Документ с информация за таксите

Наименование на доставчика на сметката: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Име на сметката: Разплащателна сметка с дебитна карта Debit MasterCard
PayPass
Дата: 01.10.2018 г.






Настоящият документ има за цел да Ви информира относно таксите за използване
на основните услуги, свързани с платежна 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 се посочени тук. Пълна информация се съдържа в Тарифата за
лихвите, таксите и комисионите на физически лица.
Речник на използваните в настоящия документ термини се предоставя безплатно.

Услуга

Такса

Общи услуги по сметка
Откриване
на
разплащателна сметка:
Месечна
такса
за
поддържане
на
разплащателна сметка:
Закриване
на
разплащателна сметка:

Без такса
Без такса

Закриване на разплащателни сметки,
преди изтичане на 6 месеца от датата
на сключване на договора

5 BGN

Плащания (не включва карти)
Кредитен превод в
национална валута:
Чрез системата за
брутен сетълмент в
реално време (RINGS)
на хартиен носител
в интернет банкиране

15 BGN
10 BGN

на хартиен носител
в интернет банкиране

2 BGN
1.20 BGN

на хартиен носител
в интернет банкиране

1 BGN
0.50 BGN

Чрез Системата
БИСЕРА

Вътрешнобанков
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Вътрешнобанков
между сметки на един и
същ клиент
на хартиен носител
в интернет банкиране

0.25 BGN
Без такса

Многоредово платежно
нареждане от/към
бюджета
На хартиен носител
вътрешнобанково
чрез системата Бисера
чрез системата RINGS
В интернет банкиране
вътрешнобанково
чрез системата Бисера
чрез системата RINGS

1.50 BGN
4.50 BGN
18 BGN
0.75 BGN
3.50 BGN
14 BGN

Кредитен превод във
валута:
Наредени преводи към
други банки
Кредитни преводи в
EUR към страни от
Европейското
Икономическо
Пространство
(ЕИП)
С вальор следващия
работен ден (TOM)
До EUR 1 000:
на хартиен носител
в интернет банкиране
Над EUR 1 000:
на хартиен носител
в интернет банкиране

EUR 10
EUR 8
0.15%, min. EUR
14, max EUR 300
0.13%, min. EUR
12, max EUR 250

С
вальор
същия
работен ден (EXPRESS)
на хартиен носител
в интернет банкиране

0.30%, min. EUR
22, max EUR 500
0.25%, min. EUR
20, max EUR 450

Кредитни преводи във
валута, различна от
евро, както и преводи в
евро за страни извън
ЕИП
Преводи
със
стандартен
вальор
(SPOT) – не се прилага
за EUR
на хартиен носител

0.10%, min. EUR
10, max EUR 300
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в интернет банкиране

0.08%, min. EUR
8, max EUR 250

С вальор следващия
работен ден (TOM)
До EUR 1 000:
на хартиен носител
в интернет банкиране
Над EUR 1 000:
на хартиен носител
в интернет банкиране

EUR 10
EUR 8
0.15%, min. EUR
14, max EUR 300
0.13%, min. EUR
12, max EUR 250

С вальор същия
работен ден (EXPRESS)
на хартиен носител

0.30%, min. EUR
22, max EUR 500
в интернет банкиране
0.25%, min. EUR
20, max EUR 450
SEPA кредитен превод е превод в EUR към страни от ЕИП с разноски “SHA” и за него
се прилагат същите разноски.
При нареден превод в EUR или GBP с разноски за сметка на наредителя (OUR) се
прилага съответната такса за нареден валутен превод + EUR 20. За наредени преводи
в други валути с разноски за сметка на наредителя (OUR), разноските на чуждите
банки се начисляват допълнително след изпълнението на транзакцията. В такива
случаи, Банката приема искания за плащане до EUR 50.
При преводи в USD наредени с разноски OUR, е възможно американските банки да
удържат такси от сумата на превода и в следствие на това бенефициентът да получи
намалена сума.
За вътрешнобанкови
преводи
на хартиен носител
2.50 EUR
в интернет банкиране
1.50 EUR
Вътрешнобанков
между сметки на един
и същ клиент
на хартиен носител
1 EUR
в интернет банкиране
0.50 EUR
Получени преводи
до 100 EUR
от 100 до 1000 EUR
над 1000 EUR

Без такса
EUR 5
0.10%, мин. EUR
10, макс. EUR 100
EUR

Карти и пари в брой
Дебитни карти Debit
MasterCard PayPass
Общи условия на
издаване
Издаване на дебитна карта
Издаване на допълнителна карта
Експресно издаване (5 дни)

Без такса
Без такса
10 BGN
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Преиздаване на карта с не изтекъл
срок (загуба, увреждане и други)
Пренасочване на карта за получаване
в клон, различен от клона издател
Подновяване на карта с изтекъл срок
на валидност
Закриване на карта, до 6 месеца от
датата на издаването
Невърната карта, си изключение в
случаите на кражба и задържане на
АТМ

Без такса

основна
допълнителна

1.70 BGN
0.85 BGN

От АТМ терминал на банката
От АТМ терминал на друга банка
При направени 25 безконтактни
транзакции, такса теглене на АТМ
терминали от други Банки в страната
е 0.00 лева за следващите 25
седмици или до изтичане срока на
картата.

Без такса
1 BGN

5 BGN
10 BGN

5 BGN

5 BGN

Месечна такса за
поддръжка на карта

Транзакции с дебитни
карти в страната
Теглене на пари в брой
от АТМ

Теглене на пари в брой
от POS
Теглене на пари в брой от POS
терминал на банката (Cash Advance)
Теглене на пари в брой от POS
терминал на друга банка (Cash
Advance)
Заплащане на стоки и услуги при
търговци
Отказана транзакция (грешен ПИН
код, грешен CVC код)

1.50 BGN

5 BGN
Без такса
0.50 BGN

Транзакции с дебитни
карти в чужбина
Теглене на пари в брой от АТМ
Теглене на пари в брой от POS
терминал
Заплащане на стоки и услуги при
търговци
Отказана транзакция (грешен ПИН
код, грешен CVC код)

1.50% + BGN 5
2% мин BGN 12
Без такса
0.50 BGN

Касови операции в
национална валута
Внасяне на пари в
брой
По разплащателни сметки:
до 5 000 BGN

Без такса

Страница 4|6

над 5 000 BGN, за транзакция

0.10%, макс. 100
BGN

Теглене на пари в брой
От разплащателни сметки
до 5 000 BGN
над 5 000 BGN, за транзакция

2 BGN
0.20%

За суми от 5 000 BGN до 50 000 BGN
се изисква заявка, депозирана до
12:00 часа един работен ден преди
операцията. За суми над 50 000 BGN
се изисква заявка, депозирана до
14:00 часа два работни дни преди
операцията.
За теглене на незаявени суми или
промяна на сумата в деня на
тегленето

0.60%

Условия за теглене

Касови операции в
чуждестранна валута
Внасяне на пари в
брой
По разплащателни сметки:
до 2 500 EUR,
над 2 500 EUR, за транзакция

Без такси
0.10%, макс. 50
EUR

Теглене на пари в брой
От разплащателни сметки
до 2 500 EUR,
над 2 500 EUR, за транзакция

1 EUR
0.20%

Условия за теглене
При теглене на суми над EUR 2 500
(или равностойност в други валути) се
изисква предизвестие до 14:00 часа
два работни дни преди операцията.
За теглене на незаявени суми или
промяна на сумата в деня на
тегленето

0.60%

Овърдрафт и сродни услуги
За първоначално приемане на документи:
За кредитен анализ / комисиона се събира еднократно
върху разрешения размер/
За обработка на документи за предоговаряне на отделни
условия по сключена кредитна сделка
Такса за предоговаряне на условия, по искане на клиент

Пакети от услуги

20 лева + ДДС

0.10%, мин. 25 BGN
15 BGN + ДДС
0.50% върху разрешения
размер, мин. 25 BGN

Такси

Асет SMS Известяване:
Регистрация за услугата
10 SMS съобщения месечно

0.90 BGN
Без такса
Без такса
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Асет SMS
Известяване+
Регистрация за услугата
20 SMS съобщения месечно

1.80 BGN
Без такса
Без такса

Информация за допълнителни услуги
Информация за такси и услуги, надвишаващи броя на услугите, включени
в пакета (с изключение на таксите, посочени по-горе)
Услуга
Такса
Такива услуги не се предлагат
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