
 
До клиентите на 
„Алианц Банк България“ АД 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

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

 
 
02.04.2020 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 02.06.2020 г.: 

1. Раздел 1. „Клиентски сметки“, в следните позиции: 

1 Клиентски сметки Размер на таксите и комисионите 
Лева Валута 

1.1. Откриване, поддържане и закриване на разплащателни 
смети  

1.1.3. Закриване на сметки на физически лица без такса без такса 

1.3. Специални сметки на физически лица (откриване, 
поддържане и закриване - еднократно при откриване) 110 лева 110 лева 

2. Приложение 1 към Раздел 1. – Платежна сметка за основни операции, в 
следните позиции: 

1.8 Приложение 1 към Раздел I. Клиентски сметки Размер на таксите и комисионите 

  Платежна сметка за основни операции  
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   1.93 лева 

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

 1.41 лева  

1.8.1.2. Обслужване на разплащателна сметка  
1.8.1.2.1 Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката 2,19 лева 

1.8.1.2.2 Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката, с 
издадена дебитна карта към сметката 

2,19 лева 

1.8.1.3. Закриване на сметка, открита до 6 месеца от датата на 
закриване без такса  

1.8.3. Теглене на пари в брой от разплащателна  сметка    

1.8.3.1. На каса в офис на банката до 1000 лв. 2,25 лева  

1.8.4. Плащане по директен дебит     

1.8.4.1. Към сметка при същата банка 1.69 лева 

1.8.4.2. Към сметка при друга банка (Заб. 5)  3.38 лева  



 

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

1.8.6.1. На хартиен носител към платежна сметка при същата банка 1,47 лева  

1.8.6.2. Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата 
банка 0.42 лева 

1.8.6.3. На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при 
друга банка 3.20 лева 

1.8.6.5. На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при 
същата банка 1.47 лева  

1.8.6.6. Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета 
при същата банка  0.42 лева 

1.8.6.7. На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на 
бюджета при друга банка  3.20 лева  

3. Раздел 2. „Касови операции“ в следните позиции: 

2 Касови операции 
Размер на таксите и комисионите 

Лева 

Валута  
(в левова 

равностойност) 
2.1.  Внасяне на суми на каса от титуляр  

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

цялата сума, мин. 10 лв. 
не се предлага 

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

2.2.1. Внасяне на суми в банкноти 0.30% върху цялата 
сума, минимум 3 лева 

0.30% върху цялата 
сума, минимум 6 лева 

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

цялата сума, мин. 10лв. 
не се предлага 

2.3. Теглене на суми на каса   
2.3.2. За суми над 2 000 лева  

2.3.2.1. С писмена заявка  3 лева + 0.50%,   
за частта над 2000 лева,  

4 лева + 0.55%,   
за частта над 2000 

лева,  

2.3.2.2. Без заявка 
3 лева + 0.60%,  за 

частта  
над 2000 лева 

4 лева + 0.70%,  за 
частта  

над 2000 лева 
Забележки: 

Нова 10. 
Комисионата за броене на монети се събира,  включително когато вноската е смесена (от банкноти и 
монети), начислява се върху цялата сума на внесените монети и се дължи допълнително към 
комисионата за броене по т. 2.1.1.1. и т. 2.1.1.2  и  2.2.1.  

4. Раздел 3. „Преводи“ в следните позиции: 

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 1.70 лева 5 лева 

3.1.1.1.2. Между сметки на различни титуляри 2.00 лева 6 лева 

3.1.1.4. Нареден чрез инструкция за периодично  
плащане 1.00 лев 2 лева 

3.1.2. Междубанкови преводи  

3.1.2.2.2 Кредитен превод в ЕВРО извън СЕПА  

0.20%,  
мин. 50 лева, макс. 
400 лева +20 лева 

такса комуникационна 
услуга (вальор 

следващ работен ден) 

3.1.2.2.3 Кредитен превод във валути различни от ЕВРО  

0.20%,  
мин. 50 лева, макс. 
400 лева +20 лева 

такса комуникационна 
услуга ( спот вальор)  

3.1.3. Експресно извършване на междубанков 
превод  

3.1.3.2. С вальор в деня на клиентското нареждане  за 
всички видове валути извън TARGET2 не извършва 

0.30%, мин. 100 лева,  
макс. 800 лева +20 

лева такса 
комуникоционна 

услуга 

3.1.3.3. С вальор на следващия ден след клиентското 
нареждане  -  за всички валути без евро не извършва 

0.25%, мин. 60 лева,  
макс. 600 лева +20 

лева такса 
комуникационна 

услуга 

3.1.5.  Директен дебит в лева    

3.1.5.1. Когато бенефициентът и наредителят имат 
сметки в системата на банката 1,70 лева - 

3.1.5.2. Когато сметката на бенефициента е извън 
системата на банката 4,00 лева - 

3.1.5.3. Приемане на  съгласие, промяна и отказ от 
съгласие за директен дебит 1 лев - 

3.3.2.1. За запитвания, рекламации, промяна и други по 
инициатива на клиента 

20 лева + такса 
комуникационна услуга 

40 лева + такса 
комуникационна 

услуга 

3.3.2.2. Изпращане на искане за канцелиране на превод 
по инициатива на наредителя 

20 лева + такса 
комуникационна услуга 

60 лева + такса 
комуникационна 

услуга 

5. Раздел „Интернет и мобилно банкиране“ заличава се следната позиция, като 
останалите след нея се преномерират: 

6. Раздел 6. „Кредитни сделки“ промяна в следната позиция: 

6.5. Възстановяване на лихва, съгласно договора за 
кредит  без такса 

7. Раздел 7. „Депозити и Спестовна сметка Алианц Детство“ се преименува на 
„Депозити и спестовни сметки“.  

4.3.3. Многоредов междубанков превод бюджет  
(за всяка преведена сума) (заб. 5) 

БИСЕРА - 1 лев  
РИНГС - 12 лева Не се извършва 



 
7.1. Добавят се следните позиции: 

7.6. 
Откриване, поддържане и закриване на онлайн 
спестовни сметки на физически лица (заб.1 и 
заб.2) 

 

7.6.1. Откриване на онлайн спестовни сметки  без комисиона 

7.6.2. Обслужване и поддържане на онлайн спестовни 
сметки 1 лев месечно 

7.6.3. Закриване на онлайн спестовни сметки без комисиона 
Забележки: 

1. Таксите се прилагат по съществуващи и новооткрити сметки. 

2. При наличие на нулево салдо по онлайн спестовна сметка за два последователни месеца, Банката 
има право да закрие сметката служебно, считано от следващия месец.. 

 

7.2. От 02.06.2020 г. се преустановява предлагането на срочност 1 месец 
по стантартни срочни депозити. Депозитите за такива срочности, 
сключени преди тази дата, се предоговарят автоматично при лихвен 
процент 0.00%. 

 

8. Към Раздел 8.1. „Банков сейф“ са добавя Приложение относно прилагане на 
таксите по раздела. 

 
9. Актуализира се изцяло Раздел 11.1. „Издаване и обслужване на дебитна 

карта“. 
 

10. Раздел 11.5. „Спестовна карта“ въвеждат се следните промени: 

11.5 Спестовна карта VISA ELECTRON (заб. 2) В лева Във валута 

11.5.1.2. Закриване на картова сметка (заб. 1) без такса  без такса  
11.5.3. Месечна такса за поддържане на дебитна карта 0,30 лв. 

11.5.8. Поддържане и обслужване на сметката 2.50 лв. 

 
11. Раздел 12. „Алинац Академика“ добавя се следната позиция, като позициите 

след нея се променят: 
12.12. Такса паричен трансфер 0.1% от сумата, мин.2 лв. 

 
 
 
 
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/
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