
 
До клиентите на 
„Алианц Банк България“ АД 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

за 
промени в Тарифите за лихви, такси и комисиони за физически лица 

 
28.10.2020 г. 
 
Уважаеми клиенти,  
 
Уведомяваме Ви за следните предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и 
комисионите за физически лица, които ще влязат в сила считано от 01.11.2020 г.: 

1. Раздел 1. „Клиентски сметки“, част „Лихвени проценти по сметки“ се добавя 
думата „Platinum” в поле „Собствени средства по кредитни карти”: 

Лихвени проценти 

Собствени средства по кредитни карти  BGN EUR USD 
MasterCard Standard/Business/Gold/Platinum 0.00% 0.00% 0.00% 
Visa Classic/Visa Business/Visa Gold/Platinum 0.00% 0.00% 0.00% 

2. В Раздел 11.1. „Издаване и обслужване на дебитна карта“ се добавя нова 
колона „Mastercard Platinum Debit” и две нови точки - т.11.1.32. Годишна такса 
за поддържане на дебитна карта и т.11.1.33. Доставка на карта и ПИН код плик 
по куриер: 

11.1 Издаване и обслужване на дебитна карта 
Дебитни карти 

Debit 
MasterCard 

 Дебитни карти 
VISA Electron 

(заб. 14) 

Дебитни карти 
Mastercard 

Platinum Debit 

11.1.1. 
Издаване на първа/основна дебитна карта (до 
7 работни дни считано от деня, следващ деня 
на подаване на заявката за издаване) 

без такса без такса без такса 

11.1.2.1. 
Издаване на допълнителна дебитна карта (до 7 
работни дни считано от деня, следващ деня на 
подаване на заявката за издаване) – за до 4 
допълнителни карти към една сметка 

3 лв.  без такса 

11.1.2.2. 
Издаване на допълнителна дебитна карта (до 7 
работни дни считано от деня, следващ деня на 
подаване на заявката за издаване) – за 5та и всяка 
следваща допълнителна карта към една сметка 

20 лв  без такса 

11.1.3. 
Експресно издаване на дебитна карта с ПИН 
код (до 3 работни дни считано от деня, 
следващ деня на подаване на заявката за 
издаване) 

10 лева 10 лева без такса 

11.1.4. 
Експресно издаване на ПИН код (до 3 работни 
дни считано от деня, следващ деня на 
подаване на заявката за издаване) (заб. 13) 

10 лева 10 лева без такса 

 11.1.5. 
Преиздаване на основна дебитна карта поради 
изтекъл срок на валидност или по преценка на 
банката 

без такса без такса без такса 

11.1.6. 
Преиздаване на допълнителна дебитна карта 
поради изтекъл срок на валидност или по 
преценка на банката 

3 лева  без такса 

11.1.7. Преиздаване на дебитна карта по искане на 
клиент 10 лева 10 лева без такса 

11.1.8. 
Получаване на дебитна карта в офис, различен 
от този, в който е подадено искането за 
издаване 

10 лева 10 лева без такса 



 
11.1.9. Невърната дебитна карта при прекратяване на 

договор или при преиздаване 5 лева 5 лева без такса 

11.1.10. Месечна такса за поддържане на дебитна карта 0,30 лева 0,30 лева без такса 

11.1.11. Теглене от ATM (банкомат) и ПОС терминал 
(ПОС):    

11.1.11.1. АТМ на Алианц Банк България и АТМ от 
мрежата на Уникредит Булбанк (заб. 5)  0,30 лева  0,30 лева без такса 

11.1.11.2. ПОС на Алианц Банк България 1 лев + 1% от 
сумата 

1 лев + 1% от 
сумата без такса 

11.1.11.3. 
АТМ на друга финансова институция в 
България и АТМ на финансова институция в 
ЕИП във валута евро (заб. 6) 

1,10 лева 1,10 лева без такса 

11.1.11.4. 
ПОС на друга финансова институция в 
България и ПОС на финансова институция в 
ЕИП във валута евро 

5 лева + 1% от 
сумата 

5 лева + 1% от 
сумата 

5 лева + 1% от 
сумата 

11.1.11.5. 
АТМ на финансова институция извън ЕИП и 
АТМ на финансова институция в ЕИП във 
валута, различна от евро 

5 лева + 1.5% от 
сумата 

5 лева + 1.5% от 
сумата 

5 лева + 1.5% от 
сумата 

11.1.11.6. 
ПОС на финансова институция извън ЕИП и 
ПОС на финансова институция в ЕИП във 
валута, различна от евро 

5 лева + 1.5% от 
сумата 

5 лева + 1.5% от 
сумата 

5 лева + 1% от 
сумата 

11.1.12. Плащане на ПОС в страната без такса без такса без такса 
11.1.13. Плащане на ПОС в чужбина без такса без такса без такса 

11.1.14. 
Плащане на периодични сметки - данъци, такси 
и други търговски услуги и продукти, 
регистрирани и ползващи за разплащане 
системата bPAY (чрез АТМ) 

0.25 лева 0.25 лева без такса 

11.1.15.. 
Плащане на периодични сметки - данъци, такси 
и други търговски услуги и продукти, 
регистрирани и ползващи за разплащане 
системата еPAY (заб. 7) 

0.25 лева 0.25 лева без такса 

11.1.16.. Плащане на комунални сметки чрез 
"Електронни битови сметки" (заб. 8) 0.25 лева 0.25 лева без такса 

11.1.17. Блокиране/отблокиране на дебитна карта по 
искане на клиент 

без такса/ 
5 лева 

без такса/ 
5 лева без такса 

11.1.18. Регистриране за услугата "3D Защита" в офис 
на банката без такса без такса без такса 

11.1.19. Блокиране/отблокиране на потребителски 
профил за услугата "3D  Защита" без такса без такса без такса 

11.1.20. Промяна на оперативен лимит на дебитна 
карта 5 лева 5 лева без такса 

11.1.21. Справка за салдо чрез устройство в страната 0.50 лева 0.50 лева без такса 
11.1.22. Справка за салдо чрез устройство в чужбина 1 лев 1 лев без такса 
11.1.23. Смяна на ПИН код чрез устройство в страната без такса без такса без такса 

11.1.24. Смяна на ПИН код чрез устройство в чужбина 1 лев 1 лев без такса 

11.1.25. Неоснователно оспорване на транзакция 30 лева 30 лева без такса 

11.1.26. 
Месечно извлечение на хартиен носител по 
искане на клиент за период, различен от 
отчетния 

5 лева 5 лева без такса 

11.1.27. Издаване на нов ПИН код 5 лева 5 лева без такса 

11.1.28. 
Възстановяване на средства от търговец 
(refund) или получаване на пари по номер на 
карта (original credit) 

1.2% от сумата 1.2% от сумата 1.2% от сумата 

11.1.29. 
Получаване на пари в брой при плащане на 
стоки или услуги на ПОС терминал при местен 
търговец - Cash back 

услугата не е 
приложима 0.30 лева без такса 

11.1.30. Ръчно освобождаване на блокирана сума по 
карта (след представяне на документ пред 5 лева 5 лева без такса 



 
банката, който удостоверява, че търговеца 
няма претенции към блокираната сума или че 
дължимото е платено по друг начин) 

     

11.1.31. Такса паричен трансфер (заб.15) 0.1% от сумата, 
мин.2 лв. 

0.1% от сумата, 
мин.2 лв. 

0.1% от сумата, 
мин. 2 лева 

11.1.32. Годишна такса за поддържане на дебитна 
карта 0 лева 0 лева 

120 лeвa /  
285 лева за 

пакет Мastercard 
Platinum - Debit 

и Credit 

11.1.33. Доставка на карта и ПИН код плик по куриер    

11.1.33.1. в България 10 лева 10 лева 10 лева 

11.1.33.2. в чужбина 50 лева 50 лева 50 лева 

3. В Раздел 11.3. Издаване и обслужване на международни кредитни карти 
MasterCard/ VISA се добавя нова колона „Mastercard Platinum”, коригира се 
текста на точка 11.3.5. - Годишна такса за обслужване на кредитна карта карта 
и се добавя нова точка – 11.3.20. Доставка на карта и ПИН код плик по куриер: 

11.3 Издаване и обслужване на международни 
кредитни карти MasterCard/ VISA  

MasterCard 
Standard 

VISA Classic 
MasterCard 
VISA Gold 

Mastercard 
Platinum 

11.3.1. 
Издаване на кредитна карта (до 7 работни 
дни считано от деня, следващ деня на 
подаване на заявката за издаване) (заб. 9) 

10 лева 15 лева без такса 

11.3.1.1. 
Проучване и изготвяне на становище по 
постъпило искане за отпускане на кредитен 
лимит по кредитна карта 

без такса без такса без такса 

11.3.2. 
Експресно издаване на кредитна карта с ПИН 
код (до 3 работни дни считано от деня, 
следващ деня на подаване на заявката за 
издаване) (заб. 12) 

20 лева 40 лева без такса 

11.3.2.1. 
Експресно издаване на ПИН код (до 3 
работни дни считано от деня, следващ деня 
на подаване на заявката за издаване) (заб. 
13) 

20 лева 40 лева без такса 

11.3.2.2. 
Получаване на кредитна карта в офис, 
различен от този, в който е подадено 
искането за издаване 

20 лева 20 лева без такса 

11.3.3. 
Преиздаване на кредитна карта поради 
изтекъл срок на валидност или по преценка 
на банката 

без такса без такса без такса 

11.3.4. Преиздаване на кредитна карта по искане на 
клиент 40 лева 40 лева без такса 

11.3.5. Годишна такса за обслужване на кредитна 
карта карта (заб. 1) 40 лева  100 лева  

250 лeвa / 
285 лева за 

пакет  
Мastercard 
Platinum - 

Debit и Credit 

11.3.6. Блокиране/отблокиране на кредитна карта по 
искане на клиент 

безплатно/ 20 
лева 

безплатно/ 20 
лева без такса 

11.3.6.1. 
Деактивиране на кредитна карта преди 
изтичане срока й на валидност по искане от 
страна на клиент 

20 лева 20 лева без такса 



 
11.3.7. Регистриране за услугата "3D Защита" в офис 

на банката без такса без такса без такса 

11.3.7.1. Блокиране/отблокиране на потребителски 
профил за услугата "3D  Защита" без такса без такса без такса 

11.3.8. Месечно извлечение по искане на клиент за 
период, различен от отчетния 10 лева 10 лева без такса 

11.3.9. Промяна на оперативен лимит на кредитна 
карта 20 лева 20 лева без такса 

11.3.10. Неоснователно оспорване на транзакция 60 лева 60 лева без такса 

11.3.11.1. Смяна на ПИН код/справка за салдо чрез 
устройство в страната 1 лев 1 лев без такса 

11.3.11.2. Смяна на ПИН код/справка за салдо чрез 
устройство в чужбина 1.50 лева 1.50 лева без такса 

11.3.12. Невърната карта при прекратяване на 
договор или при преиздаване 10 лева 10 лева без такса 

11.3.13. Неснижаем остатък по сметка  (заб.2) 100 лева 600 лева без такса 
11.3.14. Издаване на нов ПИН код 10 лева 10 лева без такса 

11.3.15. Теглене от ATM (банкомат) и ПОС терминал 
(ПОС):    

11.3.15.1. АТМ на Алианц Банк България и АТМ от 
мрежата на Уникредит Булбанк 

3 лева+ 2% 
мин. 5 лева 

3 лева + 2% 
мин. 5 лева 

3 лева + 2% 
мин. 5 лева 

11.3.15.2. 
АТМ на друга финансова институция в 
България и АТМ на финансова институция в 
ЕИП във валута евро 

6 лева + 2.5%  
мин.10 лева 

6 лева + 2.5%  
мин.10 лева 

6 лева + 2.5%  
мин.10 лева 

11.3.15.3. 
АТМ на финансова институция извън ЕИП и 
АТМ на финансова институция в ЕИП във 
валута, различна от евро 

 
10 лева + 3%  

 

 
10 лева + 3%  

 
10 лева + 3% 

11.3.15.4. ПОС на Алианц Банк България 3 лева+ 2% 
мин. 5 лева 

3 лева+ 2% 
мин. 5 лева 

3 лева+ 2% 
мин. 5 лева 

11.3.15.5. 
ПОС на друга финансова институция в 
България и ПОС на финансова институция в 
ЕИП във валута евро 

6 лева + 2.5%  
мин.10 лева 

6 лева + 2.5%  
мин.10 лева 

6 лева + 2.5%  
мин.10 лева 

11.3.15.6. 
ПОС на финансова институция извън ЕИП и 
ПОС на финансова институция в ЕИП във 
валута, различна от евро 

10 лева + 3% 10 лева + 3% 10 лева + 3%  

11.3.16. Плащане на стоки и услуги    
11.3.16.1. Плащане на ПОС в страната без такса без такса без такса 
11.3.16.2. Плащане на ПОС в чужбина без такса без такса без такса 

11.3.16.3. 
Възстановяване на средства от търговец 
(refund) или получаване на пари по номер на 
карта (original credit) 

1.5% от сумата  1.5% от сумата  1.5% от 
сумата 

11.3.16.4. 
Получаване на пари в брой при плащане на 
стоки или услуги на ПОС терминал при 
местен търговец - Cash back (заб. 3) 

0.30 лева 0.30 лева без такса 

11.3.16.5. 
Плащане на периодични сметки - данъци, 
такси и други търговски услуги и продукти, 
регистрирани и ползващи за разплащане 
системата еPAY 

0.25 лева 0.25 лева без такса 

11.3.16.6. 
Плащане на периодични сметки - данъци, 
такси и други търговски услуги и продукти, 
регистрирани и ползващи за разплащане 
системата bPAY (чрез АТМ) 

0.25 лева 0.25 лева без такса 

11.3.16.7. Плащане на комунални сметки чрез 
"Електронни битови сметки" 0.25 лева 0.25 лева без такса 

11.3.16.8. 
Ръчно освобождаване на блокирана сума по 
карта (след представяне на документ пред 
банката, който удостоверява, че търговеца 

20 лева 20 лева без такса 



 
няма претенции към блокираната сума или че 
дължимото е платено по друг начин) 

11.3.17. Лихвени условия по кредитните карти:    

11.3.17.1. Лихва по усвоен кредит при транзакции - 
плащане на стоки и услуги    

11.3.17.1.1. Възнаградителна лихва за картови сметки в 
евро и щ. долари за първите 3 месеца (заб.4) 0.57% месечно 0.57% месечно 0.98% 

месечно 

11.3.17.1.2. 
Възнаградителна лихва за картови сметки в 
евро и щ. долари след изтичане на 3 
месечния промоционален период 

14.75% 13.75% 11.75% 

11.3.17.1.3. Възнаградителна лихва за картови сметки в 
лева за първите 3 месеца (заб. 4) 0.57% месечно 0.57% месечно 0.98% 

месечно 

11.3.17.1.4. 
Възнаградителна лихва за картови сметки в 
лева  след изтичане на 3-месечния 
промоционален период 

15.75% 14.75% 11.75% 

11.3.17.1.5. Възнаградителна лихва за карти гарантирани 
с депозит 10% 10% 11.75% 

11.3.17.1.6. 

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  

10% 10% 11.75% 

11.3.17.1.7. 

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 

12% 12% 11.75% 

11.3.17.2. Лихва по усвоен кредит при транзакции - 
теглене на пари в брой    

11.3.17.2.1. Възнаградителна лихва за картови сметки в 
евро и щ. долари за първите 3 месеца 0.57% месечно 0.57% месечно 1.45% 

месечно 

11.3.17.2.2. 
Възнаградителна лихва за картови сметки в 
евро и щ. долари след изтичане на 3-
месечния промоционален период 

17.75% 15.75% 13.75% 

11.3.17.2.3. Възнаградителна лихва за картови сметки в 
лева за първите 3 месеца 0.57% месечно 0.57% месечно 13.75% 

11.3.17.2.4. 
Възнаградителна лихва за картови сметки в 
лева  след изтичане на 3-месечния 
промоционален период 

18.75% 16.75% 13.75% 

11.3.17.2.5. Възнаградителна лихва за карти гарантирани 
с депозит 10% 10% 13.75% 

11.3.17.2.6. 

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  

10% 10% 13.75% 

11.3.17.2.7. 

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 

12% 12% 13.75% 

11.3.17.3. Обезщетение за забава законната 
лихва законната лихва законната 

лихва 

11.3.17.4. Лихва по неразрешен овърдрафт 2% месечно 2% месечно 2% месечно 



 
11.3.17.5. Неустойка върху неплатени лихви 10% годишно 10% годишно 10% годишно 

11.3.17.6. Такса за неоторизирано превишаване на 
лимита без такса без такса без такса 

11.3.17.7. Такса за предсрочно погасяване безплатно безплатно безплатно 

11.3.18. Регистриране за SMS уведомление за  
всички видове карти  без такса без такса без такса 

11.3.19. Процент на минимална погасителна 
вноска (МПВ)    

11.3.19.1. Плаваща (процент от усвоения кредитен 
лимит) 3% 3% 3% 

11.3.19.2. Фиксирана (процент от отпуснатия кредитен 
лимит)  3% 3% 3% 

11.3.20. Доставка на карта и ПИН код плик по 
куриер    

11.3.20.1. в България 10 лева 10 лева 10 лева 

11.3.20.2. в чужбина 50 лева 50 лева 50 лева 

4. Раздел 13 „Пакети в Програма Алианц Старт“ – разделът се преоформя като в 
него се включват позици и забележки от Раздел 1. „Клиентски сметки“, от 
Раздел 8. „Други услуги“ и Раздел 11 „Картови операции“, : 

13 Пакети в Програма Алианц Старт Такси и комисиони 

13.1. 
Месечна такса за поддръжка на пакет:  
Алианц Старт 
Алианц Старт+ 
Алианц Старт++ 

3.30 лева 
4.40 лева 
5.50 лева 

Разплащателна сметка 

13.2.  Откриване на разплащателна сметка без такса 

13.3. Поддържане и обслужване на разплащателна сметка без такса 

Международна дебитна карта  

13.4. Издаване на МДК без такса 

13.5. Издаване на 1 бр .допълнителна дебитна карта към пакет Алианц Старт++ без такса 

13.6. Месечна такса за поддържане на дебитна карта без такса 

13.7. Теглене от ATM и  ПОС  

13.7.1. АТМ на Алианц Банк България и АТМ от мрежата на Уникредит Булбанк  без такса 

13.7.2. 

АТМ на друга финансова институция в България / в зависимост от ползвания 
пакет:  
пакет Алианц Старт 
пакет Алианц Старт+ 
пакет Алианц Старт++ 

 
 

0.80 лева 
0.65 лева 
0.20 лева 

13.8. Плащане на периодични сметки - данъци, такси и други търговски услуги и 
продукти, регистрирани и ползващи за разплащане системата еPAY  без такса 



 
13.9. Плащане на комунални сметки чрез "Електронни битови сметки"  без такса 

13.10. Tакси и комисиони във връзка с ползване на МДК и извършване на платежни 
операции с нея 

Съгласно 
стандартната Тарифа 

на банката, Раздел 
Картови операции 

Интернет банкиране АЛИАНЦ E-BANK 

 Съгласно Раздел 4 Интернет и мобилно банкиране  

SMS - ИЗВЕСТЯВАНЕ 

13.10. Активиране на 50 броя SMS известия в пакет «Алианц Старт» 0.03 лева  

13.11. Активиране на 100 броя SMS известия в пакет «Алианц Старт + » 0.04 лева 

13.12. Активиране на SMS известия в пакет «Алианц Старт ++ » 0.05 лева 

13.13. 
включени SMS известия  
пакет Алианц Старт – 50 броя 
пакет Алианц Старт+ - 100 броя 
пакет Алианц Старт++ - неограничено 

Без такса 

Международна кредитна карта MasterCard Standard 

13.14. Издаване на МКК Без такса 

13.15. 

Отстъпка от Годишна такса за управление по т. 11.3.5  от раздел  „Издаване 
и обслужване на международни кредитни карти MasterCard/Visa“: 

пакет Алианц Старт 
пакет Алианц Старт+ 

пакет Алианц Старт++ 

 
 

25 % 
50 % 
50 % 

13.16. Лихви, такси и комисионни във връзка с ползване на кредитната карта и 
извършване на платежни операции с нея 

Съгласно 
стандартната Тарифа 

на банката, Раздел 
Картови операции 

Забележки: 

1. 
По рамкови договори за Пакети Алианц Старт и Алианц Страт+, сключени до 15.06.2020 се събира 
месечна такса за поддръжка на допълнителна дебитна карта на друг картодържател към пакет Алианц 
Старт/ пакет Алианц Старт + в размер равен на таксата по т. 13.1. 

2. Таксата по т. 1.1.1. от Раздел 1 Клиентски сметки не се дължи, когато сметката се открива едновременно 
с пакет «Алианц Старт», «Алианц Старт+» или «Алианц Старт++» 

3. Таксата по т. 1.1.2. от Раздел 1 Клиентски сметки не се дължи за времето, през което по сметката има 
активен пакет «Алианц Старт», «Алианц Старт+» или «Алианц Старт++» 

4. При ползване на продуктите и услугите, включени в настоящия раздел, се начисляват и всички 
приложими такси съгласно настоящата Тарифа. 

 
На основание чл.62 от Закона за платежните услуги и платежните системи „Алианц 
Банк България“ АД ви уведомява, че ако не приемате предложените промени, имате 
право да прекратите сключения с Банката договор за ползване на платежни услуги 
преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, като изпратите 
писмено уведомление до Банката.  
 
Актуалните тарифи са публикувани на сайта на банката www.bank.allianz.bg 

http://bank.allianz.bg/

