
    

 

 

1 Клиентски сметки 
Размер на таксите и комисионите 

Лева Валута 

1.1.2. 
Поддържане и обслужване на разплащателни сметки с издадена 
дебитна карта (заб. 2) 

2.20 лева месечно 2.20 лева месечно 

1.1.2.1. 
Поддържане и обслужване на  разплащателни сметки без 
издадена дебитна карта (заб. 2) 

4 лева месечно 4 лева месечно 

1.7. Разпореждане по сметка с наложен запор  (заб.8) 15 лева 15 лева 

Забележки: 

6. 
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. При липса на средства се допуска събиране на таксата от друга 
банкова сметка на същия титуляр. 

 

1.9. Лихвени проценти по разплащателни сметки, вкл. и за национални и международни дебитни и кредитни карти, 
платежни сметки за основни операции, спестовни сметки и спестовни влогове 

  BGN EUR USD CHF други 

1.9.1. 

Клиентски сметки по Раздел 1., т.1.1., т.1.2., Приложение 1 
към Раздел 1 – Платежна сметка за основни операции, по 
Раздел 7., т.7.5. и 7.6. кумулативно салдо на клиент (заб.1, 2 
и 3) 

     

1.9.1.1. Клиенти със салдо до 500 000 лева или левовата равностойност 0.00% 0.00% - - - 

1.9.1.2. 
Клиенти със салдо от 500 000 лева или левовата равностойност  
и до 1 000 000 лева или левовата равностойност 

- 0.25% - 0.25% - - - 

1.9.1.3. 
Клиенти със салдо от 3 000 000 лева или левовата 
равностойност  
и до 10 000 000 лева или левовата равностойност 

- 0.55% - 0.55% - - - 

1.9.1.4. 
Клиенти със салдо  от 10 000 000 лева или левовата 
равностойност и до 50 000 000 лева или левовата 
равностойност 

- 0.90% - 0.90%    

1.9.1.5. 
Клиенти със салдо  от 50 000 000 лева или левовата 
равностойност   

-1.20% -1.20%    

1.9.5.1. Mastercard Standard/Gold/ Platinum 0.00% 0.00% 0.00% 

1.9.5.2. Mastercard Business 0.00% 0.00% 0.00% 



    

 

 

2 Касови операции 

Размер на таксите и комисионите 

Лева 

Валута  
(в левова 

равностойност) 

2.1.  Внасяне на суми на каса от титуляр  

2.1.1.  Внасяне на суми в банкноти  

2.1.1.1.  За суми до  3 000 лева  1 лев 1 лев 

2.1.1.2. За суми от 3 001 лева до 100 000 лева 
0.1%върху цялата сума,  
мин. 3 лева, макс. 300 

лева 

0.2%, върху цялата сума, 
мин. 3 лева, макс. 300 

лева 

2.1.1.3. Внасяне на суми в монети заб. (8) 
до 10 лева – без такса; 
над 10 лева - 5% върху 

цялата сума, мин. 10 лв. 
не се предлага 

2.1.1.4. Внасяне на суми над 100 000 лева 0,50 % върху цялата сума 0,50 % върху цялата сума 

2.2. 
Внасяне на суми на каса от лице нетитуляр по 
сметка на физическо лице   

  

2.2.1. Внасяне на суми в банкноти 
0.40% върху цялата сума, 

минимум 4 лева 
0.40% върху цялата сума, 

минимум 4 лева 

2.2.2. Внасяне на суми в монети заб. (8) 
до 10 лева – без такса; 
над 10 лв. - 5% върху 

цялата сума, мин. 10лв. 
не се предлага 

2.2.3. Внасяне на суми над 100 000 лева 0.60 % върху цялата сума 0.60 % върху цялата сума 

2.3. Теглене на суми на каса   

2.3.1. За суми до  2 000 лева 4.50 лева 5 лева 

2.3.2. За суми над 2 000 лева  

2.3.2.1. С писмена заявка до 100 000 лева 
4.50 лева + 0.60%,   

за частта над 2000 лева,  
5 лева + 0.65%,   

за частта над 2000 лева,  

2.3.2.2. С писмена заявка над 100 000 лева 1.00% върху цялата сума 1.00% върху цялата сума 

2.3.2.3. Без заявка до 100 000 лева 
4.50 лева + 0.70%,  за 

частта  
над 2000 лева 

5 лева + 0.75%,  за частта  
над 2000 лева 

2.3.2.4. Без заявка над 100 000 лева 1.50% върху цялата сума 1.50% върху цялата сума 

2.3.3. За заявена и неизтеглена сума на каса  0.75% 0.75% 

2.4. 
Покупко-продажба на чуждестранна валута (сделка 
от тип банкноти срещу банкноти) (заб. 7) 

без комисиона без комисиона 

2.5. 
Обработка на парични средства 
(без вноска по сметка) 

 

2.5.1. 
Обработка на банкноти  
(преброяване, уедряване, раздробяване, пачкосване) 

3 % върху сумата 3 % върху сумата 

2.5.2. Проверка на банкноти 1 лев на банкнота 1 лев на банкнота 

2.5.3. 
Обработка на монети  
(преброяване, уедряване, раздробяване)  

до 50 къса – 10 лева; 
над 50 къса – 5% върху 
цялата сума, мин. 10 лв. 

Не се извършва 

2.5.4. Замяна на повредени и негодни банкноти в лева без такса не се извършва 

 

3 Преводи   

Размер на таксите и комисионите 

Лева 
Валута 

(в левова 
равностойност) 

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. Между сметки на един и същ титуляр 2.50 лева 5 лева 



    

 

3.1.1.1.2. Между сметки на различни титуляри 2.50 лева 6 лева 

3.1.2. Междубанкови преводи  

3.1.2.2. Чрез хартиен носител  
чрез БИСЕРА  - 4.50 лева 

чрез РИНГС   - 20 лева 
 

3.1.2.2.1 

Кредитен превод в ЕВРО в ЕИП  
(с вальор следващия работен ден)  
 
за сума до равностойността на BGN 100 000 
 
за сума равна или надвишаваща равностойността на 
BGN 100 000 

 

 
4.50 лева 

 
 

20.00 лева 

 

7 Депозити и спестовни сметки 

Размер на таксите и комисионите 

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

м. 

7.3.  Предсрочно прекратяване на депозит (преди падежа) 0.10% 

 

8.1. Банков сейф 

Тип* 
Срок на ползване/цена в лева 

6 месеца 12 месеца 

Малък 
(до 15 хил куб см) 

180 270 

Среден 
(от 15 хил куб см до 35 хил куб см) 

220 350 

Голям 
(над 35 хил куб см) 

280 470 

Забележки: 

1 Таксите са с включен ДДС. 

2 Гаранция за добросъвестно ползване на сейфа – 150 лева. 

3 
Фиксиран брой безплатни посещения, включени в месечната такса – до 3 месечно, за всяко допълнително посещение се 
събира такса от 5 лв.   

4 Услугата се предлага на клиенти на Банката с РС за целия срок на Договора за Банков сейф.  

 

11.1. Издаване и обслужване на дебитна карта 
Дебитни карти 

Debit Mastercard 
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) 

 

11.1.1.1. Издаване на карта с ПИН код чрез SMS без такса без такса 

11.1.1.2. Издаване на карта с ПИН код на хартиен плик 1 лев 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 5-
та и всяка следваща допълнителна карта към една сметка 

Отпада 

11.1.27. Издаване на нов ПИН код с хартиен плик за съществуваща карта 5 левa без такса 



    

 

11.1.33. Доставка на карта и ПИН код плик по куриер  

11.1.33.2 в чужбина 80 лева 80 лева 

 

11.3  
Издаване и обслужване на международни кредитни карти 
MasterCard 

Mastercard  
Standard 

Mastercard 
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)  

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 

11.3.1.2. Издаване на карта с ПИН код чрез SMS 10 лева  15 лева  без такса  

11.3.1.3. Издаване на карта с ПИН код на хартиен плик 11 лева 16 лева без такса  

11.3.16.9. Такса паричен трансфер (заб. 6) 
0.1% от 

сумата, мин. 2 
лв. 

0.1% от 
сумата, мин. 

2 лв. 

0.1% от 
сумата, 

мин. 2 лв. 

11.3.20. Доставка на карта и ПИН код плик по куриер  
11.3.20.2. в чужбина 80 лева 80 лева 80 лева  

 

13  Пакети в Програма Алианц Старт  
 

13.1.  

Месечна такса за поддръжка на пакет:   

Алианц Старт  

Алианц Старт+  

Алианц Старт++  

 
4.30 лева 
5.40 лева 
6.50 лева 

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 
без такса 

http://bank.allianz.bg/

