
 

 

 

 

 

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 до1 000 000 лева или левовата равностойност 0.00% 0.00% - - - 

1.9.1.2
. 

Клиенти със салдо от 1 000 000 лева или левовата равностойност  
и до 3 000 000 лева или левовата равностойност 

- 0.20% - 0.20% - - - 

1.9.1.3
. 

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

- 0.40% - 0.40% - - - 

1.9.1.4
. 

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

- 0.80% - 0.80%    

1.9.1.5
. 

Клиенти със салдо  от 50 000 000 лева или левовата равностойност   -1.00% -1.00%    

1.9.1.6
. 

Клиенти със салдо в USD - - 0.00% - - 

1.9.1.7
. 

салдо в CHF до 500 000 валутни единици - - - 0.00% - 

1.9.1.8
. 

салдо в CHF от 500 000 валутни единици - - - -1.00% - 

1.9.2. Специални сметки BGN EUR USD 

 годишен лихвен процент по договаряне 

1.9.3. Дарителски сметки BGN EUR USD 

 годишен лихвен процент 0.00% 0.00% 0.00% 

1.9.4. Спестовни влогове  BGN EUR USD 

 годишен лихвен процент 0.00% 0.00% 0.00% 

1.9.5. Собствени средства по кредитни карти  BGN EUR USD 



 

 

1.9.5.1
. 

MasterCard Standard/Business/Gold/ Platinum 0.00% 0.00% 0.00% 

1.9.5.2
. 

Visa Classic/Visa Business/Visa Gold/ Platinum 0.00% 0.00% 0.00% 

Забележки: 

1. 

Определянето на праговете за олихвяването на клиентските сметки по т.1.9.1. от настоящия раздел се прилага на база 
кумулативно салдо формирано от: 
(i) всички разплащателни и спестовни сметки в BGN и EUR, и всички депозитни сметки в BGN и EUR в Банката на клиента, 

с изключение на салда по Обезпечителен депозит. 
(ii) всички разплащателни сметки на клиента в CHF. 

2. 
В случай, че кумулативното салдо по сметките достигне някой от праговете посочени в т. 1.9.1. от настоящия раздел, 
съответната лихва се прилага относно цялата сума, а не само върху сумата, съставляваща разлика между по-ниския и по-
високия праг. 

3. 
Лихвите по т.1.9.1. за съответния праг спрямо формираното по заб.1 кумулативното салдо се начисляват ежедневно само 
върху салдото по разплащателни и спестовни сметки. Начислената лихва се изплаща/ събира ежемесечно по съответната 
сметка. 

 

 

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  2.54 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. 2.80 лева 

1.8.3.3. С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката 0.24 лева 

1.8.3.4. С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка  1.09 лева 

1.8.4. Плащане по директен дебит   

1.8.4.2. Към сметка при друга банка (Заб. 5) 3.90 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 1,69 лева 

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

3.77 лева 

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

1,69 лева 



 

 

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

3.77 лева 

 

 

 

 

3 Преводи   

Размер на таксите и комисионите 

Лева 
Валута 

(в левова равностойност) 

3.1.    

3.1.2.    

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 

– 

 
 

4,00 лева  
 
 

20,00 лева 

3.1.2.2.2 
Кредитен превод в ЕВРО извън ЕИП 
 

– 

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

+20 лева такса 
комуникационна услуга 

(вальор следващ работен 
ден) 

3.1.3.    

3.1.3.1. 
Експресен превод в евро в ЕИП  
(с вальор в деня на клиентското нареждане) 

– 20,00 лева 

3.1.3.2. 
Експресен превод с вальор в деня на 
клиентското нареждане- за всички видове валути – 

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

такса комуникоционна услуга 

3.1.3.3. 
Експресен превод с вальор на следващия ден 
след клиентското нареждане – за всички видове 
валути без евро 

– 
0.25%, мин. 60 лева,  

макс. 600 лева +20 лева 
такса комуникационна услуга 

3.2.    

3.2.2. В полза на клиенти на банката в евро от ЕИП  - без такса  

3.2.3. 

В полза на клиенти на банката във валути, 
различни от ЕВРО от други банки в ЕИП и 
кредитни преводи във всички валути от други 
банки извън ЕИП 

- 

за суми до 1000 лева - 5 
лева 

за суми над 1000 лева - 
0.1%, мин. 12 лева,  

макс. 200 лева 

Забележки: 

9. Експресни преводи в евро в ЕИП се извършват  само чрез хартиен носител 

10. 
EИП означава Европейско икономическо пространство. ЕИП обединява страните-членки на ЕС и  Исландия, Лихтенщайн и 
Норвегия. 

 

4. Интернет и мобилно банкиране 
Размер на таксите и комисионите 

Лева Валута 

4.3.2.1.1. 
Кредитен превод в ЕВРО в ЕИП  
(с вальор следващия работен ден)  
 

 
 
 

1.00 лев 



 

 

за сума до равностойността на BGN 100 000 
 
за сума равна или надвишаваща равностойността на BGN 
100 000 

 
12.00 лева  

4.3.2.1.2. Кредитен превод в ЕВРО извън ЕИП    

0.15%,  
мин. 30 лева, макс. 400 

лева +16 лева такса 
SWIFT (вальор следващ 

работен ден) 

4.3.3. Експресно извършване на междубанков превод      

4.3.3.1. 
Експресен превод в евро в ЕИП  
(с вальор в деня на клиентското нареждане) (заб.6) 

 Не се предлага 

4.3.3.2. 
Експресен превод с вальор в деня на клиентското нареждане 
- за всички видове валути   

  
0.25%, мин. 100 лева,  
макс. 800 лева +16 лева 
такса SWIFT 

Забележки:  

6. Експресни преводи в евро в ЕИП се извършват само чрез хартиен носител. 

7.  
EИП означава Европейско икономическо пространство. ЕИП обединява страните-членки на ЕС и  Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия. 

http://bank.allianz.bg/

