Документ с информация за таксите
Наименование на доставчика на сметката: „Алианц Банк България“ АД
Име на сметката: Разплащателна сметка
Дата: 02.06.2020 г.
•

Настоящият документ има за цел да ви информира относно таксите за използване на
основните услуги, свързани с платежната сметка. С негова помощ ще можете да
съпоставите тези такси с таксите за други сметки.

•

Възможно е да са приложими други такси за използването на услуги, свързани със
сметката, които не са посочени тук. Пълната информация се съдържа в Общите условия
за откриване, водене и закриване на платежни сметки на физически лица и Рамковия
договор за предоставяне на платежни услуги по банкова разплащателна сметка и в
Тарифата за лихви, такси и комисиони на физически лица.

•

Речник на използваните в настоящия документ термини се предоставя безплатно при
поискване.

Услуга

Такса

Общи услуги по сметката
Откриване на разплащателна
сметка
Поддържане на сметка

Закриване на разплащателна
сметка

В лева
Във валута
Месечно
В лева
Във валута
Общ размер на годишните такси
В лева
Във валута
В лева
Във валута

3,00 лева
3,00 лева
2,20 лева
2,20 лева
26,40 лева
26,40 лева
Без такса
Без такса

Плащания (не включва карти)
Кредитен превод в национална
валута към платежна сметка при
друг доставчик на платежни
услуги („ДПУ“)

Чрез хартиен носител чрез БИСЕРА
Чрез хартиен носител чрез РИНГС
Регистрация, промяна, отказ на
инструкция за периодично плащане
Чрез инструкция за периодично
плащане
Чрез Алианц E-Bank и Алианц M-Bank
чрез БИСЕРА
Чрез Алианц E-Bank и Алианц M-Bank
чрез РИНГС

4,00 лева
20,00 лева
2,00 лева
1,50 лев
1,00 лева
12,00 лева
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Кредитен превод в национална Нареден чрез хартиен носител от
валута към платежна сметка при сметка на наредителя:
същия ДПУ:
- Между сметки на един и същ
титуляр;
- Между сметки на различни
титуляри;
Регистрация, промяна, отказ на
инструкция за периодично плащане
Чрез инструкция за периодично
плащане
Нареден чрез Алианц E-Bank и
Алианц M-Bank от сметка на
наредителя:
- Между сметки на един и същ
титуляр;
- Между сметки на различни
титуляри;
Кредитен превод в национална
Чрез хартиен носител чрез БИСЕРА
валута към платежна сметка на
Чрез хартиен носител чрез РИНГС
бюджета при друг ДПУ
Чрез Алианц E-Bank и Алианц M-Bank
чрез БИСЕРА
Чрез Алианц E-Bank и Алианц M-Bank
чрез РИНГС
Плащане на комунални услуги
Плащане на комунални услуги чрез
меню „Услуги“ на Алианц E-Bank
Кредитен превод в
Чрез хартиен носител
чуждестранна валута към
СЕПА кредитен превод
платежна сметка при друг ДПУ
Чрез хартиен носител
Кредитен превод в ЕВРО извън СЕПА

Чрез хартиен носител
Кредитен превод във валути различни
от ЕВРО

Чрез Алианц E-Bank и Алианц M-Bank
СЕПА кредитен превод
Чрез Алианц E-Bank и Алианц M-Bank
Кредитен превод в ЕВРО извън СЕПА

Чрез Алианц E-Bank и Алианц M-Bank
Кредитен превод във валути различни
от ЕВРО

1,70 лев
2,00 лева
2,00 лева
1,50 лева

Без такса
0,50 лева
4,00 лева
20,00 лева
1,00 лев
12,00 лева
Без такса
4,00 лева
0,20%, мин. 50 лева,
макс. 400 лева
+ 20 лева такса
комуникационна
услуга
(вальор следващ
работен ден)
0,20%, мин. 50 лева,
макс. 400 лева
+ 20 лева такса
комуникационна
услуга
(спот вальор)
1 лев
0,15%, мин. 30 лева,
макс. 400 лева
+ 16 лева такса
SWIFT
(вальор следващ
работен ден)
0,15%, мин. 30 лева,
макс. 400 лева
+ 16 лева такса
SWIFT
(спот вальор)
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Експресно извършване на
междубанков превод:
с вальор в деня на клиентското
нареждане – за всички видове
валути през TARGET2(само чрез
хартиен носител)

20,00 лева

с вальор в деня на клиентското
нареждане – за всички видове
валути извън TARGET2
- с вальор на следващия ден след
клиентското нареждане – за всички
видове валути без евро
Кредитен превод в
Нареден чрез хартиен носител от
чуждестранна валута към
сметка на наредителя:
платежна сметка при същия ДПУ - Между сметки на един и същ
титуляр;
- Между сметки на различни титуляри
Нареден чрез Алианц E-Bank и
Алианц
M-Bank
от сметка
на
наредителя:
- Между сметки на един и същ
титуляр;
- Между сметки на различни титуляри
Входящ кредитен превод в
чуждестранна валута

В евро
В други валути
За суми до 1 000 лева (равностойност)
За суми над 1 000 лева
(равностойност)

0,30%, мин. 100
лева, макс.800 лева
+ 20 лева такса
комуникационна
услуга
0,25%, мин. 60 лева,
макс. 600 лева
+ 20 лева такса
комуникационна
услуга

5,00 лева
6,00 лева

Без такса
3,00 лева
Без такса
5 лева
0,10%, мин. 12 лева,
макс. 200 лева

Карти и пари в брой
Обслужване на дебитна карта в
национална валута
Обслужване на кредитна карта в
национална валута
Теглене на пари в брой на
територията на страната

Основна и допълнителна:
- Debit Mastercard;

0,30 лева месечно
Услугата не се предлага

Теглене в брой в офис на Банката:
- за суми до 2 000 лева в национална
валута;
- за суми до 2 000 лева в
чуждестранна валута;
- за суми над 2 000 лева в
национална валута с писмена
заявка;
- за суми над 2 000 лева в
чуждестранна валута с писмена
заявка;

3 лева
4 лева
3 лева +0,50% за
частта над 2 000
лева
4 лева +0,55% за
частта над 2 000
лева
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- за суми над 2 000 лева в
национална валута без писмена
заявка;

3 лева +0,60% за
частта над 2 000
лева

- за суми над 2 000 лева в
чуждестранна валута без писмена
заявка
- чрез ПОС терминал с дебитна карта
Debit Mastercard
Теглене в брой с дебитна карта Debit
Mastercard чрез ПОС терминал,
обслужван от друга финансова
институция в страната

4 лева +0,70% за
частта над 2 000
лева
1 лев + 1% от сумата

5 лева + 1% от
сумата

Теглене в брой с дебитна карта Debit
Mastercard чрез собствен АТМ
терминал и АТМ терминал от мрежата
на Уникредит Булбанк:
0.30 лева

Теглене в брой с дебитна карта
на терминално устройство АТМ
в чужбина

Теглене в брой с дебитна карта Debit
Mastercard чрез АТМ терминал,
обслужван от друга финансова
институция в страната
С дебитна карта Debit Mastercard
- на финансова институция в
ЕИП във валута евро
-

Плащане с дебитна карта

1.10 лева
1.10 лева

на финансова институция в
ЕИП във валута, различна от
евро

5 лева + 1.5% от
сумата

Debit Mastercard чрез физически ПОС
в страната и в чужбина или виртуален
ПОС терминал
Debit Mastercard чрез виртуален ПОС
терминал при ePay.bg

Без такса

0.25 лева
Debit Mastercard чрез услугата
„Електронни битови сметки“
Debit Mastercard чрез АТМ терминал
(bPay)
Плащане с кредитна карта
Справка за баланс по платежна
сметка чрез терминално
устройство АТМ

0.25 лева
0.25 лева
Услугата не се предлага

Дебитна карта Debit Mastercard
- справка за салдо в страната
- справка за салдо в чужбина

0,50 лева
1,00 лев
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Овъдрафт и сродни услуги
Овърдрафт

Пакет от услуги
[Алианц Старт]

Такса Проучване и изготвяне на
становище по постъпили искания за
кредит овърдрафт
- Обезпечен с парични средства
- Срещу залог на бъдещо вземане
Такса Подновяване срока на
овърдрафт
Такса промяна на параметри:
- Промяна в лихвените условията по
кредит овърдрафт
- Увеличаване на размера на кредита
- Промяна в други условия

Без такса
25,00 лева
20,00 лева
25,00 лева
25,00 лева
25,00 лева

Такса

Месечно
В лева
Във валута

Общ размер на годишните такси
В лева
Във валута
Теглене в брой на терминално АТМ, собственост на Алианц Банк
устройство АТМ с дебитна карта България и АТМ от мрежата на
Debit Mastercard в пакет Алианц Уникредит Булбанк
Старт
АТМ, собственост на друга българска
банка или институция
Активиране на SMS известяване
за движение по сметка (50
безплатни съобщения годишно)
Откриване на разплащателна
сметка
едновременно
с
активиране на пакет Алианц
Старт
Поддържане на разплащателна
сметка, по която има активиран
пакет Алианц Старт
Издаване на до една основна и
една допълнителна кредитна
карта Mastercard Standard, Visa
Classic на ползвател на пакет
Алианц Старт
Годишна такса за обслужване на
до една основна и една
допълнителна кредитна карта
Mastercard Standard, Visa Classic
на ползвател на пакет Алианц
Старт
Такса Проучване и изготвяне на
становище по постъпили искания
за кредит овърдрафт по сметка,
по която има активиран пакет
Алианц Старт

3.30 лева
3.30 лева
39.60 лева
39.60 лева
Без такса
0.80 лева
0.03 лева

Без такса

Без такса

Без такса

30 лева

Без такса
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Пакет от услуги
[Алианц Старт+]

Такса

Месечно
В лева
Във валута

Общ размер на годишните такси
В лева
Във валута
Теглене в брой на терминално АТМ, собственост на Алианц Банк
устройство АТМ с дебитна България и АТМ от мрежата на
карта Debit Mastercard в пакет Уникредит Булбанк
Алианц Старт+:
АТМ, собственост на друга българска
банка или институция
Плащане на периодични сметки
и други търговски продукти и
услуги през системата на
оператор ДАТАМАКС АД и
интернет- платформа ePay.bg с
дебитни карти Debit Mastercard
в пакет Алианц Старт+
Плащане на комунални сметки
чрез «Електронни битови
сметки» с дебитни карти Debit
Mastercard в пакет Алианц
Старт+
Активиране
на
SMS
известяване за движение по
сметка
(100
безплатни
съобщения годишно)
Откриване на разплащателна
сметка
едновременно
с
активиране на пакет Алианц
Старт+
Поддържане на разплащателна
сметка, по която има активиран
пакет Алианц Старт+
Издаване на до една основна и
една допълнителна кредитна
карта Mastercard Standard, Visa
Classic на ползвател на пакет
Алианц Старт+
Годишна такса за обслужване
на до една основна и една
допълнителна кредитна карта
Mastercard
Standard,
Visa
Classic на ползвател на пакет
Алианц Старт+
Такса Проучване и изготвяне на
становище
по
постъпили
искания за
кредит овърдрафт по сметка,
по която има активиран пакет
Алианц Старт+

Пакет от услуги

4.40 лева
4.40 лева
52.80 лева
52.80 лева
Без такса
0.65 лева

Без такса

Без такса

0.04 лева

Без такса

Без такса

Без такса

20 лева

Без такса

Такса
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Месечно
[Алианц Академика]
В лева
Във валута
Общ размер на годишните такси
В лева
Във валута
Теглене в брой на терминално АТМ, собственост на Алианц Банк
устройство АТМ с дебитна България и АТМ от мрежата на
карта Debit Mastercard в пакет Уникредит Булбанк
Алианц Академика
АТМ, собственост на друга българска
банка или институция
АТМ, собственост на банка или
институция в ЕИП в евро

Теглене в брой на терминално
устройство ПОС с дебитна
карта Debit Mastercard в пакет
Алианц Академика

Такса паричен трансфер
Плащане на периодични
сметки и други търговски
продукти и услуги през
системата на оператор
ДАТАМАКС АД и интернетплатформа ePay.bg с дебитни
карти Debit Mastercard в пакет
Алианц Академика
Плащане на периодични сметки
– данъци, такси и
други търговски услуги и
продукти, регистрирани и
ползвани за плащане в
системата на bPay (чрез АТМ) с
дебитни карти Debit Mastercard
в пакет Алианц Академика
Плащане на комунални сметки
чрез «Електронни битови
сметки» с дебитни карти Debit
Mastercard в пакет Алианц
Академика
Активиране
на
SMS
известяване за движение по
сметка
(30
безплатни
съобщения годишно)
Издаване на до една основна
кредитна
карта
Mastercard

АТМ, собственост на банка или
институция в чужбина
ПОС, собственост на Алианц Банк
България
ПОС, собственост на друга българска
банка или институция

2.20 лева
2.20 лева
26.40 лева
26.40 лева
Без такса
0.45 лева
0,45 лева
3.00 лева + 0.5% от
сумата
Без такса
0.45 лева

ПОС, собственост на банка или
инсттиуция в ЕИП в евро

0,45 лева

ПОС, собственост на банка или
институция в чужбина

3.00 лева + 1% от
сумата
0,1% от сумата, мин 2
лв

Без такса

Без такса

Без такса

0.02 лева
Без такса
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Standard,
Visa Classic
на
ползвател на пакет Алианц
Академика
Годишна такса за обслужване
на до една основна кредитна
карта Mastercard Standard, Visa
Classic на ползвател на пакет
Алианц Академика

20 лева
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