
    

 

 

1 Клиентски сметки 
Размер на таксите и комисионите 

Лева Валута 

1.2. Спестовни влогове на физически лица (спрян от продажба)  

1.2.1. Поддържане и обслужване на спестовни влогове  4.00 лева месечно 4.00 лева месечно 

Забележки: 

10. 
Считано от 01.06.2022 г. отпада префернциалното таксуване на разплащателни сметки на пенсионери. Таксата по 
т.1.1.2.2. се запазва за разплащателни сметки, по които е приложена до 31.05.2022 г. вкл. 

 

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  2.00 лева 2.00 лева 

2.1.1.2. За суми от 3 001 лева до 100 000 лева 
0.2%върху цялата сума,  
мин. 3 лева, макс. 300 

лева 

0.3%, върху цялата сума, 
мин. 3 лева, макс. 300 

лева 

 

3 Преводи   

Размер на таксите и комисионите 

Лева 
Валута 

(в левова 
равностойност) 

3.1. Наредени преводи  

3.1.2. Междубанкови преводи  

3.1.2.2. Чрез хартиен носител  
чрез БИСЕРА  - 6.00 лева 
чрез РИНГС   - 25.00 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 

 

 
6.00 лева 

 
25.00 лева 

3.1.2.2.2 
Кредитен превод в ЕВРО извън ЕИП 

 

0.25%,  
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 

 

0.25%,  
мин. 50 лева, макс. 400 

лева +20 лева такса 
комуникационна услуга ( 

спот вальор)  

3.1.5.  Директен дебит в лева    

3.1.5.1. 
Когато бенефициентът и наредителят имат сметки в 
системата на банката 

3.00 лева - 

3.1.5.2. 
Когато сметката на бенефициента е извън системата на 
банката 

6.00 лева - 

3.3. Други услуги  

3.3.1. 

При неизпратено нареждане към оператор (заб. 1) 
–Канцелиране на превод или промяна на 
първоначалните инструкции по инициатива на 
наредителя 

10 лева  50 лева  

3.3.2. При изпратено нареждане към оператор  

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

20 лева + такса 
комуникационна услуга 

60 лева + такса 
комуникационна услуга 

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

20 лева + такса 
комуникационна услуга 

70 лева + такса 
комуникационна услуга 

 

8 Други услуги Размер на таксите и комисионите 

8.2.1. 
Издаване на писмени удостоверения или потвърждения за наличие на 
сметка/и и авоарите по нея/тях (заб. 1) – на български език 

20 лева 

8.2.2. 
Издаване на писмени удостоверения или потвърждения за наличие на 
сметка/и и авоарите по нея/тях (заб. 1) – на английски език 

40 лева 

8.5. Издаване на банкови референции (заб. 1) 40 лева 

8.6. Издаване на банкови референции на английски език (заб. 1) 70 лева 

https://www.allianz.bg/bg_BG/individuals.html

