Документ с информация за таксите

Наименование на доставчика на сметката: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД
Име на сметката: Депозитна сметка
Дата:01.10.2018г.







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
депозитна
сметка
Месечна такса за поддържане
на депозитна сметка
Закриване
на
депозитна
сметка

Без такса

Без такса
Без такса

Плащания (не включва карти)
Нареден кредитен превод от
депозитни сметки –услугата
не се предлага
Получен кредитен превод
Получени преводи в
национална валута

Без такса

Получени валутни преводи
до 100 EUR:
от 100,01 до 1000 EUR:
над 1000 EUR:

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

Карти и пари в брой
Банкови карти - услугата не
се предлага при депозитните
сметки
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Касови операции в
национална валута
Внасяне на пари в брой
По срочни депозити:

Без такса

Теглене на пари в брой
От срочни депозити на
падеж
От депозити не на падеж
до 5 000 BGN
над 5 000 BGN, за
транзакция

Без такса
2 BGN
0.20%

Условия за теглене
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%

Касови операции в
чуждестранна валута
Внасяне на пари в брой
По срочни депозити

Без такса

Теглене на пари в брой
От срочни депозити на
падеж
От депозити не на падеж
до 2 500 EUR
над 2 500 EUR, за
транзакция

Без такса
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
Кредити-овърдрафт – услугата не се предлага при
депозитните сметки
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Пакети от услуги

Такси

Такива услуги не се предлагат

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