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Общи условия

1.2.2.4.
1.2.2.5.
1.2.2.5.1.

Íастоÿùата Òарифа регламентира условиÿта и правилата, по които "Алианö Банк Бúлгариÿ" АÄ на÷ислÿва
лихви, сúбира такси, комисиони и разноски за извúрøените от неÿ банкови операöии в наöионална и
÷уждестранна валута.
Ïосо÷ените в настоÿùата Òарифа такси и комисиони се отнасÿт за оби÷айните ангажименти и
нарежданиÿ. Ïри извúрøване на операöии, свúрзани с изпúлнението на спеöифи÷ни споразумениÿ,
ангажименти и други, невклþ÷ени в Òарифата операöии, се договарÿт отделни такси и комисиони.
Íастоÿùата Òарифа се прилага за вси÷ки клиенти на банката, които за öелите на настоÿùата Òарифа се
разделÿт в следните групи:
Ôизи÷ески лиöа (граждани);
Бúлгарски граждани;
×уждестранни граждани.
Òúрговöи и Юриди÷ески лиöа:
Åдноли÷ни тúрговöи, тúрговски представители, тúрговски посредниöи и тúрговски представителства,
регистрирани в Бúлгарската тúрговско-промиøлена палата;
Òúрговски дружества и техните обединениÿ(консорöиуми, холдинги), коопераöии и техните предприÿтиÿ;
Юриди÷ески лиöа с нестопанска öел, полити÷ески партии и движениÿ, религиозни обùности и институöии,
ле÷ебни заведениÿ и други;
Ãраждански дружества и други неперсонифиöирани сдружениÿ;
Ôинансови предприÿтиÿ:
Öентрална банка;

1.2.2.5.2.

Äруги пари÷но-финансови институöии;

1.2.2.5.3.
1.2.2.5.4.
1.2.2.5.5.
1.2.2.6.
1.3.

Äруги финансови посредниöи, с изклþ÷ение на застрахователни дружества и пенсионни фондове;
Ôинансови предприÿтиÿ, ангажирани сúс спомагателни финансови дейности;
Çастрахователни дружества и пенсионни фондове;
Ôизи÷ески лиöа, упражнÿваùи свободни професии.
Âалüори:
Âалüорúт е датата, от коÿто запо÷ва или спира да се на÷ислÿва лихва по сметките, обслужвани от
банката. Âалüорúт е лихвен ден.
Ïри преводи в системата на банката се поставÿ фиксиран валüор.
Ïод фиксиран валüор се разбира, ÷е валüорите на задúлжението по сметка на платеöа и заверението по
сметка на полу÷ателÿ сúвпадат.
Ïри задúлжаването на клиентски сметки за валüор се с÷ита датата на извúрøване на услугата.
Ïри заверÿването на клиентски сметки валüорúт на заверката се с÷ита за лихвен ден. Ïри задúлжаването
на клиентски сметки лихвата се на÷ислÿва до денÿ, предхождаù валüора на задúлжението.
Ïри постúплениÿ в полза на клиенти от документарни и ÷исти инкаса, гаранöии и акредитиви без
ангажимент за банката, а сúùо така и по акредитиви, по които банката е плаùаùа (негоöираùа), за
валüор се с÷ита работниÿт ден, следваù датата на валüора на кореспондентската сметка.
Ñметката на бенефиöиента по полу÷ен валутен превод се заверÿва с валüор на кореспондента.
Ïри касови вноски за валüор се с÷ита датата на вноската.
Ïри полу÷ени преводи от други заверениÿ, с които се погасÿват задúлжениÿта кúм банката, се поставÿ
фиксиран валüор, само когато операöиÿта се извúрøва в последниÿ ден от месеöа.
Ïри изправителни операöии за валüор се поставÿ валüорúт на греøната операöиÿ.
Арбитражни операöии:
Ïод арбитраж се има предвид замÿна на един вид валута среùу друг вид валута, извúрøена по повод на
склþ÷ена сделка или други договорености между банката и клиентите й.
Ìинимален неснижаем остатúк е минималното нали÷но салдо по клиентската сметка, което не се
олихвÿва.
Ëихви:

1.

1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Íеразделна ÷аст от настоÿùата Òарифа са лихвите, на÷ислÿвани от банката по банкови сметки в
наöионална и ÷уждестранна валута.
Банката определÿ лихвените проöенти по разплаùателни, депозитни и спестовни сметки в сúответни
лихвени скали.
Ëихвените проöенти са на годиøна база.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

Çа разплаùателните сметки и за депозитите сúс сро÷ност, определена в дни, се прилага конвенöиÿ
действителен брой дни/365, а за тези депозити, ÷иÿто сро÷ност е определена в месеöи, се прилага
конвенöиÿ 360/360.
Банката си запазва правото при промÿна на пазарните условиÿ по отноøение на лихвените равниùа на
пари÷ните пазари да променÿ своÿта лихвена скала. Âси÷ки промени по лихвената скала се утвúрждават от
Óправителниÿ сúвет (ÓÑ) на банката и важат за ново склþ÷ени депозити. Çа действаùите депозити,
дадена промÿна влиза в сила от датата на тÿхното подновÿване или предоговарÿне.
Банката договарÿ разли÷ни от определените в сúответните лихвени скали лихвени проöенти по
разплаùателни, депозитни и други сметки по ред и на÷ин, определен с вúтреøни правила.
Базов лихвен проöент (БËÏ) на банката се определÿ на основата на средната öена на привле÷ениÿ ресурс в
сúответниÿ вид валута плþс разходите по икономи÷ески елементи и нормативно регламентираните
разходи на банката (ÌÇÐ, фонд за гарантиране на влогове и др.), сúгласно изискваниÿта на БÍБ.
БËÏ се актуализира и се утвúрждава от ÓÑ на банката.
Çа лихвите по предоставени средства се прилага конвенöиÿ действителниÿ брой дни/360 дни.
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Размер на таксите и комисионите

Клиентски сметки

Лева

Валута

2 лева

3 лева

1.1.1.

Откриване, поддържане и закриване на
разплащателни смети
Îткриване на сметки на физи÷ески лиöа

1.1.2.

Ïоддúржане и обслужване на разплаùателни сметки

1.50 лева месе÷но

2 лева месе÷но

1.1.3.

Çакриване на сметки на физи÷ески лиöа

2 лева

4 лева

1.1.4.

Ìинимално салдо

5 лева

5 валутни единиöи

1.2.

Спестовни влогове на физически лица

1.2.1.

Ïоддúржане и обслужване на спестовни влогове

1.50 лева месе÷но

2 лева месе÷но

1.2.2.

Çакриване на спестовен влог

без такса

без такса

1.2.3.

Ìинимално салдо по спестовни влогове

20 лева

20 валутни единиöи

1.3.

Специални сметки на физически лица

1.4.

Дарителски сметки на физически лица

по договарÿне
без такса за
откриване, обслужване
и закриване

по договарÿне
без такса за
откриване, обслужване
и закриване

1.5.

Блокиране на сметки (заб. 6)

1.5.1.

Ïо молба на клиент

5 лева

5 лева

1.5.2.

Çа обезпе÷ение по кредит, предоставен от банката

без такса

без такса

1.5.3.

Çа обезпе÷ение по кредит, предоставен от друга банка

10 лева

10 лева

1.5.4.

Îтблокиране по молба на клиент

3 лева

3 лева

1.6.

Такса за обработка на запорни съобщения (заб. 7)

10 лева

10 лева

1.7.

Такса прехвърляне на разплащателни сметки (заб. 8)

20 лева

1.1.

1.
2.
3.

Забележки:
Òаксите по откриване и закриване на сметката се сúбират в денÿ на откриване/закриване, ако не е уговорено
друго.
Òаксите за поддúржане на сметките се сúбират месе÷но (за öÿл месеö или за ÷аст от него) и при закриване на
сметките.
Ñуми под минималното салдо не се олихвÿват.

4.

Â слу÷ай, ÷е в рамките на 60 дни авоарите по сметката са под изискуемото минимално салдо, банката има право
да закрие сметката.

5.

Òакса за закриване на сметка не се дúлжи в слу÷ай, ÷е сметката е открита преди пове÷е от 12 месеöа, с÷итано
от денÿ на искането за нейното закриване.

6.

Òаксите по т. 1.5. се прилагат и за депозитни сметки.

7.

Òаксите по т.1.6. са с вклþ÷ен ÄÄÑ, удúржат се на ниво клиент и се сúбират при вдигане на обезпе÷ителниÿ запор
и при последно плаùане за изпúлнителниÿ запор.

8.

Òаксата по т. 1.7. е с вкл. ÄÄÑ. Òаксата не се дúлжи, ако Алианö Банк Бúлгариÿ АÄ е Íова банка по прехвúрлÿнето и
не е определена от клиента за основно мÿсто за контакт.
Лихвени проценти

Разплащателни сметки
годиøен лихвен проöент
Специални сметки
годиøен лихвен проöент
Дарителски сметки
годиøен лихвен проöент
Спестовни влогове
годиøен лихвен проöент
Собствени средства по кредитни карти
MasterCard Standard/Business/Gold
Visa Classic/Visa Business/Visa Gold

BGN
0.00%
BGN
BGN
0.00%
BGN
0.00%
BGN
0.00%
0.00%

EUR
0.00%
EUR
по договарÿне
EUR
0.00%
EUR
0.00%
EUR
0.00%
0.00%

USD
0.00%
USD
USD
0.00%
USD
0.00%
USD
0.00%
0.00%

Размер на таксите и комисионите
2

Касови операции
Лева

2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.

Внасяне на суми на каса от титуляр
Âнасÿне на суми в банкноти
Çа суми до 3 000 лева

2.1.1.2.

Çа суми над 3 000 лева

2.1.1.3.

Âнасÿне на суми в монети над 50 кúса

Валута
(в левова
равностойност)

без комисиона
0.1%, за ÷астта над
3 000 лева,
мин. 3 лева, макс. 200 лева
3% вúрху сумата,
макс. 1000 лева

без комисиона
0.2%, за ÷астта над
3 000 лева,
мин. 3 лева, макс. 200 лева

2 лева
2 лева + 0.15%, за ÷астта
над 3 000 лева
3 % вúрху сумата,
макс. 1000 лева

5 лева
5 лева + 0.15%, за ÷астта
над 3 000 лева

2 лева

4 лева

0.3%,
за ÷астта над 2000 лева
0.5%, за ÷астта
над 2000 лева
0.75%

0.3%,
за ÷астта над 2000 лева
0.5%, за ÷астта
над 2000 лева
0.75%

не се предлага

2.2.1.
2.2.1.1.

Внасяне на суми на каса от лице нетитуляр по
сметка на физическо лице
Âнасÿне на суми в банкноти
Çа суми до 3 000 лева

2.2.1.2.

Çа суми над 3 000 лева

2.2.2.

Âнасÿне на суми в монети над 50 кúса

2.3.
2.3.1.
2.3.2.

Теглене на суми на каса
Çа суми до 2 000 лева
Çа суми над 2 000 лева

2.3.2.1.

Ñ писмена заÿвка

2.3.2.2.

Без заÿвка

2.3.3.

Çа заÿвена и неизтеглена сума на каса

2.4.

Покупко-продажба на чуждестранна валута
Обработка на парични средства
(без вноска по сметка)
Îбработка на банкноти
(преброÿване, уедрÿване, раздробÿване, па÷косване)

без комисиона

без комисиона

3 % вúрху сумата,
макс. 1000 лева

3 % вúрху сумата,
макс. 1000 лева

2.5.2.

Ïроверка на банкноти

1 лев на банкнота

1 лев на банкнота

2.5.3.

Îбработка на монети над 50 кúса
(преброÿване, уедрÿване, раздробÿване)

2.5% вúрху сумата,
мин. 5 лева

не се извúрøва

2.2.

2.5.
2.5.1.

2.5.4.
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

не се предлага

Çамÿна на повредени и негодни банкноти в лева
10% от сумата
не се извúрøва
Забележки:
Ðазмерúт на вноските и теглениÿта по т. 2.1. и 2.3. се из÷ислÿва обùо за денÿ за клиент по вид валута и за сметка.
Çа теглене на каса на суми над 2000 (две хилÿди) лева или равностойността им в ÷уждестранна валута, банката
изисква заÿвка за теглене на суми в брой два дни предварително.
Çа касови операöии по сро÷ни депозити и спестовна сметка "Алианö Äетство", банката изисква заÿвка за теглене
на суми над 2000 лева или равностойността им в ÷уждестранна валута, един ден предварително.
Ñуми без предварителна заÿвка се изплаùат само при достатú÷на касова нали÷ност.
Âúрху размера на таксите по т. 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4. се на÷ислÿва ÄÄÑ.
Ïри теглене на суми на каса, сúгласно т. 2.3.1. в лева от разплаùателни сметки, по които се полу÷ават пенсии от
ÍÎÈ, се на÷ислÿва такса в размер на 50% от дúлжимата по т. 2.3.1.
Íе се сúбира такса за касови операöии по сро÷ни депозити, дарителски и спестовни сметки "Алианö Äетство".
Òаксите по т. 2.3.3. не се отнасÿт за сметки на сро÷ни депозити.
Âноска на каса от клиенти на пенсионните фондовете кúм ÏÎÄ "Алианö Бúлгариÿ" - без такса.
Ïри внасÿне на такси за издаване на бúлгарски документ за самоли÷ност на лиöа с намалена работоспособност или
с увреждане над 50 на сто, се заплаùа такса в размер на 50% от дúлжимата за вноска от физи÷еско лиöе по сметка
на бþджетна организаöиÿ.
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Преводи

Размер на таксите и комисионите
Валута
Лева
(в левова
равностойност)

3.1.

Наредени преводи

3.1.1.

Вътрешнобанкови преводи

3.1.1.1.

Íареден ÷рез хартиен носител от сметка на
наредителÿ

3.1.1.1.1.

Ìежду сметки на един и сúù титулÿр

1 лев

5 лева

3.1.1.1.2.

Ìежду сметки на разли÷ни титулÿри

1.20 лева

6 лева

3.1.1.2.

×рез Алианö E-Bank и Алианö M-Bank

3.1.1.2.1.

Ìежду сметки на един и сúù титулÿр

без такса

2 лева

3.1.1.2.2.

Ìежду сметки на разли÷ни титулÿри

0.50 лева

3 лева

3.1.1.2.3.

без такса

не извúрøва

без такса

без такса

2 лева

2 лева

3.1.1.4.

Ïлаùане на комунални услуги ÷рез менþ «Óслуги»
Ïлаùане на застрахователни полиöи кúм
дружествата от групата на Алианö Бúлгариÿ
Õолдинг ÷рез менþ „Çастраховки“
Ðегистраöиÿ, промÿна, отказ на Èнструкöиÿ за
периоди÷но плаùане (заб. 9)
Íареден ÷рез инструкöиÿ за периоди÷но плаùане

0.50 лева

2 лева

3.1.2.

Междубанкови преводи

3.1.2.1.

Ñ вноска на каса

3.1.2.1.1.

×рез БÈÑÅÐА
- до 500 лева
- от 500.01 лева до 2 000.00 лева
- от 2 000.01 лева до 5 000.00 лева
- от 5 000.01 лева до 10 000.00 лева

6 лева
10 лева
25 лева
45 лева

3.1.2.1.2.

×рез ÐÈÍÃÑ
- до 2 000.00 лева
- от 2 000.01 лева до 5 000.00 лева
- от 5 000.01 лева до 10 000.00 лева

15 лева
30 лева
50 лева

3.1.1.2.4.
3.1.1.3.

3.1.2.2.

×рез хартиен носител

3.1.2.3.

×рез електронно банкиране ÷рез БÈÑÅÐА
(интернет банкиране Алианö E-Bank и мобилно
банкиране Алианö M-Bank , заб. 8)

3.1.2.4.
3.1.2.5.

Ðегистраöиÿ, промÿна, отказ на Èнструкöиÿ за
периоди÷но плаùане (заб. 9)
Íареден ÷рез инструкöиÿ за периоди÷но плаùане
(заб. 10)

3.1.3.

Експресно извършване на междубанков превод

3.1.3.1.

Ñ валüор в денÿ на клиентското нареждане - за
вси÷ки видове валути

не извúрøва

не извúрøва

÷рез БÈÑÅÐА - 2.20 лева
÷рез ÐÈÍÃÑ - 14 лева

за суми
до 1 000 лева – 40 лева
за суми над 1000 лева 0.15%,
мин. 40 лева, макс. 400 лева
(за евро - валüор следваù
работен ден, за вси÷ки
останали валути - спот
валüор)

÷рез БÈÑÅÐА - 1лев
÷рез ÐÈÍÃÑ - 10 лева

0.1%, мин. 20 лева,
макс. 400 лева

2 лева

2 лева

1.50 лева

не извúрøва

не извúрøва

0.25%, мин. 100 лева,
макс. 800 лева

3.1.3.2.

Ñ валüор на следваùиÿ ден след клиентското
нареждане - за вси÷ки валути без евро

не извúрøва

0.2%, мин. 60 лева,
макс. 600 лева

3.1.4.

Преводи за лечение и благотворителна
дейност от сметка на клиент в банката

без такса

без такса

3.2.

Получени преводи

3.2.1.

В полза на клиенти на банката със заверка на
сметка на получателя

без такса

за суми до 1000 лева - 5 лева
за суми над 1000 лева - 0.1%,
мин. 12 лева,
макс. 200 лева

3.2.2.

Преводи за лечение и благотворителна
дейност, получени по сметка в банката

без такса

без такса

3.2.3.

За допълнителна обработка, поради неточни и
непълни данни, грешен IBAN

не се прилага

20 лева

3.3.

Други услуги

3.3.1.

Запитвания, рекламации и др. по искане на
клиент (заб. 1)

10 лева + действителните
разноски

40 лева + действителните
разноски

3.3.2.

Извършване на промяна на първоначалните
инструкции по инициатива на наредителя

3.3.2.1.

Ïри неизпратено нареждане кúм оператор

3.3.2.2.

Ïри изпратено нареждане кúм оператор

10 лева
10 лева + действителните
разноски

10 лева
40 лева + действителните
разноски

10 лева
40 лева + действителните
разноски
заб. 6

10 лева
60 лева + действителните
разноски
заб. 6

4 лева

4 лева

3.3.3.1.

Канцелиране на превод по инициатива на
наредителя (при възможност), вкл. за преводи
наредени чрез Алианц E-Bank и Алианц M-Bank
Ïри неизпратено нареждане кúм оператор

3.3.3.2.

Ïри изпратено нареждане кúм оператор

3.3.4.

Връщане на получен превод
Уведомление за отказ от изпълнение на
платежна операция от страна на банката

3.3.3.

3.3.5.

Забележки:
1.

Â размера на таксите по т.3.3. е вклþ÷ен ÄÄÑ, а вúрху размера на действителните разноски се на÷ислÿва ÄÄÑ.

2.

Банката изпúлнÿва само нарежданиÿ, които са стандартни по форма и сúдúржание и в сúответствие с
бúлгарското законодателството.

3.
4.
5.
6.

Банката изпúлнÿва платежни нарежданиÿ, ако по сметките на наредителÿ има достатú÷на нали÷ност.
Åкспресни преводи се извúрøват само при вúзможност от банката, когато клиентските нарежданиÿ са
подадени в определениÿ за това срок.
Çа превод с вноска на каса от клиенти на пенсионните фондовете кúм ÏÎÄ "Алианö Бúлгариÿ" - без такса.

8.

Çа врúùане на полу÷ен превод по нареждане на клиента се прилага таксата за нареден превод.
Ïри междубанкови преводи в ÷уждестранна валута наредени ÷рез SWIFT и TARGET2 се заплаùа допúлнително и
такса за SWIFT сúгласно Ðаздел „8. Äруги услуги“.
Ìеждубанкови преводи ÷рез мобилно приложение Алианö M-bank се изпúлнÿват само в лева.

9.

Òаксата се на÷ислÿва за всÿка инструкöиÿ по отделно.

10.

Íе се извúрøват плаùаниÿ кúм бþджет.

7.

4

Операции с чекове

Размер на таксите и комисионите

4.1.

Операции с чекове във валута

4.1.1.

Èздаване на поименен ÷ек

4.1.2.

Анулиране или преиздаване на ÷екове по искане на клиент

4.1.2.1.

Анулиране на ÷ек по искане на клиент

4.1.2.1.1.

Ïри нали÷ие на оригинала

4.1.2.2.

Ïреиздаване на ÷екове по искане на клиент

4.1.2.3.

Ñпиране на плаùане по издаден банков ÷ек, преди
изплаùането на сумата по ÷ека

4.1.3.

Инкасиране на чекове

4.1.3.1.

Èнкасиране на ÷ек "под резерва" при мин.номинал 500EUR или
равностойността в друга валута

4.1.3.2.

Èзпраùане на ÷ек с отделна öенна пратка по куриер по искане
на клиента(заб. 2)

4.1.4.

Èзплаùане на поименни ÷екове след инкасиране

4.1.4.1.

Äо 500 валутни единиöи

0.3 %, мин. 15 лева

4.1.4.2.

Íад 500 валутни единиöи

0.3 %, мин. 25 лева

4.1.5.

Âрúùане на неплатени ÷екове не по вина на банката,
независимо от техниÿ брой в една пратка

4.1.6.

Äопúлнителна кореспонденöиÿ по искане на клиент (заб. 2)

0.20 %, мин. 20 лева, макс. 400 лева

25 лева
15 лева + комисиона по т.4.1.1.
10 EUR + разноските на кореспондента

0.4% при мин.10 лева
4 лева + действителни разноски на
куриерска служба

30 лева на ÷ек + разноски на кореспондента
40 лева + действителните разноски

Забележки:
1.
2.
3.
4.
5.

Èнкасират се ÷екове само на клиенти с открити сметки в банката и нали÷ност мин. 50 валутни единиöи
Â размера на таксата по т.4.1.3.2. и т.4.1.6. се вклþ÷ва ÄÄÑ, а вúрху размера на действителните разноски по
сúùите то÷ки се на÷ислÿва ÄÄÑ.
Банката обработва документарните инкаса сúгласно действаùата кúм момента на сделката редакöиÿ на
Åднообразните правила за инкасата на ÌÒÊ, Ïариж.
Îсвен посо÷ените комисиони, се сúбират и разноските на инкасираùа банка.
Êомисионата за инкасиране/издаване на ÷ек, спиране на плаùане/анулиране на издаден ÷ек се сúбира за
всÿкатранзакöиÿ.

5

Размер на таксите и
комисионите

Директен дебит и документарно инкасо

5.1.

Директен дебит в лева
Êогато бенефиöиентúт и наредителÿт имат сметки в системата на
банката
Êогато сметката на бенефиöиента е извúн системата на банката

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

1.20 лева
2.20 лева

5.2.2.

Ïриемане на сúгласие, промÿна и отказ от сúгласие за директен дебит
Директен дебит в лева чрез електронно банкиране (само чрез
интернет банкиране Алианц E-Bank)
Êогато бенефиöиентúт и наредителÿт имат сметки в системата на
банката
Êогато сметката на бенефиöиента е извúн системата на банката

5.3.

Документарни инкаса в чуждестранна валута

5.3.1.

Изпращане на документи за инкасо

5.3.1.1.

Îбработка и изпраùане

5.3.1.2.

Ïромÿна на условиÿта по инкасова операöиÿ

60 лева

5.3.1.3.

Ðекламаöиÿ

60 лева

5.3.2.

Авизиране на инкасо и предаване на документи

5.3.2.1.

Ñреùу плаùане или акöепт

5.3.2.2.

Ïредаване без плаùане

5.2.
5.2.1.

1 лев

без такса
1 лев

0.2%, мин. 80 лева, макс. 300 лева

0.25%, мин. 80 лева, макс. 300
лева
80 лева

Авалиране на öенни книжа полу÷ени за инкасиране

5.3.2.3.

Ñ пари÷но обезпе÷ение

0.2% мин. 100 лева за тримесе÷ие
или ÷аст от него

Без пари÷но покритие

по договореност

Âрúùане на неплатени документи на наредителÿ

30 лева

Забележки:
1.
2.

Îсвен посо÷ените комисиони се сúбират и действителните разноски. Âúрху размера на действителните
разноски се на÷ислÿва ÄÄÑ.
Банката обработва документарните инкаса сúгласно действаùата кúм момента на сделката редакöиÿ на
Åднообразните правила за инкасата на ÌÒÊ, Ïариж.
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6.1.

6.2.
6.2.1.
6.2.2.

Кредитни сделки
Ïроу÷ване и изготвÿне на становиùе по постúпили исканиÿ за
кредит с обезпе÷ение блокирани пари÷ни средства в лева и/или
÷уждестранна валута в банката, ÄÖÊ или банкови гаранöии,
издадени от местни и ÷уждестранни пúрвокласни банки, покриваùи
минимум 100%
Ïроу÷ване и изготвÿне на становиùе по постúпили исканиÿ за
кредит с обезпе÷ениÿ, разли÷ни от т. 6.1.
Ïроу÷ване и изготвÿне на становиùе по постúпили исканиÿ за
кредит с обезпе÷ение ипотека (заб. 1)
Ïроу÷ване и изготвÿне на становиùе по постúпили исканиÿ за
кредит с обезпе÷ениÿ разли÷ни от ипотека

6.2.2.1.

Ïо кредит Work&Travel

6.2.2.2.

Ïо кредити, разли÷ни от т.6.2.2.1 (заб. 8)

6.2.3.

Ïроу÷ване и изготвÿне на становиùе по постúпили исканиÿ за
кредит овúрдрафт (заб. 1)

6.3.

Ïредсро÷но погасÿване на кредит

6.3.1.

Ïо кредити, обезпе÷ени с ипотека

6.3.2.

Ïо кредити с обезпе÷ениÿ разли÷ни от ипотека

6.3.3.

Ïо кредит овúрдрафт
Ангажимент вúрху неизползваната ÷аст от договорениÿ размер на
кредита (заб. 2)

6.4.
6.4.1.

Ïо кредити, обезпе÷ени с ипотека

6.4.1.1.

Â режим на овúрдрафт (заб. 7)

6.4.1.2.

Ïри погасителен план

6.4.2.

Ïо кредити с обезпе÷ениÿ, разли÷ни от ипотека

6.4.3.

Ïо кредит овúрдрафт

6.5.

Òакса за вúзстановÿване на лихва, сúгласно договора за кредит

6.6.

Ïромÿна в условиÿта по отпуснат кредит без увели÷аване размера
и срока на кредита

Размер на таксите и комисионите

без такса

75 лева

35 лева
1 % от одобрениÿ лимит
25 лева

1 % когато кредитúт е погасен преди
изплаùане на 12 месе÷ни погасителни
вноски
Без такса вúв вси÷ки останали слу÷аи
Без такса за кредити с плаваù лихвен
проöент
Ïри кредити с фиксиран лихвен
проöент:
- 1% вúрху предсро÷но погасената сума
по кредита, когато оставаùиÿт срок на
договора за кредит е по-дúлúг от една
година;
- на 0.5% вúрху предсро÷но погасената
сума по кредита при оставаù срок на
договора за кредит до една година
без такса

1% годиøно вúрху неусвоениÿ размер
1% вúрху размера на неизползваната
÷аст, еднократно
0.5% вúрху размера на неизползваната
÷аст, еднократно
без такса

100 лева

1% вúрху ÷астта от размера на
кредита, за който се иска промÿна,
мин. 10 лева, макс. 700 лева

6.6.1.

Ïо кредити, обезпе÷ени с ипотека

6.6.2.

Ïо кредити с обезпе÷ениÿ, разли÷ни от ипотека (заб. 8)

35 лева

6.6.3.

Ïо кредит овúрдрафт

25 лева

6.7.

Ïромÿна в датата на плаùане на месе÷ни погасителни вноски и
обслужваùа сметка

25 лева

6.8.

Óдúлжаване на срока на издúлжаване на кредита

6.9.

Óвели÷аване на размера на кредита

6.10.
6.11.
6.12.

Èздаване на удостоверение за нали÷ие или липса на задúлжение кúм
Алианö Банк Бúлгариÿ АÄ, което да послужи пред друга банка
Èздаване на удостоверение за окон÷ателно издúлжен кредит по
искане на кредитоискателÿ
Ìинимални приложими годиøни лихвени проöенти (приложими за
договори, подписани до 22 þли 2014 г.)

0.25% вúрху размера на неиздúлжената
÷аст от кредита в денÿ на
предоговарÿне
сúответната такса за предварително
проу÷ване и изготвÿне на становиùе
45 лева с ÄÄÑ
40 лева с ÄÄÑ
по договарÿне, сúгласно параметрите на
продукта, но не по-малко от:

6.12.1.

Â лева

8.60%

6.12.2.

Â евро

7.50%

6.12.3.

Â ùатски долари

6.50%
Забележки:

1.

Òаксите по т. 6.2.1. и т. 6.2.3. се заплаùат от кредитоискателÿ при подаване на Èскане за кредит.

2.

Òаксите по т. 6.4. се сúбират в денÿ, следваù денÿ, в който изти÷а срока на усвоÿване на кредита.

3.

Ñúбраните такси и комисиони по настоÿùиÿ раздел не подлежат на врúùане при предсро÷но погасÿване на кредита.

6.

Òаксите и комисионите по настоÿùиÿ раздел се заплаùат за сметка на отпуснатиÿ кредит. Ïо изклþ÷ение и при
сúгласуваност с параметрите на кредитниÿ продукт се допуска таксите и комисионите да се заплаùат и сúс
собствени средства на кредитополу÷ателÿ.
Çа спеöифи÷ни кредитни продукти могат да се прилагат такси и комисиони, разли÷ни от настоÿùиÿ раздел,
уговорени в договора за кредит.
Òаксите по настоÿùиÿ раздел не се прилагат по студентски кредити по ÇÊÑÄ.

7.

Òаксата по 6.4.1.1. се на÷ислÿва ежедневно и се сúбира ежемесе÷но заедно с лихвите по разреøениÿ овúрдрафт.

8.

Òаксата по т.6.2.2.2. и т.6.6.2. се прилага и за кредити Æивот и ÄÏÎ в режим на овúрдарфт.

4.
5.

7
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Депозити и спестовна сметка Алианц Детство
Îткриване на депозитни сметки на физи÷ески лиöа
Óправление на депозитни сметки
Îбслужване на депозитна сметка
Çакриване на депозитна сметка
Îткриване, закриване, управление и обслужване на спестовна
сметка Алианö Äетство

срок
7 дни
14 дни
1 месец
3 месеца
6 месеца
12 месеца
1.
2.
3.

4.

Лихвена скала по стандартен срочен депозит
BGN мин. 500
EUR мин. 500

Размер на таксите и
комисионите
без комисиона
без комисиона
без комисиона
без комисиона
без комисиона

USD мин. 500

0.05%
0.02%
0.10%
0.05%
0.20%
0.10%
0.35%
0.15%
Забележки:
Ëихвените проöенти са на годиøна база.
Ïри предсро÷но прекратÿване на депозита, банката на÷ислÿва лихва в размер на годиøниÿ
лихвен проöент за олихвÿване на разплаùателни сметки вúв валутата на депозита.
Îт 28.06.2010 г. се преустановÿва предлагането на сро÷ности над 12 месеöа. Äепозитите
за такива сро÷ности, склþ÷ени преди тази дата, се предоговарÿт автомати÷но при
лихвен проöент за 12 месе÷ен стандартен сро÷ен депозит в сúответната валута.
Îт 21.01.2016 г. се преустановÿва предлагането на сро÷ности 7 и 14 дни. Äепозитите за
такива сро÷ности, склþ÷ени преди тази дата, се предоговарÿт автомати÷но при лихвен
проöент 0.00%.
0.05%
0.10%
0.30%
0.40%

Лихвена скала по депозит Алианц Комфорт
Срок

BGN мин. 500

6 месеца
12 месеца
18 месеца
24 месеца
30 месеца
36 месеца

0.25%
0.35%
не се предлага
1.00%
не се предлага
1.10%

1.
2.

3.

EUR мин. 500

USD мин. 500

0.15%
0.08%
0.30%
0.10%
не се предлага
не се предлага
0.80%
0.30%
не се предлага
не се предлага
0.90%
0.35%
Забележки:
Ëихвените проöенти са на годиøна база.
Ïри предсро÷но прекратÿване на депозита, банката на÷ислÿва лихва в размер на годиøниÿ
лихвен проöент за олихвÿване на разплаùателни сметки вúв валутата на депозита.
Ñ÷итано от 01.04.2010 г. банката не предлага депозити сúс сро÷ност 18 и 30 месеöа.
Ñклþ÷ените договори по депозит Алианö Êомфорт сúс сро÷ности от 18 и 30 месеöа, които
на падеж са автомати÷но подновени за нов период, се олихвÿват с лихвените проöенти,
приложими за 12 месе÷ни стандартни сро÷ни депозити в сúответната валута.
Лихвена скала по депозит Алианц Ускорение

срок – 36
месеца
1 – 3 м.
3 – 6 м.
6 – 12 м.
12 – 18 м.
18 – 24 м.

BGN мин. 500

EUR мин. 500

USD мин. 500

0.05%
0.10%
0.70%
1.10%
1.30%

0.05%
0.10%
0.70%
0.90%
1.10%

0.02%
0.05%
0.10%
0.30%
0.40%

24 – 30 м.
30 – 36 м.
1.
2.

1.40%
1.50%

1.20%
0.55%
1.30%
0.65%
Забележки:
Ëихвените проöенти са на годиøна база.
Ïри предсро÷но прекратÿване на депозита, банката на÷ислÿва лихва в размер на:
- Çа предиøните лихвени периоди - в пúлен размер;
- Çа текуùиÿ лихвен период в намален размер до действаùиÿ лихвен проöент по
разплаùателна сметка в сúответниÿ вид валута.
Лихвена скала по депозит Аванс

Срок

BGN мин. 2000

12 месеца
24 месеца
36 месеца
1.
2.

0.35%
0.95%
1.05%

EURмин. 2000

USD мин. 2000

0.30%
0.75%
0.85%
Забележки:

0.10%
0.25%
0.30%

Ëихвените проöенти са на годиøна база.
Ïри предсро÷но прекратÿване на депозита, банката на÷ислÿва лихва в размер на годиøниÿ
лихвен проöент за олихвÿване на разплаùателни сметки вúв валутата на депозита.

Лихвена скала по депозит Три напред
срок - 9 месеца
BGN min 500
EUR min 500
I-во 3-месечие
0.05%
0.05%
II-ро 3-месечие
0.40%
0.30%
III-то 3-месечие
0.65%
0.60%
1.
2.

Забележки:
Ëихвените проöенти са на годиøна база.
Ïри предсро÷но прекратÿване на депозита, банката на÷ислÿва лихва
в размер на:
- Çа предиøните лихвени периоди - в пúлен размер;
- Çа текуùиÿ лихвен период в намален размер до действаùиÿ
лихвен проöент по разплаùателна сметкав сúответниÿ
вид валута.

Лихвена скала по ONLINE Спестовна сметка
ONLINE спестовна сметка се открива и обслужва само през системата за
интернетбанкиране Allianz E-bank
Âалутни единиöи
BGN
EUR
0 – 500
Íеолихвÿеми
Íеолихвÿеми
500.01 - 2000
0.05%
0.05%
2000.01 – 5000
0.10%
0.10%
5000.01 – 20 000
0.20%
0.15%
Íад 20 000.01
0.30%
0.20%

1.

2.

Забележки:
Ëихвените проöенти са на годиøна база.
Ïри закриване на ONLINE спестовна сметка, сумата по влога се
олихвÿва за периода от датата на последно олихвÿване до датата
на закриване, с лихвениÿ проöент, прилаган от БАÍÊАÒА по
разплаùателни сметки за сúответниÿ вид валута кúм датата на
закриване на влога.
Спестовна сметка – Алианц Детство – Надбавки

1.
2.

BGN
EUR
0.385%
0.330%
Ëихвените проöенти са на годиøна база.

USD
0.110%

Ëихвените проöенти се формират на база годиøна лихва по ÐÑ плþс надбавка.

Лихвена скала по депозит Алианц Детство
Лихвени условия за BGN, EUR и USD
Ñúгласно лихвените условиÿ на 12 (дванадесет) месе÷ен „Алианö Êомфорт” +
надбавка в размер на 10% от лихвениÿ проöент на „Алианö Êомфорт”.
Âсÿка промÿна в лихвените условиÿ по депозит “Алианö Êомфорт”, автомати÷но
води до промÿна в лихвените условиÿ на “Алианö Äетство”.
Ëихвата по депозита се на÷ислÿва и изплаùа годиøно, при изти÷ане на 12
(дванадесет)месе÷ниÿ период.
Ëихвената скала се прилага по сúùествуваùи депозитни сметки. Îт 2 ÿнуари 2013
г. продуктúт е спрÿн от продажба.
Забележки:
1.
Ëихвените проöенти са на годиøна база.
Ïри предсро÷но прекратÿване на депозита, банката на÷ислÿва лихва в размер
на годиøниÿ лихвен проöент за олихвÿване на разплаùателни сметки вúв
2.
валутата на депозита.
Лихвена скала по депозит Алианц Комфорт Плюс
срок
6 месеца
12 месеца
18 месеца
24 месеца
36 месеца
1.

2.
3.

BGN мин. 500

EUR мин. 500

USD мин. 500

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Забележки:
Ëихвените проöенти са на годиøна база.
Ïри предсро÷но прекратÿване на депозита, банката на÷ислÿва лихва в размер
на годиøниÿ лихвен проöент за олихвÿване на разплаùателни сметки вúв
валутата на депозита.
Ëихвената скала се прилага по сúùествуваùи депозитни сметки. Ïродуктúт е
спрÿн от продажба.
Лихвена скала по депозит Алианц Сърф

срок
6 мес.
12 мес.
18 мес.
24 мес.
36 мес.
1.

2.
3.

3.

USD мин. 500

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Лихвена скала по депозит Бонус 13
BGN мин. 500

13 месеца

2.

EUR мин. 500

Забележки:
Ëихвените проöенти са на годиøна база.
Ïри предсро÷но прекратÿване на депозита, банката на÷ислÿва лихва в размер
на годиøниÿ лихвен проöент за олихвÿване на разплаùателни сметки вúв
валутата на депозита.
Ëихвената скала се прилага по сúùествуваùи депозитни сметки. Ïродуктúт е
спрÿн от продажба.

срок

1.

BGN мин. 500

0.00%
Забележки:

EUR мин. 500
0.00%

Ëихвените проöенти са на годиøна база.
Ïри предсро÷но прекратÿване на депозита, банката на÷ислÿва лихва в пúлен
размер за факти÷ескиÿ брой дни на престоÿване на средствата.
Ëихвената скала се прилага по сúùествуваùи депозитни сметки. Ïродуктúт е
спрÿн от продажба.

8

Други услуги

Размер на таксите и комисионите

8.1.

Ñúхранение на öенности

8.2.

Ðегистриране и поддрúжка на Allianz E-Bank (инсталиране и
преинсталиране)

8.2.1.

Ïосеùение на мÿсто по искане на клиент (заб. 2)

8.3.

Ïисмени справки за извúрøени плаùаниÿ по искане на клиент (заб. 1)

8.3.1.

Çа текуùата година

15 лева + 2 лева за всÿка страниöа
формат А4

8.3.2.

Çа минали години

25 лева + 2 лева за всÿка страниöа
формат А4

8.4.1.
8.4.2.

Èздаване на писмени удостоверениÿ или потвúрждениÿ за нали÷ие на
сметка/и и авоарите по неÿ/тÿх (заб. 1) - на бúлгарски език
Èздаване на писмени удостоверениÿ или потвúрждениÿ за нали÷ие на
сметка/и и авоарите по неÿ/тÿх (заб. 1) - на английски език

според утвúрдени параметри
без такса
15 лева

15 лева
20 лева

8.5.

Ôотокопиране на документи (заб. 2)

1 лев на страниöа

8.6.

Çаверÿване на фотокопиÿ (заб. 2)

1 лев на страниöа

8.7.

Èздаване на банкови референöии (заб. 1)

35 лева

8.8.

Èздаване на банкови референöии на английски език (заб. 1)

40 лева

8.9.
8.10.

Èзпраùане на факс кúм контрагенти, посо÷ени от клиент в страната
(заб. 1)
Ïредоставÿне на информаöиÿ за лиöа и фирми по искане на
клиент (заб. 1)

2 лева

8.10.1.

Ïо искане от ÷ужбина

50 лева + действителните разноски

8.10.2.

Ïо искане от страната

30 лева + действителните разноски

8.11.

Ïоùенски, куриерски и комуникаöионни услуги

8.11.1.

Èзпраùане на SWIFT сúобùение

8.11.2.

Èзпраùане на факс сúобùениÿ по валутни преводи (заб. 1)

8.11.2.1.

Çа страната

2 лева на страниöа, макс. 10 лева

8.11.2.2.

Çа ÷ужбина

6 лева на страниöа, макс. 10 лева

8.11.3.

Ïоùенски и куриерски услуги за страната (заб. 2)

3 лева

8.11.3.1.

Â т.÷. препорú÷ана поùа

6 лева

8.11.4.

Ïорто

10 лева

8.12.

Ïредоставÿне на финансова информаöиÿ според сложност и обем (заб.
2)

8.13.

Ïотвúрждаване на спесимени по искане на клиент пред други
институöии (заб. 1)

8.14.

Êуриерски услуги за ÷ужбина (заб. 2)

8.15.

Ïотвúрждаване на салда по разплаùателни, депозитни сметки,
сметки за банкови кредити и гаранöии

8.16.

SWEEP кúм спестовна карта

8.17.

SMS Èзвестÿване (заб. 1)

16 лева

подоговореност, мин. 10 лева
60 лева
4 лева + разноските на куриера
90 лева
без такса

Абонамент 50 сúобùениÿ

6 лева

Абонамент 150 сúобùениÿ

18 лева

Абонамент 500 сúобùениÿ

50 лева

Ïакет ÙÈÒ

8.18.

Активиране - 20 сúобùениÿ

0.01 лева

Ïрезареждане - 20 сúобùениÿ

2.50 лева

Çакупуване на token устройство (с ÄÄÑ)

20 лева

Забележки:
1.

Â размера на комисионите е вклþ÷ен ÄÄÑ.

2.

Âúрху размера на действителните разноски се на÷ислÿва ÄÄÑ.

8.1

Зона за самообслужване

1.1.

Ïолзване на обùествен трезор

10 лева месе÷но

1.2.

Броене на сортирани валути

0.10%

1.3.

Броене на несортирани валути

0.20%
Забележки:

1.

Ïри сúхранение на пари÷ни средства се дúлжи само таксата за ползване на трезора.
Óслугата Îбùествен трезор се предлага в БÖ Âелико Òúрново, ÌÔÖ Îбùествен трезор и БÖ
Ямбол.

2.

8.2

Òип

Банков сейф
Бизнес öентúр Ìариÿ Ëуиза, адрес: Ñофиÿ, бул. Äондуков 33, тел. 02/ 981 41 81
Ñрок на ползване/öена в лева
Ðазмер на касетките (милиметри)
3 месеöа
6 месеöа
12 месеöа

I

75 / 300 / 400

50

70

110

II
III
IV
V

150 / 300 / 400
300 / 300 / 400
450 / 300 / 400
600 / 300 / 400

50
60
80
90

80
110
120
130

130
180
220
240

Òип

Бизнес öентúр Åвропа, адрес: Ñофиÿ, бул. Äжеймс Бау÷úр 71, тел. 02/ 9216 717
Ñрок на ползване/öена в лева
Ðазмер на касетките (милиметри)
3 месеöа
6 месеöа
12 месеöа

I

100 / 300 / 400

50

70

120

II
III

140 / 300 / 400
170 / 300 / 400

50
60

80
110

130
210

Бизнес öентúр Èван Âазов, адрес: Ñофиÿ, бул.Öар Îсвободител 8, тел. 02/921 56 38
Ñрок на ползване/öена в лева
Òип
Ðазмер на касетките (милиметри)
3 месеöа
6 месеöа
12 месеöа
I

120/340/390

50

80

150

II
III

240/340/390
360/340/390

70
120

120
140

200
250

Òип

Бизнес öентúр Âарна, адрес: Âарна, ул. Ïреслав 10, тел. 052/ 689 312
Ñрок на ползване/öена в лева
Ðазмер на касетките (милиметри)
3 месеöа
6 месеöа
12 месеöа

I

120 / 300 / 400

50

80

130

II
III
IV
V
VI
VII
VIII

140 / 250 / 500
250 / 300 / 400
190 / 250 / 500
350 / 300 / 400
400 / 250 / 500
100 / 300 / 400
400 / 300 / 400

50
60
60
80
80
50
80

80
110
110
120
120
70
120

130
180
180
210
220
120
210

Òип

Ôинансов öентúр Öентúр, адрес: Âарна, бул. Ìариÿ Ëуиза 9, тел. 052/ 689 346
Ñрок на ползване/öена в лева
Ðазмер на касетките (милиметри)
3 месеöа
6 месеöа
12 месеöа

I

140 / 250 / 500

50

80

130

II
III

190 / 250 / 500
400 / 250 / 500

60
80

110
120

180
220

Òип

Бизнес öентúр Бургас, адрес: Бургас, ул. Ãео Ìилев 20, тел. 056/ 87 54 21
Ñрок на ползване/öена в лева
Ðазмер на касетките (милиметри)
3 месеöа
6 месеöа
12 месеöа

I

75 / 300 / 400

50

70

120

II
III
IV

150 / 300 / 400
300 / 300 / 400
400 / 300 / 400

50
60
80

80
110
120

130
180
210

Òип

Бизнес öентúр Ïлевен, адрес: Ïлевен, ул. Ö. Öерковски 16, тел. 064/ 890 762
Ñрок на ползване/öена в лева
Ðазмер на касетките (милиметри)
3 месеöа
6 месеöа
12 месеöа

I

100 / 300 / 400

50

70

110

II
III

200 / 300 / 400
400 / 300/ 400

60
80

110
120

180
210

Òип

Бизнес öентúр Âелико Òúрново, адрес: Âелико Òúрново, ул. Ìарно поле 2, тел. 062/ 61 80 10
Ñрок на ползване/öена в лева
Ðазмер на касетките (милиметри)
3 месеöа
6 месеöа
12 месеöа

I

100 / 320 / 385

50

70

110

II
III

150 / 320 / 385
185 / 320/ 385

50
60

80
110

130
180

Òип

Бизнес öентúр Ïловдив, адрес: Ïловдив, ул. "Èван Âазов" №11 тел. 032 / 64 68 12
Ñрок на ползване/öена в лева
Ðазмер на касетките (милиметри)
3 месеöа
6 месеöа
12 месеöа

I

120 / 300 / 400

50

70

110

II
III

240 / 300 / 400
360 / 300 / 400

60
80

110
120

130
200

Òип

Бизнес öентúр Âладислав, адрес: Âарна, ул. Братÿ Ìиладинови 68, тел. 052/668 701 и 668 703
Ñрок на ползване/öена в лева
Ðазмер на касетките (милиметри)
3 месеöа
6 месеöа
12 месеöа

I

150 / 350 / 400

60

110

150

II
III
IV
V
VI

240 / 350 / 400
400 / 350/ 400
100/300/400
200/300/400
300/300/400

60
80
60
60
80

110
120
110
110
120

180
220
150
180
220

Òип

Ôинансов öентúр Ãенерал Êолев, адрес: Âарна, ул. Ãенерал Êолев 85, тел. 052/ 689 373
Ñрок на ползване/öена в лева
Ðазмер на касетките (милиметри)
3 месеöа
6 месеöа
12 месеöа

I
II
III
Òип
I

Òип

150 / 350 / 400

60

110

150

240 / 350 / 400
60
110
180
400 / 350/ 400
80
120
220
Бизнес öентúр Òроÿн, адрес: Òроÿн, ул. Âасил Ëевски 3, тел. 0670/6 88 13
Ñрок на ползване/öена в лева
Ðазмер на касетките (милиметри)
3 месеöа
6 месеöа
12 месеöа
120 / 300 / 400

50

80

130

Бизнес öентúр Äобри÷, адрес: Äобри÷, ул. Бúлгариÿ 10, тел. 058 / 655 685
Ñрок на ползване/öена в лева
Ðазмер на касетките (милиметри)
3 месеöа
6 месеöа
12 месеöа

I

100 / 300 / 400

40

70

120

II
III

140 / 300 / 400
160 / 300 / 400

50
50

80
80

130
130

Ãаранöиÿ за добросúвестно ползване на сейфа - 60 лева
Òаксите са с вклþ÷ен ÄÄÑ. Çа повторно отварÿне през сúùиÿ ден - такса от 5лв.
8.3

Експресни мобилни преводи през Moneygram
Ñúгласно офиöиалната Òарифа на MONEYGRAM

8.4

Размер на таксите и
комисионите

Правно обслужване на кредитни сделки

1.

Учредяване, подновяване и заличаване на обезпечения

1.1.

Ó÷редÿване, подновÿване и зали÷аване на ипотека

35 лева

1.2.

Ó÷редÿване, подновÿване и зали÷аване на залог (ÇÎÇ, ÒÇ, ÇÇÄ)

25 лева

2.

Изготвяне на документи (на документ)

2.1.

Äокументи по у÷редÿване на ипотека, вкл. морска ипотека

2.1.1.

Ïо сделки до BGN 100 000, вкл.

100 лeва

2.1.2.

Ïо сделки от BGN 100 001 до BGN 300 000, вкл.

150 лева

2.1.3.

Ïо сделки над BGN 300 001

200 лева

2.2.

Ìолба за вписване на законна ипотека

100 лева

2.3.

Ïреглед, редакöиÿ и окон÷ателно потвúрждение на Äоговор за ипотека
(вкл. морска) или Ìолба за вписване на законна ипотека, изготвени от
нотариус или избран от клиента адвокат

2.4.

Ïри изготвÿне на документи и у÷редÿване на ипотеки за имоти в
разли÷ни райони по една и сúùа кредитна сделка

2.5.

Çа вси÷ки неупоменати в т.1. и т.2. слу÷аи

30% от сумата по т. т.2.1. и 2.2.
30% от сумата по т. т.2.1.и 2.2. за
всеки следваù след пúрвиÿ
нотариален акт
по договарÿне

Забележки:

1.

Â размера на таксите по т. 1. и т .2. не влизат сúбираните нотариални и дúржавни такси. Òаксите по т.1.2.
се заплаùат само в слу÷ай, ÷е действиÿта се извúрøват от представител на банката. Òаксите по т.1. са
дúлжими за еднократно вписване и еднократно зали÷аване на обезпе÷ениÿ, като при следваùо вписване и/или
зали÷аване таксата се заплаùа отново. Òаксите са дúлжими при подписване на договора преди у÷редÿване на
обезпе÷ениÿта.

9

Операции с корпоративни финансови инструменти (ФИ)

Размер на таксите и
комисионите

9.1.

Òакса приемане и обработка на порú÷ки за сделки с корпоративни öенни книжа

5 лева

9.2.

Òакса промÿна в параметрите на подадена порú÷ка за сделки с корпоративни
öенни книжа или отмÿна на подадена порú÷ка

1 лев

9.3.

Ïосредни÷ески сделки по покупко-продажба на öенни книжа (заб. 5), вкл. на
приватизаöионен пазар на БÔБ АÄ

9.3.1.
9.3.2.
9.3.3.

Çа сделки на стойност до 1 000 лева
Çа сделки на стойност от 1 000.01 лева до 10 000 лева
Çа сделки на стойност от 10 000.01 лева до 100 000 лева

9.3.4.

Çа сделки на стойност над 100 000.01 лева

9.3.5.

Çа сделки, склþ÷ени през системата за тúрговиÿ COBOS

9.3.6.

Çа попе÷ителски сделки

9.3.7.

Òакса за записване на финансови инструменти, предлагани ÷рез друг
инвестиöионен посредник

9.3.8.

Òакса за прехвúрлÿне на акöии от емисии с ограни÷ениÿ вúрху прехвúрлÿниÿта
(винкулирани ÖÊ)

9.3.9.

Ïри плаùаниÿ с компенсаторни инструменти по приватизаöионни и др. сделки
(заб. 7)

9.4.

Óправление на индивидуални портфейли от öенни книжа (заб. 6)

по договореност

9.5.

Óправление на емисии öенни книжа, поемателство,
услуги на разплаùателен агент, депозитар и/или попе÷ител

по договореност

9.6.

Ïосредни÷ество при осúùествÿване на тúргово
предлагане за закупуване и замÿна на акöии

по договореност

9.7.

Блокиране, деблокиране на öенни книжа, вписване на залог, запор и открито
производство по несúстоÿтелност, регистраöиÿ на апорт на öенни книжа в
депозитарна институöиÿ, както и вписване на допúлнителни
обстоÿтелства при тÿх и т.н.

9.8.

Èздаване на удостоверениÿ от депозитарна институöиÿ вúв врúзка с
услугите по т.9.7.

9.9.
9.10.

Èздаване на удостоверениÿ от депозитарна институöиÿ за структура на
капитала на акöионерни дружества, както и за издаване на книга на
акöионерите по искане на клиент
Èздаване на депозитарна разписка за öенни книжа по клиентска подсметка при
банката

2%, мин. 5 лева
1.50%
1.00%
по договореност,
мин. 100 лева
0.50%, мин. 2.50 лева за
сделка
по договореност
10 лева + такси и
комисиони на другиÿ ÈÏ
10 лева + разноски сúгласно
Òарифа на сúответната
депозитарна институöиÿ
5 лева + разноски сúгласно
Òарифа на сúответната
депозитарна институöиÿ
и пазарен оператор

30 лева + разноски сúгласно
Òарифа на сúответната
депозитарна институöиÿ
10 лева + разноски сúгласно
Òарифа на сúответната
депозитарна институöиÿ
30 лева + разноски сúгласно
Òарифа на сúответната
депозитарна институöиÿ
5 лева

9.11.

Èзготвÿне на проспекти за публи÷но предлагане на öенни книжа (заб. 6)

по договореност

9.12.

Êонсултаöии (заб. 6)

по договореност

9.13.

9.14.

9.15.

Ïредставителство на притежатели на öенни книжа на обùи сúбраниÿ на
акöионерите (заб. 6)
Èзвúрøване на трансфер в страната на öенни книжа в депозитарна
институöиÿ от клиентска сметка по регистúра на банката кúм клиентска
сметка при друг инвестиöионен посредник или обù регистúр на депозитарна
институöиÿ, кúдето се водÿт сúответните ÔÈ
Èзвúрøване на трансфер в страната на öенни книжа по клиентска сметка в
регистúра на банката в депозитарна институöиÿ, ако не бúде свúрзан с
подаване на порú÷ка (заб. 1)

по договореност

10 лева

10 лева

9.17.2.
9.17.3.

Çа изготвÿне на справки относно öенни книжа (нали÷ности по сметки,
движениÿ, öени и др.), по искане на клиент, извúн стандартните от÷ети,
предоставÿни по реда на ÇÏÏÖÊ и ÍÈÄÈÏ
Îпераöии с öенни книжа, регистрирани в ÷ужбина (заб. 3 и заб. 4)
Ïоддúржане на регистúр за акöии, облигаöии и други öенни книжа,
регистрирани в ÷ужбина
Ó÷астие в аукöиони и пúрви÷ни тúргове на öенни книжа
Ñделки по покупко-продажба на öенни книжа на извúнборсов пазар

9.17.4.

Èздаване на сертификати/удостоверениÿ за собственост

9.16.
9.17.
9.17.1.

9.17.5.
9.17.6.
9.19

Èзвúрøване на трансфер на öенни книжа, водени по регистри в Euroclear или
Clearstream
Èзвúрøване на трансфер на öенни книжа, водени по регистри разли÷ни от
Euroclear или Clearstream
Ñделки трансфери, сúхранение и други операöии с ÔÈ, разли÷ни от öенни книжа

10 лева

по договореност
по договореност
по договореност
10 лева/5 евро + разноски
сúгласно Òарифа на
сúответната
депозитарна институöиÿ
60 евро
по договореност
по договореност

Забележки:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Òаксите по обработка на порú÷ки и комисионите по изпúлнение на сделки по покупко-продажба на öенни книжа
в страната вклþ÷ват разходите по трансфера на öенните книжа в сúответната депозитарна
институöиÿ.
Ïри порú÷ки, които се изпúлнÿват на ÷асти и разходите на Банката кúм сúответнати депозитарни
институöии надвиøават договорената комисиона, банката има право на комисиона, по-висока от
стандартната.
Îпераöиите с öенни книжа, регистрирани в ÷ужбина вклþ÷ват депозитарни услуги /поддúржане на регистри/,
блокиране на книжа като обезпе÷ение, доставка и полу÷аване среùу плаùане /DVP/, свободна доставка /DFP/,
полу÷аване на лихви и дивиденти, порú÷ки за у÷астие на пúрви÷ни аукöионии.
Â обхвата на öенни книжа, регистрирани в ÷ужбина се вклþ÷ват финансови инструменти като
корпоративни акöии, права, варантни контракти (Warrants – Call Option), взаимни фондове (Mutual Funds),
еврооблигаöии и глобални облигаöии на корпораöии, правителства и квазисуверенен дúлг.
Çа вси÷ки сделки, склþ÷ени на регулиран пазар, клиентúт заплаùа допúлнително разноските сúгласно
Òарифата на сúответниÿ пазарен оператор.
Âúрху размера на таксите и комисионите по т. 9.4., т.9.9., т. 9.11.,т. 9.12., т.9.13. се на÷ислÿва ÄÄÑ.
Ïри посредни÷ески сделки за закупуване на акöии с компенсаторни инструменти, стойността на сделката се
определÿ като компенсаторните инструменти се от÷итат по номинал.
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Операции с ДЦК, издадени по реда на наредба 5 на МФ и БНБ

10.1.

Участие в аукцион на ДЦК в БНБ

10.1.1.

Çа всÿка одобрена порú÷ка на аукöиона

10.1.2.

Çа всÿка неодобрена или недопусната до класаöиÿ порú÷ка по вина на
клиента на аукöиона

10.2.

При сделки на вторичния пазар на ДЦК

10.2.1.

Çа всÿка сделка на банката с клиент, ÷ийто регистúр се води при неÿ

10.2.2.

Çа всÿка сделка между клиенти, водеùи се в регистúра на банката

10.2.3.
10.2.4.
10.2.5.

Размер на таксите и
комисионите

0.05% вúрху номинала, мин. 10 лева

Çа прехвúрлÿне на ÄÖÊ, собственост на клиент от/в регистúра на
банката кúм/от други поддепозитари на ÄÖÊ или техни клиенти
Ïрехвúрлÿне на ÄÖÊ по сметка на ÌÔ при БÍБ за у÷астие в
приватизаöионни сделки
Èздаване на удостоверение, на вниманието на ÌÔ за погасÿване на
задúлжениÿ по ÇÓÍÊ

10 лева

10 лева
10 лева за всÿка от страните
10 лева
10 лева
25 лева

10.2.6.

Èздаване на сертификат за собственост на ÄÖÊ

10 лева

10.2.7.

Èздаване на дубликат на сертификат

10 лева

10.3.

При падеж на емисии

10.4.

При блокиране и деблокиране на ДЦК по регистър на банката

0.02% вúрху номинала от
залогодателÿ и залогоприемателÿ
за всÿко блокиране и деблокиране

10.5.

При блокиране и деблокиране на ДЦК по реда на Закона за особените
залози по регистъра в БНБ

еднократна такса от 20 лева +
таксите и комисионите,
предвидени по реда на ÇÎÇ за всÿко
блокиране и деблокиране

10.6.

Справка по желание на клиент, за движение на ДЦК по регистъра,
воден от банката

10.7.

Консултантски услуги, свързани с ДЦК (заб.1)

0.03% вúрху номинала

10 лева
подоговореност, мин. 10 лева

Забележки:
1.

Âúрху размера на таксата по т. 10.7.се на÷ислÿва ÄÄÑ.

2.

Âси÷ки такси и комисиони се сúбират служебно от сметките на клиентите на банката, а при липса на
сметки, таксите и комисионите се заплаùат в брой на каса преди извúрøване на операöиÿта.
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Картови операции

Дебитни
карти Maestro

Дебитни
карти Debit
MasterCard

Дебитни
карти VISA
Electron

без такса

без такса

без такса

11.1.

Издаване и обслужване на дебитна карта

11.1.1.

Èздаване на дебитна карта

11.1.2.

Åкспресно издаване на дебитна карта

10 лева

10 лева

10 лева

11.1.2.1.

Åкспресно издаване на ÏÈÍ код

10 лева

10 лева

10 лева

без такса

без такса

без такса

5 лева

5 лева

5 лева

5 лева

5 лева

5 лева

3 лева

3 лева

3 лева

11.1.6.

Ïодновÿване/издаване на нова
дебитна карта поради изтекúл срок на валидност
Ïодновÿване/издаване на нова
дебитна карта по вина на клиент
Ïолу÷аване на дебитна карта в друг Бизнес/Ôинансов
öентúр на банката, разли÷ен от този, в който е
подадено искането
Íевúрната дебитна карта

11.1.7.

Òеглене от ATM (банкомат) и ÏÎÑтерминал (ÏÎÑ)

11.1.7.1.

АÒÌ собственост на Алианö Банк Бúлгариÿ и АÒÌ от
мрежата на Óникредит Булбанк АÄ

0.15 лева

0.15 лева

0.15 лева

11.1.7.2.

ÏÎÑ собственост на Алианö Банк

0.96 лева

0.96 лева

0.96 лева

1.06 лева

1.06 лева

1.06 лева

0.96 лева

0.96 лева

0.96 лева

4 лева + 1.5%
от сумата
6 лева + 1% от
сумата
без такса

4 лева + 1.5%
от сумата
6 лева + 1% от
сумата
без такса

4 лева + 1.5%
от сумата
6 лева + 1% от
сумата
без такса

без такса

без такса

без такса

0.25 лева

0.25 лева

0.25 лева

0.15 лева

0.15 лева

0.15 лева

0.15 лева

0.15 лева

0.15 лева

без такса/2
лева

без такса/2
лева

без такса/2
лева

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

11.1.15.

Ðегистриране за услугата 3D Çаùита
Ãенериране на нов временен Ñекретен Êод за услугата
3D Çаùита
Блокиране/активиране на потребителски профил за
услугата 3D Çаùита
Ïромÿна на оперативен лимит по карта

3 лева

3 лева

3 лева

11.1.16.1.

Ñправка за салдо в страната

0.30 лева

0.30 лева

0.30 лева

11.1.16.2.

Ñправка за салдо в ÷ужбина

1 лев

1 лев

1 лев

11.1.17.1.

Ñмÿна на ÏÈÍ в страната

без такса

без такса

без такса

11.1.17.2.

Ñмÿна на ÏÈÍ в ÷ужбина

1 лев

1 лев

1 лев

11.1.18.

Íеодобрена рекламаöиÿ на транзакöиÿ

10 лева

10 лева

10 лева

11.1.19.

Ìесе÷но извле÷ение по искане на клиент за период,
разли÷ен от от÷етниÿ

2 лева

2 лева

2 лева

11.1.3.
11.1.4.
11.1.5.

11.1.7.3.
11.1.7.4.

АÒÌ собственост на друга бúлгарска банка или
институöиÿ - за транзакöиÿ
ÏÎÑ собственост на друга бúлгарска банка или
институöиÿ - за транзакöиÿ

11.1.7.5.

Òеглене на ATM в ÷ужбина

11.1.7.6.

Òеглене на ÏÎÑв ÷ужбина

11.1.8.

Çаплаùане на ÏÎÑ в страната

11.1.9.

Çаплаùане на ÏÎÑ в ÷ужбина
Ïлаùане на периоди÷ни сметки - данúöи, такси и други
тúрговски услуги и продукти, регистрирани и ползваùи
за разплаùане в системата bPAY (÷рез АÒÌ)
Ïлаùане на периоди÷ни сметки - данúöи, такси и други
тúрговски услуги и продукти, регистрирани и ползваùи
за разплаùане системата еPAY
Ïлаùане на комунални сметки ÷рез "Åлектронни
битови сметки"
Блокиране/отблокиране и промÿна на условиÿта за
ползване на дебитна карта

11.1.10.

11.1.11.
11.1.12.
11.1.13.
11.1.14.
11.1.14.1.
11.1.14.2.

11.1.20.
11.1.21.
11.1.22.
11.2
11.2.1.
11.2.2.
11.3
11.3.1.
11.3.1.1.
11.3.2.
11.3.2.1.

Èздаване на нов ÏÈÍ код
Âúзстановÿване на средства от транзакöиÿ, от ÏÎÑ
при тúрговеö в ÷ужбина (refund), както и полу÷аване на
пари по номер на карта
Òеглене на пари в брой от тúрговеö в страната ( cashback)

услугата не е
приложима

2 лева

2 лева

услугата не е
приложима

1% от сумата

1% от сумата

услугата не е
приложима

услугата не е
приложима

0.30 лева

Теглене на пари в брой с дебитни карти Maestro или Visa Electron от ПОС, инсталиран в бизнес/финансов
център на банката
Òранзакöиÿ с дебитна карта с БÈÍ 6760 (наöионални и международни
Maestro), издадена от друга бúлгарска банка
Òранзакöиÿ с международна карта, разли÷на от Maestro, издадена от
÷ужда банка
Издаване и обслужване на международни
кредитни карти MasterCard/ VISA
Èздаване на международна кредитна карта
Ïроу÷ване и изготвÿне на становиùе по постúпили
исканиÿ за отпускане на кредитен лимит по
кредитна карта
Åкспресно издаване на ÌÊÊ

1% от сумата на транзакöиÿта
3% от сумата на транзакöиÿта

MasterCard Standard
VISA Classic

MasterCard
VISA Gold

10 лева

15 лева

Без такса

Без такса

60 лева

160 лева

10 лева

10 лева

10 лева

20 лева

Безплатно

Безплатно

11.3.3.

Åкспресно издаване на ÏÈÍ код
Ïолу÷аване на кредитна карта в друг
Бизнес/Ôинансов öентúр на банката, разли÷ен от
този, в който е подадено искането
Ïодновÿване след изти÷ане на срока

11.3.4.

Ïреиздаване по вина на клиент

40 лева

40 лева

11.3.5.

Ãодиøна такса за обслужване (заб.1)

40 лева

100 лева

11.3.6.

Блокиране/активиране

безплатно/20 лева

безплатно/20 лева

11.3.6.1.

Блокиране при предсро÷но закриване на картата

20 лева

20 лева

11.3.7.

Ðегистриране за услугата 3D Çаùита
Ãенериране на нов временен Ñекретен код за
услугата 3D Çаùита

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

без такса

11.3.2.2.

11.3.7.1.
11.3.7.2.

Блокиране/активиране потребителски профил за
услугата 3D Çаùита

5 лева

5 лева

11.3.9.

Ìесе÷но извле÷ение по искане на клиент за период,
разли÷ен от от÷етниÿ
Ïромÿна на оперативни лимити по карта

20 лева

20 лева

11.3.10.

Íеоснователна рекламаöиÿ

60 лева

60 лева

11.3.11.1.

Ñмÿна на ÏÈÍ/справка за салдо в страната

1 лев

1 лев

11.3.11.2.

Ñмÿна на ÏÈÍ/справка за салдо в ÷ужбина

1.50 лева

1.50 лева

11.3.12.

Íевúрната карта

6 лева

6 лева

11.3.13.

Íеснижаем остатúк по сметка (заб.2)

100 лева

600 лева

11.3.14.

Èздаване на нов ÏÈÍ

7 лева

7 лева

11.3.15.

Теглене на пари от АТМ/ПОС

11.3.15.1.

Òеглене от собствен АÒÌ и от мрежата на
Óникредит Булбанк АÄ

11.3.15.2.

Òеглене от АÒÌ на друга бúлгарска банка

11.3.15.3.

Òеглене от АÒÌ в ÷ужбина

11.3.15.4.

Òеглене от собствен ÏÎÑ

1 лев + 1.5%
мин. 3 лева
6 лева + 1.5%
мин.10 лева
6 лева + 1.5%
мин.10 лева
1% мин.
2 лева

2 лева + 1.5%
мин. 5 лева
6 лева + 1.5%
мин.10 лева
6 лева + 1.5%
мин.15 лева
1% мин.
3 лева

11.3.8.

11.3.15.5.

Òеглене от ÏÎÑ на друга бúлгарска банка

6 лева + 1.5%
мин.10 лева

6 лева + 1.5%
мин.10 лева

11.3.15.6.

Òеглене от ÏÎÑ в ÷ужбина

6 лева + 1.5%
мин.10 лева

6 лева + 1.5%
мин.15 лева

11.3.16.

Плащане на стоки и услуги

11.3.16.1.

Ïлаùане ÷рез собствен ÏÎÑ

без такса

без такса

11.3.16.2.

Ïлаùане ÷рез ÷ужд ÏÎÑ

без такса

без такса

1% от сумата на
транзакöиÿта

1% от сумата на
транзакöиÿта

0.30 лева

0.30 лева

0.15 лева

0.15 лева

0.25 лева

0.25 лева

0.15 лева

0.15 лева

0.57% месе÷но

0.57% месе÷но

14.75%

13.75%

0.57% месе÷но

0.57% месе÷но

15.75%

14.75%

10%

10%

10%

10%

12%

12%

0.57% месе÷но

0.57% месе÷но

17.75%

15.75%

0.57% месе÷но

0.57% месе÷но

18.75%

16.75%

10%

10%

11.3.16.3.
11.3.16.4.
11.3.16.5.

11.3.16.6.
11.3.16.7.
11.3.17.
11.3.17.1.
11.3.17.1.1.
11.3.17.1.2.
11.3.17.1.3.
11.3.17.1.4.
11.3.17.1.5.

11.3.17.1.6.

11.3.17.1.7.

11.3.17.2.
11.3.17.2.1.
11.3.17.2.2.
11.3.17.2.3.
11.3.17.2.4.
11.3.17.2.5.

Âúзстановÿване на суми от тúрговеö, локализиран в
÷ужбина, както и полу÷аване на пари по номер на
карта
Òеглене на пари в брой от тúрговеö при покупка от
ÏÎÑ в страната (заб.3)
Ïлаùане на периоди÷ни сметки и други тúрговски
продукти и услуги през системата на оператор
ÄАÒАÌАÊÑ АÄ и интернет- платформа ePay.bg
Ïлаùане на периоди÷ни сметки – данúöи, такси и
други тúрговски услуги и продукти, регистрирани и
ползвани за плаùане в системата на bPay (÷рез АÒÌ)
Ïлаùане на комунални сметки ÷рез «Åлектронни
битови сметки»
Лихвени условия по кредитните карти:
Лихва по усвоен кредит при транзакции - плащане
на стоки и услуги
Âúзнаградителна лихва за картови сметки в евро и
ù. долари за пúрвите 3 месеöа (заб.4)
Âúзнаградителна лихва за картови сметки в евро и
ù. долари след изти÷ане на 3 месе÷ниÿ
промоöионален период
Âúзнаградителна лихва за картови сметки в лева за
пúрвите 3 месеöа (заб. 4)
Âúзнаградителна лихва за картови сметки в лева
след изти÷ане на 3-месе÷ниÿ промоöионален период
Âúзнаградителна лихва за карти гарантирани с
депозит
Âúзнаградителна лихва за карти гарантирани сúс
застраховка "Æивот" или средства, натрупани по
индивидуалната партида от ли÷ни осигурителни
вноски в ”Äоброволен пенсионен фонд Алианö
Бúлгариÿ” АÄ - за сметки в евро и ùатски долари
Âúзнаградителна лихва за карти гарантирани сúс
застраховка "Æивот" или средства, натрупани по
индивидуалната партида от ли÷ни осигурителни
вноски в ”Äоброволен пенсионен фонд Алианö
Бúлгариÿ” АÄ- Çа сметки в лева
Лихва по усвоен кредит при транзакции - теглене
на пари в брой
Âúзнаградителна лихва за картови сметки в евро и
ù. долари за пúрвите 3 месеöа
Âúзнаградителна лихва за картови сметки в евро и
ù. долари след изти÷ане на 3-месе÷ниÿ
промоöионален период
Âúзнаградителна лихва за картови сметки в лева за
пúрвите 3 месеöа
Âúзнаградителна лихва за картови сметки в лева
след изти÷ане на 3-месе÷ниÿ промоöионален период
Âúзнаградителна лихва за карти гарантирани с
депозит

11.3.17.2.6.

11.3.17.2.7.

Âúзнаградителна лихва за карти гарантирани сúс
застраховка "Æивот" или средства, натрупани по
индивидуалната партида от ли÷ни осигурителни
вноски в ”Äоброволен пенсионен фонд Алианö
Бúлгариÿ” АÄ - за сметки в евро и ùатски долари
Âúзнаградителна лихва за карти гарантирани сúс
застраховка "Æивот" или средства, натрупани по
индивидуалната партида от ли÷ни осигурителни
вноски в ”Äоброволен пенсионен фонд Алианö
Бúлгариÿ” АÄ- за сметки в лева

10%

10%

12%

12%

законната лихва

законната лихва

2% месе÷но

2% месе÷но

10% годиøно

10% годиøно

11.3.17.3.

Îбезùетение за забава

11.3.17.4.

Ëихва по неразреøен овúрдрафт

11.3.17.5.

Íеустойка вúрху неплатени лихви

11.3.17.6.

Òакса за неоторизирано превиøаване на лимита

без такса

без такса

11.3.17.7.

Òакса за предсро÷но погасÿване

безплатно

безплатно

без такса

без такса

11.3.19.

Ðегистриране за SMS уведомление за
вси÷ки видове карти
Ïроöент на минимална погасителна вноска (ÌÏÂ)

11.3.19.1.

Ïлаваùа (проöент от усвоениÿ кредитен лимит)

3%

3%

11.3.19.2.

Ôиксирана (проöент от отпуснатиÿ кредитен
лимит)

3%

3%

11.3.18.

11.4

11.4.1.

Теглене на пари в брой с кредитни карти брандирани с логото на MasterCard или Visa от ПОС,
инсталиран в бизнес център на банката
Òранзакöиÿ с международна карта MasterCard или
Visa, издадена от ÷ужда банка, разли÷на от Алианö
Банк Бúлгариÿ АÄ

3 % от сумата на
транзакöиÿта

-

-

Забележки:

1.

2.

3.

4.

Òаксата за годиøно обслужване на MÊÊ за пúрвата година се сúбира в последниÿ работен ден на месеöа, в
който пластиката е активирана и предадена на картодúржателÿ, а за всеки следваù 12 месе÷ен период
или ÷аст от него – в последниÿ работен ден на календарниÿ месеö, в който е осúùетвено издаването на
картовата пластика.
Êарти, издадени с обезпе÷ение откупна стойност по застраховка "Æивот", склþ÷ена от титулÿрÿ сúс
ÇАÄ Алианö Бúлгариÿ или с обезпе÷ение ÷рез допúлнително пенсионно осигурÿване в ÏÎÄ "Алианö Бúлгариÿ",
са освободени от годиøна такса за пúрвите 12 (дванадесет) месеöа от валидността на картата.
Ãодиøната такса за следваùите 12 месе÷ни подпериоди от валидността на картата се на÷ислÿва
ежегодно в последниÿ работен ден от месеöа, в който е издадена картата.
Çа карти, издадени с разреøен кредитен лимит неснижаемиÿт остатúк е 0 лева. Êогато обслужваùата
картата сметка е в EUR или USD, стойностите на миналниÿ неснижаем остатúк за отделните продукти
се дели на 2.
Òаксата важи само за посо÷ената функöионалност (врúùане на пари в брой - ресто) при карти Visa.
Ïритази платежна операöиÿ имате право да изтеглите от картата до 50.00лв в брой на касата при
плаùане на покупка при тúрговеö, който е локализиран в страната. Èзтеглената сума се олихвÿва с лихва
за платежна операöиÿ – теглене на пари в брой.
Ïромоöионалната вúзнаградителна лихва за пúрвите три месеöа не се прилага при карти, издадени с
обезпе÷ение - депозит, застраховка „Æивот”или средства, натрупани по индивидуална партида от ли÷ни
осигурителни вноски в Äоброволен Ïенсионен Ôонд - Алианö Бúлгариÿ АÄ.

11.5

Спестовна карта VISA ELECTRON

11.5.1.1.

Îткриване на картова сметка

11.5.1.2.

Çакриване на картова сметка (заб. 1)

11.5.1.3.

Ìинимално салдо

100 валутни единиöи

11.5.2.

Èздаване на ÌÄÊ

Без такса

11.5.3.

Ïодновÿване поради изтекúл срок на валидност

Без такса

11.5.4.

Ïреиздаване на нова ÌÄÊ по вина на клиент

5 лева

11.5.5.

Íевúрната ÌÄÊ
Ïолу÷аване на ÌÄÊ в Бизнес /Ôинансов öентúр на банката, разли÷ен
от този, в който е подадено искането за издаване

3 лева

11.5.6.

В лева

Във валута
Без такса

5 лева

10 лева

5 лева

11.5.7.

Ïоддúржане и обслужване на сметката

Без такса

11.5.8.

Ìесе÷но извле÷ение по искане на клиент

2 лева

11.5.9.

Íеоснователна рекламаöиÿ на транзакöиÿ

10 лева

11.5.10.0.

Ïромÿна на данните

11.5.10.1.

Блокиране/отблокиране

11.5.10.2.

Ïромÿна на оперативен лимит

11.5.10.3.

Ñмÿна на ÏÈÍ код

11.5.10.4.

Èздаване на нов ÏÈÍ код

11.5.11.

Ñправка за салдо

11.5.12.

Òеглене от ATM в ÷ужбина

11.5.13.

Òеглене от ATM в страната

11.5.14.

Òранзакöиÿ/теглене/на ÏÎÑна Алианö Банк Бúлгариÿ

0.1%, мин.1 лев

11.5.15.

Òранзакöиÿ на ÏÎÑ на банково гиøе на друга банка в страната

0.1%, мин.1 лев

11.5.16.

Òранзакöиÿ на ÏÎÑ на банково гиøе на банка в ÷ужбина

11.5.17.

Çаплаùане на стоки и услуги на ÏÎÑ на Алианö Банк Бúлгариÿ
Çаплаùане на стоки и услуги:ÏÎÑ на друга банка (в страната и в
÷ужбина)
Ïлаùане на периоди÷ни сметки - данúöи, такси и др., ÷рез
системата bPAY (÷рез АÒÌ)

11.5.18.
11.5.19.

0.50 лева
без такса/2 лева
3 лева
без такса
2 лева
0.30 лева
6 лева +1.5%
2 лева

8 лева + 1%
0.1%, мин.1 лев
0.1%, мин.2 лева
0.1%, мин.2 лева

11.5.20.

Ïлаùане ÷рез интернет посредством номера на картата

11.5.21.

Ðегистриране за услугата 3D Çаùита

Без такса

Без такса

11.5.22.

Ãенериране на нов временен Ñекретен код за услугата 3D Çаùита

Без такса

Без такса

11.5.23.

Блокиране/активиране на потребителски профил за 3D Çаùита
Òеглене на пари в брой при покупка при тúрговеö в страната (cashback)

Без такса

Без такса

0.30 лева

0.30 лева

11.5.24

0.1%, мин.2 лева

Забележки:
1.

Òакса за закриване на сметка не се дúлжи в слу÷ай, ÷е сметката е открита преди пове÷е от 12 месеöа, с÷итано
от денÿ на искането за нейното закриване.

Âалутни единиöи
0 – 100
100.01 – 2000
2 000.01 – 5000
5 000.01 – 25 000
25 000.01 – 50 000
Íад 50 000.01

Лихвена скала по Спестовна карта
BGN
Íеолихвÿеми
0.05%
0.10%
0.20%
0.30%
0.35%

EUR
Íеолихвÿеми
0.05%
0.10%
0.15%
0.20%
0.25%

12
12.1.

Алианц Академика

Такси и комисиони

Ãодиøна такса за поддúржане на Ïрограмата

18.00 лева
(сúбира се на месе÷на база)

Разплащателна сметка
12.2.

Îткриване на разплаùателна сметка

без такса

12.3.

Ïоддúржане и обслужване на разплаùателна сметка в лева

без такса

Международна дебитна карта Debit MasterCard/VISA Electron
12.4.

Èздаване на ÌÄÊ

без такса

12.5.

Åкспресно издаване на ÌÄÊ

12.6.

Ïодновÿване/издаване на нова ÌÄÊ поради изтекúл срок на валидност

12.7.

Ïреиздаване/издаване на нова ÌÄÊпо вина на клиента

3 лева

12.8.

Ïолу÷аване на ÌÄÊ в друг Бизнес/Ôинансов öентúр на банката, разли÷ен
от този, в който е подадено искането

5 лева

12.9.

Íевúрната дебитна карта

3 лева

12.10.

Òеглене от ATM и ÏÎÑ

5 лева
без такса

12.10.2.

Ñобственост на Алианö Банк Бúлгариÿ или терминал от мрежата на
Óникредит Булбанк - за транзакöиÿ
Ñобственост на друга бúлгарска банка или институöиÿ - за транзакöиÿ

12.10.3.

Îт ATM, локализиран в ÷ужбина

3 лева + 0.5% от сумата

12.10.4.

Îт ÏÎÑ, локализиран в ÷ужбина

3 лева + 1% от сумата

12.11.

Çаплаùане на стоки и услуги

12.11.1.

Çаплаùане на ÏÎÑ в страната

без такса

12.11.2.

Çаплаùане на ÏÎÑ в ÷ужбина

без такса

12.12.

Ïревод между сметки

без такса

12.10.1.

12.13.
12.14.

Ïлаùане на периоди÷ни сметки - данúöи, такси и др., ÷рез системата
bPAY (÷рез АÒÌ)
Ïлаùане на периоди÷ни сметки - данúöи, такси и др., ÷рез системата
еPAY

без такса
0.45 лева

без такса
без такса

12.15.

Ïлаùане на комунални сметки ÷рез "Åлектронни битови сметки"

без такса

12.16.

Блокиране, активиране и промÿна на условиÿта за ползване на ÌÄÊ

0.50 лева

Интернет банкиране АЛИАНЦ E-BANK
12.17.

Ðегистраöиÿ за ползване

Без такса

12.18.

Ìесе÷но обслужване

Без такса

12.19.

Çакупуване на token устройство (с ÄÄÑ)

12.20.

Âúтреøно - банкови преводи в лева

Ñúгласно раздел 3. Ïреводи

12.21.

Çаплаùане на комунални задúлжениÿ

Без такса

12.22.

Çаплаùане на застрахователни полиöи кúм дружествата от групата на
Алианö Бúлгариÿ Õолдинг

Без такса

20 лева

SMS – ИЗВЕСТЯВАНЕ
12.23.

Активиране на услугата

0.02 лева

12.24.

Ïрограмата вклþ÷ва пакет от 30 броÿ sms - сúобùениÿ

Без такса

12.25.

Ðегистриране за услугата 3D Çаùита

Без такса

12.26.

Ãенериране на нов временен Ñекретен код за услугата 3D Çаùита

Без такса

12.27.

Блокиране/активиране на потребителски профил за услугата 3D Çаùита

Без такса

3D Защита

Международна кредитна карта MasterCard Standard / Visa Classic
12.28.

Èздаване на ÌÊÊ

12.29.

Ãодиøна такса за управление

12.30.
12.31.

13
13.1.
13.2.
13.3.

13.4.

13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
13.9.
13.10.
13.11.
13.12.
13.13.
13.14.
13.15.

Ìинимално салдо по платежна сметка за обслужване на кредитната
карта (за карти, ползваùи собствени средства)
Ëихви, такси и комисионни вúв врúзка с ползване на кредитната карта и
извúрøване на платежни операöии с неÿ

Без такса
20 лева
50 лева
Ñúгласно стандартната
Òарифа на банката

Допълнителни и заключителни разпоредби
Банката изпúлнÿва само нарежданиÿ, които са стандартни по форма и сúдúржание и в сúответствие с
бúлгарското законодателството.
Ïри комплексни услуги се сúбират такси и комисиони за всÿка посо÷ена в Òарифата услуга поотделно
(кумулативен принöип).
Êомисионите и таксите се сúбират от основната сметка, посо÷ена от клиента за извúрøване на сделката,
след извúрøване на банковата услуга. Òе не подлежат на вúзтановÿване дори в слу÷ай на нереализиране на
тúрговската сделка.
Òаксите и комисионите за банкови сделки и услуги в ÷уждестранна валута се сúбират като проöентно
изражение от валутата на операöиÿта, и се отнасÿ като приход на банката в левова равностойност, по
öентрален курс на БÍБ за денÿ. Çададените в Òарифата минимуми и максимуми за валути, разли÷ни от лева, се
сúбират от клиента в лева или вúв валутата на операöиÿта по öентрален курс на БÍБ за денÿ.
Íе се сúбират такси и комисиони за вси÷ки операöии, свúрзани с набирането и изразходването на средства за
ле÷ение извúн Бúлгариÿ, след предÿвÿване на сúответните документи.
Банката може да договарÿ с отделни клиенти условиÿ, разли÷ни от посо÷ените в настоÿùата Òарифа. Ðедúт и
правомоùиÿта за това се определÿт сúс заповед на изпúлнителните директори на банката.
Банката сúбира вси÷ки разноски на своите кореспонденти и на други банки, вúзникнали в проöеса на
изпúлнението на нареждането на клиент на банката.
Банката си запазва правото да сúбира таксите и комисионите си от наредителÿ в слу÷аите, когато в
неговите нарежданиÿ е указано, ÷е са за сметка на бенефиöиента и банката не успее да ги сúбере от последниÿ.
Банката си запазва правото да сúбира своите такси и комисиони от бенефиöиента в слу÷аите, когато в
нареждането за свободен превод е оказано, ÷е са за сметка на наредителÿ и банката не успее да ги сúбере от
последниÿ в 90 - дневен срок.
Îпераöиите по касовото изпúлнение на дúржавниÿ и обùинските бþджети се извúрøват от банката
безплатно, сúгласно ÷л. 49 и сл. от ÇÏÏÅÏÈÏÑ.
Çа спеöифи÷ни или пакетни банкови продукти и услуги могат да се прилагат такси и комисиони, разли÷ни от
настоÿùата Òарифа.
Çа сделки и услуги, необхванати от настоÿùата Òарифа, банката сúбира такси и комисиони по договарÿне.
Банката си запазва правото да промÿна Òарифата за лихвите, таксите и комисионите при промÿна на
пазарните условиÿ, за което информира клиентите си в обùодостúпните банкови помеùениÿ и на уебсайта на
банката www.allianz.bg.
Ïромени в лихвените проöенти и валутните курсове се прилагат незабавно.
Íастоÿùата Òарифа е приета на заседание на Óправителниÿ сúвет на 21.04.2016 г. и влиза в сила от 01.07.2016
год.

