
6.00 лева

чрез БИСЕРА – 5.00 лева
чрез РИНГС – 25.00 лева
5.00 лева

за сума до равностойността на BGN 100 000
25.00 лева

за сума равна или надвишаваща равностойността на
BGN 100 000
3.1.3.

Експресно извършване на междубанков превод

3.1.3.1.

Експресен превод в евро в ЕИП
(с вальор в деня на клиентското нареждане) (заб. 9.)

11
11.1
11.1.11.
11.1.11.1.
11.1.11.3.

–

25.00 лева

Дебитни карти Debit
MasterCard

Дебитни карти
Mastercard Platinum
Debit

Картови операции

Издаване и обслужване на дебитна карта
Теглене от ATM (банкомат) и ПОС терминал (ПОС):
АТМ на Алианц Банк България и АТМ от мрежата на
Уникредит Булбанк
АТМ на друга финансова институция в България и АТМ на
финансова институция в ЕИП във валута евро

0,1% от сумата,
минимум 0.30 лева
0,1% от сумата,
минимум 1.30 лева

без такса
без такса

