
 

 

1. Клиентски сметки 
Размер на таксите и комисионите 

Лева Валута 

1.1. 

Разплащателни, ликвидационни, особени (несъстоятелност) и други сметки на корпоративни клиенти в 
т.ч. и адвокатски сдружения по чл.39 от Закона за адвокатурата, сметки на застрахователни брокери 
/посредници/ съгл. Чл.155 от Кодекса за застраховането, сметки на земеделски производители, 
предназначени за дейността им 

1.1.2. Поддържане на сметките      

1.1.2.1. С месечно извлечение на хартиен носител 20 лв. 25 лв. 

1.1.2.2. С електронно извлечение 12 лв. 15 лв. 

Забележки: 

10. 
Таксата по т.1.2.2. и т.1.2.3. е приложима, в случай, че сметката не е закрита в 6-месечен срок от 
откриването й. 

 

2. Касови операции 
Размер на таксите и комисионите 

Лева Валута 

2.1.  Внасяне на суми      

2.1.1.  По разплащателни, набирателни, ликвидационни,специални сметки  

2.1.1.1.  
За суми до BGN   2 000 вкл. (дневен лимит по 
сметка) 

2 лв. 2 лв. 

2.1.1.2. За суми над BGN   2 000    

0.2%, мин. 5 лв. макс. 
300 лв.,  
за частта над  2 000 
лева  

0.2%, мин.10 лв. макс. 300 
лв.   
за частта над 2 000лв. 

2.1.1.6. Вноска и обработка на монети  
до 10 лв. - без такса; 
над 10 лв. - 5% върху 
цялата сума, мин. 10 лв. 

Не се предлага 

2.2.  Теглене на суми     

2.2.1. По разплащателни, набирателни, ликвидационни, специални сметки 

2.2.1.1. 
За суми до BGN 2 000 (дневен лимит по 
сметка) 

 4 лв.  0,5%, минимум 10 лв. 

2.2.1.2. За суми над BGN  2 000      



 

2.2.1.2.1. С писмена заявка (заб.1) 
0.4%, за частта над 
2 000 лв., мин. 10 лв. 

0.5%, за частта над 2 000 
лв., мин. 10 лв. 

2.2.1.2.2.  Без заявка 
0.7%, мин. 20 лв.,  
за частта над 2 000 лв. 

0.7%, мин.25 лв. ,  
за частта над 2 000 лв. 

2.3. Други касови услуги     

2.3.1.1. 
Обработка на банкноти (преброяване, 
уедряване, раздробяване, пачкосване)(заб.4) 

2% върху сумата 2% върху сумата 

2.4.4. Вноска и обработка на монети  
до 10 лв.  - без такса; 
над 10 лв. - 5% върху 
цялата сума, мин. 10 лв. 

Не се предлага 

Забележки 

1. При теглене на суми над  2 000 BGN или тяхната равностойност в чужда валута се изисква: за теглене 
в лева еднодневно предизвестие, а за теглене във валута - двудневно предизвестие, в писмен вид или 
регистрирано в Алианц Е-bank. 

 

3. Преводи   
Размер на таксите и комисионите 

Лева Валута 

3.1.1. Вътрешнобанкови преводи     

3.1.1.1. Кредитен превод   

3.1.1.2.1. Превод на работна заплата 
0.25 лв. на запис + 
таксата по т. 3.1.7. 

1.00 лв. на запис+ 
таксата по т. 3.1.7 

3.1.3. Междубанков изходящ превод     

3.1.3.2. Безкасов превод 
БИСЕРА -  4.50 лв. 
РИНГС - 20 лв.  

3.1.3.2.1 Кредитен превод в евро  през SEPA   4.50 лв.  

3.1.3.2.2 Кредитен превод в ЕВРО извън СЕПА  

0.18%, мин.  50 лева, 
макс. 650 лева +  20 лева 
такса комуникационни 
услуги 
(вальор следващ работен 
ден) 

3.1.3.2.3 
Кредитен превод във валути различни от 
ЕВРО 

 

0.18%, мин. 50 лева, макс. 
650 лева +  20 лева такса 
комуникационни услуги 
спот вальор) 

3.1.3.3.1 Превод на работна заплата 
0.80 лв. на запис+ 
таксата по т. 3.1.7. 

не извършва 

3.1.4. 
Експресно извършване на междубанков 
превод 

    

3.1.4.2. 
С вальор в деня на клиентското нареждане -  
за всички видове валути извън TARGET2  

  

0.30%, мин. 100 лева, 
макс. 800 лева +  20 лева 
такса комуникационни 
услуги 

3.1.4.3. 
С вальор на следващия ден след 
клиентското нареждане  -  за всички валути 
без евро 

  
0.25%, мин. 60 лева, макс. 
600 лева +  20 лева такса 
комуникационни услуги 

3.1.7. Обработка на файл за масово плащане 2 лв. 2 лв. 

3.1.8. Други услуги     

3.1.8.2. При изпратено нареждане към оператор   

3.1.8.2.1. 
За запитване, рекламации, промяна и други 
инициатива на клиента 

20 лв.+ 20 лева такса 
комуникационни услуги 

40 лв.+ 20 лева такса 
комуникационни услуги 

3.1.8.2.2. 
Изпращане на искане за канцелиране на 
превод по инициатива на наредителя 

20 лв.+ 20 лева такса 
комуникационни услуги 

60 лв.+ 20 лева такса 
комуникационни услуги 



 
 

 

11.1. Дебитни карти Visa Business Debit 

  Издаване и обслужване на дебитна карта   

11.1.7.1 
Месечна такса Обслужване на основна дебитна 
карта 

 2.00 лв  

Нова точка 
11.1.7.2 

Месечна такса обслужване на всяка допълнителна 
карта 

1.00 лв  

11.1.8 Теглене от ATM (банкомат) и ПОС терминал (ПОС): 

11.1.8.3. АТМ на друга местна финансова институция 1.10 лв. 

11.1.10. Други картови операции   

11.1.10.11 Такса паричен трансфер (заб.3) 0.1% от сумата, мин 2 лв 

  
ТАКСИ И КОМИСИОННИ ПРИ ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ТРАНЗАКЦИИ С КАРТИ С 
ЛОГОТО НА MASTERCARD, VISA И MAESTRO НА ПОС ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА 

11.1.13. 
Финансови условия при обработка на плащания с международни карти при търговец, сключил 
договор с Банката 

11.1.13.4 месечна такса за ПОС – терминал(заб.1)  По договореност, мин 5.00 лева 

5. Интернет банкиране 
Размер на таксите и комисионите 

Лева Валута 

5.3. Преводи     

5.3.1. Вътрешнобанкови преводи     

5.3.1.2. Чрез масово плащане  0.25 лв. на запис 1 лв. на запис 

5.3.2. Междубанков изходящ превод     

5.3.2.1. Кредитен превод в лева 
БИСЕРА – 1.20 лв. 
РИНГС - 10 лв.  

5.3.2.1.1. Кредитен превод в евро през SEPA  1.20 лв.  

5.3.2.1.2. Кредитен превод в ЕВРО извън СЕПА  

0.1%, мин. 20 лева, макс. 
400 лева + 20 лева такса 
комуникационни услуги 
(вальор следващ работен 
ден) 

5.3.2.1.3. 
Кредитен превод във валути различни от 
ЕВРО 

 

0.1%, мин. 20 лева, макс. 
400 лева + 20 лева такса 
комуникационни услуги 
(спот вальор) 

5.3.2.2. Чрез масово плащане 
БИСЕРА - 0.80 лв. на 
запис 
РИНГС - 10 лв. на запис 

не извършва 

5.3.3. 
Многоредов междубанков преводи (за всяка 
преведена сума) 

БИСЕРА - 1.20 лв.  
РИНГС - 10 лв. 

не извършва 

5.3.4. 
Експресно извършване на междубанков 
превод 

    

5.3.4.1 
С вальор в деня на клиентското нареждане 
за всички видове валути  извън TARGET2  

  

0.30%, мин. 100 лева, 
макс. 800 лв. + 20 лева 
такса комуникационни 
услуги 

5.3.4.2 
С вальор на следващия ден след 
клиентското нареждане - за всички видове 
валути без евро 

  
0,25%, мин. 60 лева, макс. 
600 лв. + 20 лева такса 
комуникационни услуги 

5.5. Директен дебит през интернет банкиране     

5.5.1 
Когато бенефициентът и наредителят имат 
сметки в системата на Банката 

0.50 лв. Не се извършва 

5.5.2 
Когато сметката на бенефициента е извън 
системата на Банката 

1.20 лв. Не се извършва 



 
Забележка:  

Нова точка 
3. 

Таксата по т.11.1.10.11 се събира при захранване на микросметки, транзакции, свързани с хазартни 
игри, залагания, покупка на чипове, валута, акции и други парични и финансови инструменти 

 

 

 14
. 

Депозитни продукти 

14.1. Стандартен срочен депозит   

14.1.1. Срок 
Вид валута 

BGN EUR USD 

  7 дни - - - 

  14 дни - - - 

  1 мес. - - - 

Забележки: 

2 Спрени от продажба депозитни продукти: 

Нова точка: 
5) Считано от 01.09.2016г. Банката не предлага Стандартен срочен депозит за срок от 7 дни, 14 дни 
и 1 месец.  

 

16. Други услуги 
Размер на таксите  

и комисионите 

16.11.1.1.  Изпращане на СУИФТ съобщение  30 лв.  

http://bank.allianz.bg/

