ТАРИФА
за лихвите, таксите и комисионите
за физически лица

В сила от 01.06.2019

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

годината. Безсрочните влогове на граждани в
лева и чуждестранна валута се олихвяват в
края на годината и/или при закриване на
влога. Набирателните сметки са безлихвени.
14. При нарушаване на срока по срочни
влогове се начислява лихва, равна на
лихвата по разплащателните (текущи) сметки.
15. Вальори.
15.1. При операции в национална валута за
вальор се счита датата на осчетоводяването.
15.2. При изпълнение на наредени валутни
преводи банката предлага следните вальори:
15.2.1. Стандартен вальор (SPOT) – два
работни дни от датата на приемане на
платежното нареждане, е неприложим при
преводи в EUR.
15.2.2.Следващ работен ден (TOM).
15.2.3.Текущ работен ден (EXPRESS).
15.2.4.Платежно нареждане за валутен
превод се обработва с горепосочените
вальори, ако е депозирано в офис на Банката
или въведено в «Асет Онлайн» до 15:30 часа
на текущия ден.
15.2.5. Платежно нареждане за валутен
превод в EUR и USD с вальор EXPRESS се
приема за обработка до 15:30 часа на
текущия ден. За останалите валути, с които
Банката работи, се прилагат времевите
лимити,
определени
от
банкитекореспонденти.
15.3 При получаване на плащания по
документарни
операции,
сметката
на
бенефициента се заверява с вальор следващ
работен ден.
15.4. При коригиращи операции по лихвени
сметки за вальор се поставя датата на
първоначално взетата операция. В случай на
пропусната полза от страна на Банката за
вальор се поставя текущата дата.
15.5. Вальорът се смята за лихвен ден при
постъпване на средства по сметката и не се
смята за лихвен ден при излизане на
средства от сметката.
16. Интернешънъл Асет Банк АД уважава
искания от чужди банки за плащане на
разноски OUR, ако са представени в срок до 6
(шест) месеца от датата на нареждането на
превода.
17. Датата на закриване на сметката не се
смята за лихвен ден.
18. За определяне равностойността във
валута, различна от посочената в Тарифата,
на други стойности (лимити, размер на
операции и други), се прилагат обявените от
БНБ официални курсове.
19. Когато клиент:
19.1 нарежда валутен превод и валутата на
превода се различава от валутата на

1. Настоящата тарифа регламентира лихвите,
таксите и комисионите, които банката прилага
по операции в национална и чуждестранна
валута с клиенти в страната.
2. Минималните салда за откриване,
поддържане и олихвяване на различните
видове сметки в национална и чуждестранна
валута, както и конкретните размери на
лихвените проценти, прилагани по тях, се
определят в специално приложение към
настоящата тарифа – Лихвен бюлетин.
3. Тази тарифа се отнася за всички клиенти
на банката – граждани.
4. За всички други случаи, непредвидени в
настоящата тарифа банката определя лихви,
такси и комисиони по договореност.
5. Банката си запазва правото да прилага
промени и да събира такси и комисиони,
различни от определените в настоящата
тарифа при операции, които са с повишена
сложност и спешност.
6. Конкретни промени могат да се прилагат за
клиент по преценка на директор на клон на
банката след писмено уведомление и
разрешение на един от изпълнителните
директори.
7. Банката начислява дължимите такси и
комисиони в момента на извършване на
услугата.
8. Банката събира от своите клиенти и
фактически направените разходи (в т. ч. и
платените такси и комисиони на другите
банки) във връзка с извършените операции.
9. Банката си запазва правото да събере
дължимите такси и комисиони от клиент в
случаите, когато разноските са за сметка на
неговия контрагент и банката не успее да ги
събере от него.
10.
Банката
изпълнява
само
онези
нареждания, които съдържат точни и пълни
инструкции, както и са в съответствие с
действащото законодателство на страната.
11. Лихвите, които банката прилага по
различните видове сметки, се определят от
Управителния съвет.
12. Лихви.
12.1. Лихвите по кредити се начисляват на
база 365/360 дни.
12.2. Лихвите по всички останали сметки се
начисляват на база 360/360 дни, освен ако
Лихвеният бюлетин не предвижда друго.
13. Разплащателните (текущи) сметки в лева
се олихвяват ежемесечно на 30-то число от
месеца. Разплащателните (текущи) сметки в
чуждестранна валута се олихвяват в края на
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клиентската сметка, при осчетоводяването се
прилага курс „продава” на Банката.
19.2 получава валутен превод и валутата на
превода се различава от валутата на
клиентската сметка, при осчетоводяването се
прилага курс „купува” на Банката за валутата,
която постъпва и курс „продава” на Банката за
валутата, в която клиента има сметка.
20. При изправителни операции по лихвени
сметки се сторнира начислената поради
грешната операция лихва.
21. За услугите свързани с акредитиви,
гаранции и други документарни операции се
прилага Тарифата за юридически лица, както
и дейставащите в момента на сделката
редакции на Международната Търговска
Камара, Париж.
22. Транзакциите по системата за парични
преводи Уестърн Юнион не са предмет на
настоящата тарифа.
23. Основна карта e първата карта по
сметката от съответния вид картов продукт.
Допълнителна карта е всяка следваща карта
по сметката от съответния вид картов
продукт.
24. Банката събира всички такси и комисиони
по валутните си операции при извършване на
съответната
услуга
във
валутата
на
транзакцията  EUR или останалите валути,
като се спазват изискванията за минимум и
максимум. Таксите и комисионите по
транзакции във валутите, различни от EUR, се
преизчисляват в EUR по централния курс на
БНБ за деня. При недостиг на средства или
при изрично желание на клиента, таксите и
комисионите се събират от посочена от него
валутна или левова сметка.
25. При такси и комисиони, за които е
записано “+ ДДС” се начислява допълнително
законния данък добавена стойност върху
събраното право на банката.
26. Не се заплащат:
- справки-удостоверения, издавани по
писмено искане от държавни институции;
- касови операции, свързани с
плащания на такси и комисиони към Банката.
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Раздел I. ОТКРИВАНЕ И ВОДЕНЕ НА СМЕТКИ
1. Откриване на банкови сметки в национална и
чуждестранна валута
1.1. Откриване на разплащателни сметки със Златен
IBAN номер

Без такса
25 лв.

2. Месечни такси за поддържане на банкови сметки
2.1. Разплащателни сметки без издадени банкови карти
2.2. Разплащателни сметки с издадени банкови карти
2.3. Разплащателни сметки със Златен IBAN номер
2.4. Безсрочни влогове (спестовни сметки)
2.5. Депозитни сметки
2.6. Други сметки
3. Неснижаем остатък по разплащателни, картови
сметки и безсрочни влогове, в зависимост от
валутата
4. Закриване на разплащателни сметки, преди
изтичане на 6 месеца от датата на сключване на
договора
5. Откриване, оперативно обслужване и закриване на
COBOS сметки
6. Неснижаем остатък по COBOS сметки
7. Откриване, оперативно обслужване и закриване на
банкова сметка, обслужваща репо сделка с ценни
книжа
8. Неснижаем остатък по банкова сметка, обслужваща
репо сделка с ценни книжа

2 лв.
Без такса
5 лв.
1.20 лв.
Без такса
По договаряне
5 единици
5 лв.
Без такса
5 лв.

Без такса
Няма

Раздел II. КАСОВА ДЕЙНОСТ
1. Касови операции в национална валута
1.1. Внасяне на пари в брой
1.1.1. По срочни депозити
1.1.2. По разплащателни сметки и влогови сметки, до
достигане на дневен оборот
- до 5 000 лв.
- над 5 000 лв., за всяка транзакция
1.1.3. Проверка на банкноти
1.1.4. Замяна на повредени банкноти
1.1.5. За внасяне на монети по сметка/броене и/или
размяна на монети в банкноти и обратното (над 100
къса/броя)
1.2. Теглене на пари в брой, до достигане на дневен
оборот
1.2.1. От срочни депозити на падеж
1.2.2. От разплащателни сметки, влогове и депозити не на
падеж
- до 5 000 лв.
- над 5 000 лв., за всяка транзакция
1.3. Условия за теглене
1.3.1. За суми от 5 000 лв. до 50 000 лв. се изисква заявка,
депозирана до 12:00 часа един работен ден преди
операцията. За суми над 50 000 лв. се изисква
заявка, депозирана до 14:00 часа два работни дни
4

Без такса

Без такса
0.10%, макс. 100 лв.
1% мин. 5 лв.
5%, мин. 5 лв.
3%, мин. 15 лв.

Без такса

2 лв.
0.20%

преди операцията.
1.3.2. За теглене на незаявени суми или промяна на
сумата в деня на тегленето
2. Касови операции в чуждестранна валута
2.1. Внасяне на пари в брой, до достигане на дневен
оборот
2.1.1. По срочни депозити
2.1.2. По разплащателни сметки и влогови сметки:
- до 2 500 EUR
- над 2 500 EUR, за всяка транзакция
2.2. Теглене на пари в брой, до достигане на дневен
оборот
2.2.1. От срочни депозити на падеж
2.2.2. От разплащателни сметки, влогове и депозити не на
падеж
- до 2 500 EUR
- над 2 500 EUR, за всяка транзакция
2.2.3. 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.
2.2.4. За теглене на незаявени суми или промяна на
сумата в деня на тегленето
2.3. Проверка на банкноти
2.4. Замяна на повредени банкноти
3. За ползване на банков сейф (касета)
Заб. -Касовата комисиона по точки 1.1.2., 1.2.2., 2.1.2. и
2.2.2. от Тарифата се събира върху цялата сума.
-Касовата комисиона по точки 1.3.2. и 2.2.4. се
събира върху сумата, представляваща разликата
между предварително заявената за теглене сума и
реално изтеглената и/или върху цялостно заявената
за теглене, но неизтеглена сума.
Раздел III. РАЗПЛАЩАНИЯ

0.60%

Без такса
Без такса
0.10%, макс. 50 EUR

Без такса

1 EUR
0.20%

0.60%
1%, мин. 5 EUR
5%, мин. 5 EUR
съгласно ценоразпис

А. Разплащания в национална валута
1.1. Нареден превод от сметка при Интернешънъл Асет
Банк
1.1.1. Чрез системата за брутен сетълмент в реално
време (RINGS)
- на хартиен носител
- в интернет банкиране
1.1.2. Чрез Системата БИСЕРА
- на хартиен носител
- в интернет банкиране
1.1.3. Вътрешнобанков
- на хартиен носител
- в интернет банкиране
1.1.4. Вътрешнобанков между сметки на един и същ
клиент
- на хартиен носител
- в интернет банкиране
1.2. Нареден превод чрез вноска на каса
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15 лв.
10 лв.
2 лв.
1.20 лв.
1 лв.
0.50 лв.

0.25 лв.
Без такса

1.2.1. Чрез Системата за брутен сетълмент в реално
време (RINGS)
1.2.2. Чрез Системата БИСЕРА
1.2.3. Вътрешнобанков
1.2.4. Канцелиране на превод в лева по искане на клиента
(на хартия и през Интернет банкиране)
* За захранване на сметки на физическо лице от
титуляр или пълномощник, чрез вноска на каса в
друг банков клон (извън касите на клона, в който са
титулярните сметки) се прилага т: 1.1.2 от Раздел ІІ.
Касова дейност на настоящата Тарифа.
1.3. Директен дебит

0.40%, мин. 5 лв.
+ такса RINGS 15 лв.
0.40%, мин. 5 лв.
0.15%, мин. 1.50 лв., макс. 150
лв.
Такса равна на стойността на
излъчен превод

1.3.1. Преводно нареждане за директен дебит чрез
1 лв.
вътрешнобанков превод
1.3.2. Преводно нареждане за директен дебит чрез
2 лв.
Системата БИСЕРА
1.3.3. Преводно нареждане за директен дебит чрез
15 лв.
Системата RINGS
1.3.4. За отказ от плащане по инициирано преводно
Такса равна на стойността на
нареждане за директен дебит, когато отказа е
нареждане за директен дебит
предизвикан от титуляра
1.4. Многоредово платежно нареждане от/към бюджета
1.4.1. На хартиен носител
1.50 лв.
- вътрешнобанково
4.50 лв.
- чрез системата Бисера
18 лв.
- чрез системата RINGS
1.4.2. В интернет банкиране
0.75 лв.
- вътрешнобанково
3.50 лв.
- чрез системата Бисера
14 лв.
- чрез системата RINGS
1.4.3. Чрез вноска на каса
0.20%, мин. 2 лв.
- вътрешнобанково
0.60%, мин. 6 лв.
- чрез системата Бисера
0.80%, мин. 20 лв.
- чрез системата RINGS
1.5. Автоматични периодични преводи
2 лв.
1.5.1. Регистрация за услугата
1 лв.
1.5.2. Промяна на данни
0,25 лв.
1.5.3. Вътрешнобанков
0,75 лв.
1.5.4. Чрез системата БИСЕРА
Без комисиона
1.6. Получени преводи в лева
1.7. Всички плащания на стойност 100.000,00 лв. и над
100.000,00 лв. задължително се изпълняват чрез
системата RINGS
Б. Разплащания в чуждестранна валута
2. Преводи
2.1. Наредени преводи към други банки
2.1.1. Кредитни преводи в EUR към страни от
Европейското Икономическо Пространство (ЕИП)
2.1.1.1. С вальор следващия работен ден (TOM)
До EUR 1 000:
- на хартиен носител
- в интернет банкиране
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EUR 10
EUR 8

Над EUR 1 000:
- на хартиен носител

0,15%, min. EUR 14, max EUR
300
0,13%, min. EUR 12, max EUR
250

- в интернет банкиране
2.1.1.2. С вальор същия работен ден (EXPRESS)
- на хартиен носител
- в интернет банкиране
2.1.2. Кредитни преводи във валута, различна от евро,
както и преводи в евро за страни извън ЕИП
2.1.2.1. Преводи със стандартен вальор (SPOT) – не се
прилага за EUR
- на хартиен носител
- в интернет банкиране
2.1.2.2. 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
2.1.2.3. С вальор същия работен ден (EXPRESS)
- на хартиен носител
- в интернет банкиране
Заб.: - SEPA кредитен превод е превод в EUR към страни
от ЕИП с разноски “SHA” и за него се прилагат
разноските по т. 2.1.1.
- 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.
2.2 За вътрешнобанкови преводи
- на хартиен носител
- в интернет банкиране
2.3. Вътрешнобанков между сметки на един и същ
клиент
- на хартиен носител
- в интернет банкиране
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0,30%, min. EUR 22, max EUR
500
0,25%, min. EUR 20, max EUR
450

0,10%, min. EUR 10, max EUR
300
0,08%, min. EUR 8, max EUR
250

EUR 10
EUR 8
0,15%, min. EUR 14, max EUR
300
0,13%, min. EUR 12, max EUR
250
0,30%, min. EUR 22, max EUR
500
0,25%, min. EUR 20, max EUR
450

2.50 EUR
1.50 EUR

1 EUR
0.50 EUR

2.4 За нареждане на превод от клиенти без открита
сметка в банката (касов превод)
- вътрешнобанков
2.5. За промяна на реквизитите в първоначалното
нареждане за плащане, преди излъчване на
превода
2.6. За промяна на реквизитите в първоначалното
нареждане за плащане, след излъчване на превода
2.7. За изискване на допълнителна информация от
наредителя по запитване от друга банка поради
неточни и непълни инструкции за превод
2.8. За анулиране на нареден превод
2.9. Получени преводи
- до 100 EUR
- от 100.01 до 1 000 EUR
- над 1 000 EUR
- При получени преводи в BGN от чужбина,
комисионите са както по т. 2.9. по-горе
2.10. За връщане на получен превод
2.11. За рекламации по получени преводи и/или
вътрешно проучване
2.12. При изплащане на получен превод, съдържащ
непълни/неверни данни, включително неверен
IBAN-номер, се начислява допълнителна такса
2.13. При предварително заверяване на сметката на
бенефициента

0.20%, мин. EUR 5

EUR 10
EUR 30, вкл. и разноските на
банките – кореспонденти
EUR 20, вкл. и разноските на
банките – кореспонденти
EUR 40
Без такса
EUR 5
0.10%, мин. EUR 10,
макс. EUR 100 EUR

0,15%, min. EUR 14, max EUR
300
EUR 20

EUR 10
Двоен размер на комисионите

3. Чекове
3.1. Чекове, теглени срещу други банки
- чекове в една валута на стойност до EUR 5000
- чекове в една валута на стойност
над EUR 5 000
* При инкасиране на чекове, освен указаната
комисиона, се събират и разноските на другите
банки, участващи в плащането.
3.1.1. За всеки върнат неплатен чек
3.1.2. Такса за изпращане на чекове за инкасиране в
чужбина с куриер на база стандартно инкасо
- за Европа, за суми до EUR 500
- за Европа, за суми над EUR 500
- за останалата част от света
3.2. Издаване на чекове
3.2.1. Издаване на поименен чек

0.20%, мин. EUR 5
0.30%

EUR 10

EUR 10
EUR 30
реалната стойност, мин. EUR
65
0.15%, мин. EUR 6,
макс. EUR 150

3.2.2. Анулиране на чек по искане на клиента
(за всеки чек)
- при наличие на оригинален чек
- при липса на оригинален чек
3.2.3. За преиздаване на чек по молба на клиента
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EUR 10
EUR 10 + разходите на
кореспондента
EUR 5

3.3. Порто

EUR 2

Раздел IV. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ВАЛУТА
1. Покупка и продажба на чуждестранна валута се
извършва по официално обявените курсове купува и
продава на банката за деня и предвидените в
тарифата такси и комисиони в зависимост от
съответните операции и форми на плащане
2. Арбитраж по сметка на един вид валута с друг,
когато арбитражът се извършва по курс, определен
от дилърския офис, в съответствие с котировките на
международните валутни пазари
Раздел V. КРЕДИТИРАНЕ
1. Кредитиране
1.1. За първоначално приемане на документи:
- кредити „Асет Жилище” и „Асет универсален
ипотечен кредит”
- потребителски кредит
- овърдрафт по картова сметка
- овърдрафт по картова сметка на служители на
корпоративни клиенти, с които има сключен рамков
договор за превод на работната заплата
1.2. За обработка и управление на кредита
- потребителски кредит

- потребителски кредит със залог на парични
средства

- кредит с имуществено обезпечение

- овърдрафт по картова сметка
- кредити „Асет Жилище” и „Асет универсален
ипотечен кредит”

Заб. Комисионите по т. 1.2. се прилагат за договори за
кредити, сключени преди 23.07.2014 г.
1.3. За кредитен анализ
- кредити „Асет Жилище” и „Асет универсален
ипотечен кредит”
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100 лева + ДДС
30 лева + ДДС
20 лева + ДДС
10 лева + ДДС
2% върху договорения
размер еднократна комисиона
за първата година; за всяка
следваща започната година
до края на срока на кредита –
0.25% върху остатъчния дълг
1% върху договорения
размер еднократна комисиона
за първата година; за всяка
следваща започната година
до края на срока на кредита –
0.25% върху остатъчния дълг
1% върху договорения
размер еднократна комисиона
за първата година; за всяка
следваща започната година
до края на срока на кредита –
0.25% върху остатъчния дълг
1.50% върху договорения
размер
1% върху договорения
размер еднократна комисиона
за първата година; за всеки
следващ започнат месец след
първата година, до края на
срока на кредита – 0.05%
върху остатъчния дълг

0.20%, мин. 100 лв.

0.75%, мин. 50 лв.
- потребителски кредит
0.10%, мин. 25 лв.
- овърдрафт
15 лв.
- кредит „Асет Златна възраст”
Заб. Комисионите по т. 1.3. се събират еднократно върху
разрешения размер
Заб. Комисионите по т. 1.3. не се прилагат за кредити,
отпуснати изцяло срещу обезпечение парични
средства.
1.4. За обработка на документи за учредяване на
100 лв. + ДДС
ипотека
50 лв. + ДДС
1.4.1. За промяна на нотариален акт
1.5. За обработка на документи за заличаване на
100 лв. + ДДС
учредена ипотека
1.6. За обработка на документи за предоговаряне на
отделни условия по сключена кредитна сделка
- кредити „Асет Жилище” и „Асет универсален
50 лв. + ДДС
ипотечен кредит”
20 лв. + ДДС
- потребителски кредит
15 лв. + ДДС
- овърдрафт
10 лв. + ДДС
- „Асет револвираща кредитна карта“
1.7. Такса за предоговаряне на условия, по искане на
клиент
0.75% върху остатъчния дълг,
- кредити „Асет Жилище” и „Асет универсален
мин. 100 лв., макс.
ипотечен кредит”
500 лв.
0.50% върху остатъчния дълг,
- потребителски кредит
мин. 50 лв.
0.50% върху разрешения
- овърдрафт
размер, мин. 25 лв.
1.8. За подготовка на документи за учредяване на
50 лв. + ДДС
реален залог
1.9. За предсрочно погасяване кредити на физически
Без комисиона
лица
1.9.1. За предсрочно погасяване кредити на физически
лица, обезпечени с ипотека, когато кредитът е
погасен преди изплащане на 12 месечни
1%
погасителни вноски от усвояването му
Раздел VI. ОПЕРАЦИИ С БАНКОВИ КАРТИ
А. Дебитни карти Maestro
1. Общи условия на издаване
1.1. Издаване на дебитна карта
1.2. Експресно издаване на дебитна карта (3 дни)
1.3. Преиздаване на карта с неизтекъл срок
(загуба, увреждане и други)
1.4. Пренасочване на карта за получаване в клон,
различен от клона издател
1.5. Подновяване на карта с изтекъл срок на валидност
1.6. Минимален неснижаем остатък
1.7. Невърната карта, с изключение в случаите на кражба
и задържане на АТМ
1.8. Месечна такса за поддръжка на карта
- основна
- допълнителна
2. Транзакции с дебитни карти в страната
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Без такса
5 лв.
5 лв.
10 лв.
2 лв.
5 лв.
5 лв.
1.40 лв.
0.70 лв.

2.1. Теглене на пари в брой от АТМ
- От АТМ терминал на банката
- От АТМ терминал на друга банка
2.2. Теглене на пари в брой от POS терминал на банката
(Cash Advance)
2.3. Теглене на пари в брой от POS терминал на друга
банка (Cash Advance)
2.4. Заплащане на стоки и услуги при търговци
- при суми до 3000 лева
- при суми от 3001 до 9000 лева
2.5. Прехвърляне на суми между картови сметки в
банката от АТМ
2.6. Отказана транзакция (грешен ПИН код, грешен CVC
код)
3. Транзакции с дебитни карти в чужбина
3.1. Теглене на пари в брой от АТМ
3.2. Теглене на пари в брой от POS терминал
3.3. Заплащане на стоки и услуги при търговци
3.4. Отказана транзакция (грешен ПИН код, грешен CVC
код)
4. Допълнителни транзакции с дебитни карти
4.1. Такса за временно блокиране на карта по искане на
картодържателя
4.2. Такса за деблокиране на карта
4.3. Такса за справка за наличност по сметка от АТМ
4.4. Промяна на ПИН код от АТМ от картодържател
4.5. Такса за промяна на транзакционни лимити
4.6. Такса за анулиране на авторизация
4.7. Такса за неоснователна рекламация на транзакция
4.8. Справка за последните пет транзакции
4.9. Периодични плащания чрез системата bPay
4.10. Плащания чрез системата e-pay
до 3000 лева
над 3000 лева до 9000 лева
Заб. Считано от 01.10.2017г. се преустановява
предлагането на дебитни карти MAESTRO за
физически лица
Б. Дебитни карти Debit MasterCard PayPass
5. Общи условия на издаване
5.1. Издаване на дебитна карта
5.2. Издаване на допълнителна карта
5.3. Експресно издаване (5 дни)
5.4. Преиздаване на карта с неизтекъл срок
(загуба, увреждане и други)
5.5. Пренасочване на карта за получаване в клон,
различен от клона издател
5.6. Подновяване на карта с изтекъл срок на валидност
5.7. Закриване на карта, до 6 месеца от датата на
издаването
5.8. Невърната карта, си изключение в случаите на
кражба и задържане на АТМ
5.9. Минимален неснижаем остатък
5.10. Месечна такса за поддръжка на карта
- основна
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0.25 лв.
0.90 лв.
1.50 лв.
3 лв.
0.25 лв.
1 лв.
0.10 лв.
0.50 лв.
1%, мин. EUR 3
EUR 3 + 1.50%
0.50%, мин. EUR 0.50
0.50 лв.

5 лв.
3 лв.
0.25 лв.
0.25 лв.
5 лв.
EUR 2
EUR 20
0.25 лв.
0.15 лв.
0.25 лв.
1 лв.

Без такса
Без такса
10 лв.
5 лв.
10 лв.
Без такса
5 лв.
5 лв.
съгл. Раздел І от Тарифата
1.70 лв.

- допълнителна
6. Транзакции с дебитни карти в страната
6.1. Теглене на пари в брой от АТМ
- От АТМ терминал на банката
- От АТМ терминал на друга банка
6.2. Теглене на пари в брой от POS терминал на банката
(Cash Advance)
6.3. Теглене на пари в брой от POS терминал на друга
банка (Cash Advance)
6.4. Заплащане на стоки и услуги при търговци
6.5. Отказана транзакция (грешен ПИН код, грешен CVC
код)
7. Транзакции с дебитни карти в чужбина
7.1. Теглене на пари в брой от АТМ
7.2. Теглене на пари в брой от POS терминал
7.3. Заплащане на стоки и услуги при търговци
7.4. Отказана транзакция (грешен ПИН код, грешен CVC
код)
8. Допълнителни транзакции с дебитни карти
8.1. Такса за временно блокиране на карта по искане на
картодържателя
8.2. Такса за деблокиране на карта
8.3. Такса за справка за наличност по сметка от АТМ
8.4. Промяна на ПИН код от АТМ от картодържател
8.5. Такса за промяна на транзакционни лимити
8.6. Такса за анулиране на авторизация
8.7. Такса за неоснователна рекламация на транзакция
8.8. Периодични плащания чрез системата bPay
8.9. Плащания чрез системата e-pay
8.10. Възстановяване на суми по карта
8.11. Минимален размер на транзакция за предявяване на
рекламация
8.12. Генериране на нов ПИН код
8.13. Откриване и обработка на арбитражна процедура при
MasterCard
В. Кредитни карти MasterCard
9. Общи условия на издаване
9.1. Такса за издаване
9.2. Такса за експресно издаване (до 3 работни дни)
- MasterCard Standard
- MasterCard Gold
9.3. Подновяване на карта с изтекъл срок на валидност
9.4. Преиздаване на карта в рамките на срока на
валидност (загуба, увреждане и други)
Пренасочване на карта за получаване в клон,
9.5.
различен от клона издател
Закриване на карта, до 6 месеца от датата на
9.6.
издаването
Невърната карта, с изключение в случаите на кражба
9.7.
и задържане на АТМ
9.8. Месечна такса за поддръжка на карта
- MasterCard Standard – основна
- MasterCard Standard – допълнителна
- MasterCard Gold – основна
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0.85 лв.

Без такса
1 лв.
1.50 лв.
5 лв.
Без такса
0.50 лв.
1.50% + BGN 5
2% мин BGN 12
Без такса
0,50 лв.

5 лв.
5 лв.
0,10 лв.
Без такса
5 лв.
4 лв.
40 лв.
0,15 лв.
0,25 лв.
1,30%
25 лв.
2 лв.
Платените от Банката такси

Без такса
EUR 30
EUR 50
Без такса
EUR 20
10 лв.
5 лв.
5 лв.
EUR 2
EUR 1
EUR 5

- MasterCard Gold – допълнителна
9.9. Минимален неснижаем остатък
- MasterCard Standard
- MasterCard Gold
10. Транзакции с кредитни карти
10.1. Заплащане на стоки и услуги при търговци в страната
и чужбина
10.2. Теглене на пари в брой от АТМ на банката
10.3. Теглене на пари в брой от АТМ на други банки
10.4. Теглене на пари в брой от POS терминал на банката
(Cash Advance)
10.5. Теглене на пари в брой от POS терминал на друга
банка (Cash Advance)
Отказана транзакция (грешен ПИН код, грешен CVC
10.6.
код)
11. Допълнителни услуги с кредитни карти
11.1. Такса за блокиране и деблокиране на карта
11.2. Такса за неоснователна рекламация на плащане
11.3. Такса за генериране на нов ПИН код
11.4. Такса за промяна на транзакционни лимити
11.5. Промяна на ПИН код от АТМ от картодържател
11.6. Такса за анулиране на авторизация
11.7. Такса за справка за наличност по сметка от АТМ
11.8. Справка за последните пет транзакции
11.9. Периодични плащания чрез системата bPay
11.10. Получаване на суми по кредитни карти
11.11. Откриване на арбитражна процедура при оспорване
на транзакция
Г. Асет револвиращи кредитни карти MasterCard
12. Такса за разглеждане на документи по издаване
13. Такса за издаване
14. Такса за експресно издаване (до 3 работни дни)
- MasterCard Standard
- MasterCard Gold
15. Подновяване на карта с изтекъл срок на валидност
16. Преиздаване на карта в рамките на срока на
валидност (загуба, увреждане и други)
17. Пренасочване на карта за получаване в клон,
различен от клона издател
18. Закриване на карта, до 6 месеца от датата на
издаването
19. Невърната карта, с изключение в случаите на кражба
и задържане на АТМ
20. Годишна такса (събира се месечно) за поддръжка на
карта
- MasterCard Standard – основна
- MasterCard Standard – допълнителна
- MasterCard Gold – основна
- MasterCard Gold – допълнителна
21. Плащания с Асет револвиращи кредитни карти
21.1. Заплащане на стоки и услуги при търговци в страната
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EUR 2,50
USD/EUR 100
USD/EUR 300

0.50%, мин. EUR 0.50
EUR 1 + 1%, min EUR 3
EUR 3 + 1.5%,
мин. EUR 5
1%, мин. EUR 5
EUR 3 + 1.5%,
мин. EUR 10
EUR 0.50
EUR 10
EUR 30
EUR 10
EUR 10
EUR 2
EUR 2
EUR 1
EUR 1
EUR 0,50
1%, мин. EUR 3
+ разноските на картовата
организация
Платените от Банката такси
10 лв.
Без такса
EUR 30
EUR 50
Без такса
EUR 20
10 лв.
5 лв.
5 лв.

24 евро
12 евро
96 евро
48 евро
Без такса

и чужбина
21.2. Теглене на пари в брой от АТМ на банката
21.3. Теглене на пари в брой от АТМ на други банки
21.4. Теглене на пари в брой от POS терминал на банката
(Cash Advance)
21.5. Теглене на пари в брой от POS терминал на друга
банка (Cash Advance)
21.6. Получаване на суми по кредитни карти
21.7. Отказана транзакция (грешен ПИН / CVC код)
21.8. Такса за надвишен кредитен лимит
22. Допълнителни услуги с кредитни карти
22.1. Такса за блокиране и деблокиране на карта
22.2. Такса за неоснователна рекламация на плащане
22.3. Такса за генериране на нов ПИН код
22.4. Такса за промяна на транзакционни лимити
22.5. Промяна на ПИН код от АТМ от картодържател
22.6. Такса за анулиране на авторизация
22.7. Такса за справка за наличност по сметка от АТМ
22.8. Справка за последните пет транзакции
22.9. Периодични плащания чрез системата bPay
22.10. Искане за информация за транзакция (Retrieval
request)
22.11. Откриване на арбитражна процедура при оспорване
на транзакция
Д. Операции на POS терминал на банката с чужди
карти
23. Комисиони за теглене на пари в брой чрез POS
терминал на банката
23.1. с дебитна карта с БИН 6760
23.2. с платежна карта VISA или Mastercard, издадена от
друга банка/институция в България или чужбина,
включително и с Maestro карта, издадена в чужбина
Раздел VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ
1.
Операции с държавни ценни книжа
1.1.

Участие с поръчки за придобиване на държавни
ценни книжа на първичен пазар
- за одобрени поръчки

- за неодобрени поръчки
1.2.
1.3.

1.4.

EUR 1 + 1%, min 3 EUR
EUR 3 + 1.5%,
мин. EUR 5
1%, мин. EUR 5
EUR 3 + 1.5%,
мин. EUR 10
1%, мин. EUR 3
+ разноските на картовата
организация
EUR 0,50
EUR 30
EUR 10
EUR 30
EUR 10
EUR 10
EUR 2
EUR 2
EUR 1
EUR 1
EUR 0,50
10 лв.
Платените от Банката такси

1%, мин. 5 лв.
3%, мин. 10 лв.

по договаряне съобразно
номиналната стойност на
поръчката, мин. 15 лв.
15 лв. на поръчка

Сделки с ценни книжа на вторичен пазар между
банката и физически лица
Падеж на емисии

Извлечение от регистъра на банката – за всяко
уведомление

14

по договаряне
по договаряне съобразно
номиналната стойност на
ДЦК
10 лв. + ДДС

1.5.

За справка

1.6.

Издаване на сертификат за собственост на ценни
книжа

15 лв. + ДДС

2.
2.1.

2.2.

Операции с акции, права върху акции, дялове и
компенсаторни инструменти
Такса за обработка на нареждане, прието “на гише”
или по друг дистанционен способ включително и
при отмяна
За изпълнение на нареждания за покупкопродажба на БФБ-София АД и на извън регулиран
пазар на обща стойност на сключените сделки:
до 500 лв.

15 лв. + ДДС

2 лв.

10 лв. при изпълнение на
нареждането
от 500,01 до 5 000 лв.
2% от изпълнената част от
нареждането
от 5 000,01 до 100 000 лв.
1% от изпълнената част от
нареждането
над 100 000,01 лв. 1
по договаряне
2.3.

Сделки, сключени от професионални клиенти
1% от стойността на
сделката

2.4

Търговия чрез COBOS

2.4.1.

Годишна такса (според Тарифата на БФБ-София
АД)

2.4.2.

Годишна такса Client Portfolio (според Тарифата на
БФБ-София АД)

2.4.3.

Сделки, сключени от клиенти, чрез системата
COBOS

2.5.

Сключване на договорени сделки съгласно
Правилника на БФБ–София АД

2.6.

Сключване и операции с финансови инструменти
на чуждестранни пазари

3.

Управление на портфейл от финансови
инструменти

4.

Операции с облигации

72 лв.
15 лв.
0.50% от стойността на
всяка сделка + 0.60 лв.
(такса за трансфер на ЦД
АД )
по договаряне
по договаряне
по договаряне

Забележка: Комисиона по изпълнена част от нареждане се събира след всяка сключена сделка. Ако
нареждането се изпълни частично на една или няколко сделки по време на една или повече борсови
сесии, то целият размер на възнаграждението на инвестиционния посредник се преизчислява на база
общата стойност на сключените сделки по конкретното нареждане.
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4.1.

Записване на частни емисии облигации при
първично предлагане
- за одобрени поръчки

0.10% от номиналната
стойност,
мин. 20 лв. на поръчка

- за неодобрени поръчки
4.2.
5.
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

6.

6.1.

Заб.:

6.2.

7.

20 лв. за всяка поръчка

При вторична търговия на БФБ-София АД

по договаряне

Трансфери и сметки
Откриване на клиентска подсметка за финансови
инструменти към регистър Б на Банката при ЦД АД
Нареждане за прехвърляне на финансови
инструменти от една емисия от Регистър А към
Регистър Б на Банката в ЦД АД
Нареждане за прехвърляне на финансови
инструменти от една емисия от регистър Б на
Банката към Регистър Б на друг инвестиционен
посредник в ЦД АД.
Нареждане за прехвърляне на финансови
инструменти от една емисия от Регистър Б на
Банката към Регистър А в ЦД АД (вкл. чрез
откриване на собствена сметка при необходимост)
Депозитарни услуги

Съхранение на финансови инструменти на
непрофесионални клиенти (попечителски услуги),
по подсметка към сметка на Банката в ЦД АД

2 лв.
3 лв.

15 лв.
5 лв.

0.10% от стойността на
клиентските активи,
изчислена на
средномесечна основа,
мин. 2 лв.

Комисиона се събира еднократно до края на месец
март на текущата година като процент върху
средномесечния размер на клиентските финансови
активи за предходната година и важи за всички
клиенти с изключение на
тези, ползващи системата за електронно подаване
на поръчки чрез интернет (COBOS), и
категоризираните като професионални клиенти и
приемливи насрещни страни и други лица по
чл.77г, ал.2 от ЗППЦК.
Комисиона се събира и текущо при клиентско
нареждане за продажба / трансфер на база
средномесечния размер на клиентските активи за
съответния период на съхранение, с изключение
на тези продажби/ трансфери на клиентски активи,
съхранявани по клиентска подсметка към сметката
на Банката в ЦД АД в рамките на текущия
календарен месец.
Депозитарни услуги за клиентски финансови
инструменти, съхранявани по сметка в чужда
депозитарна институция
Други услуги
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по договаряне

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.
7.5.
7.6.

7.7.
7.8.
8.
8.1.
8.2.

Изплащане на дивиденти по корпоративни ценни
книжа и купони по общински облигации
Издаване на удостоверение за притежавани
финансови инструменти от ЦД АД
Издаване на удостоверение за наличност по
клиентска подсметка, водена по регистъра на
Банката към ЦД АД
Инвестиционни консултации
Инвестиционен анализ
Проверка на депозирани документи, издадени или
заверени от външни институции във връзка с
услуги за инвестиционно посредничество и
регистрационно агентство
Други услуги, свързани с инвестиционно
посредничество2

5 лв. + ДДС
2 лв. + ДДС
по договаряне
по договаряне
1.50 лв. + ДДС на документ

по договаряне

Такса за проверка за наличност по собствена
сметка в “Централен депозитар” АД
Дейност като регистрационен агент

1 лв.

Дубликат на удостоверение за притежавани
финансови инструменти
Портфейл

8.2.1.

Обикновен портфейл

8.2.2.

Разширен портфейл

8.2.3.

Портфейл към стара дата

8.2.4.
8.3.
8.4.

Удостоверение по Наредбата за прилагане на чл.
7, ал. 3 от ЗВСОИ
Промяна на персонални данни
Дарение на финансови инструменти

8.5.

Наследяване на финансови инструменти

8.6.

по договаряне

Прехвърляне на финансови инструменти по сделки,
предварително сключени пряко между страните

10 лв. + ДДС

15 лв. + ДДС
35 лв. + ДДС
35 лв. + ДДС
17 лв. + ДДС
10 лв. + ДДС
18 лв. за всяка една от
страните
35 лв. + 5 лв. за всеки
следващ трансфер + ДДС
2% от стойността на
прехвърлянето, мин.15 лв за
всяка от страните

Раздел VІІI. ДРУГИ УСЛУГИ
1. За издаване на документи с удостоверителен
характер (удостоверения за притежаване на
сметка/влог и наличността по нея/него, наличие на
кредити и други)
- на български език
- на чужд език
- допълнителна такса за експресно издаване до 24
часа
- служебни бележки за номер на платежна сметка
2. За издаване на банкови референции (съдържащи
информация за финансовото състояние на физически
лица, потвърждаване на платежоспособност):
- на български език
- на чужд език

2

Всички такси на БФБ-София АД се плащат отделно от таксите и комисионите на Банката
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15 лв. + ДДС
30 лв. + ДДС
20 лв. + ДДС
1 лв. + ДДС

25 лв. + ДДС
50 лв. + ДДС

3. По искане на клиент за събиране на сведения за лица
и фирми, клиенти на други банки (банкови
50 лв. + ДДС
референции)
4. Фотокопирни, телефонни и факсови услуги:
1 лв. + ДДС
- фотокопия на страница
- факс на страница
1 лв. + ДДС
- за страната
5 лв. + ДДС
- за чужбина
- изпращане на сканирано копие от SWIFT
EUR 1
излъчването на валутен превод (по молба на клиента)
5. За изпращане на SWIFT-съобщение
Без такса
- при извършване на преводи
- при изискване на разноски от друга банка за
получен превод с разноски OUR (за сметка на банката
EUR 10
на наредителя)
- при изпращане на всякакъв друг вид SWIFT
EUR 10
съобщение по нареждане на клиент
6. Порто
EUR 2
- при изискване на разноски от друга банка за
получен превод с разноски OUR (за сметка на банката
на наредителя)
7. За ползване на куриерска служба
10 лв. + ДДС
- за страната
EUR 50 + ДДС
- за Европа
реалната стойност, мин EUR
- за останалата част от света
65 + ДДС
8. За извършване на запитвания, проверки и
разследвания по искане на клиент при банкиEUR 20 + ДДС
кореспонденти
9. За проверка верността на автентичността на подписи
EUR 10 + ДДС
10. За извършване на справки и преписи по банкови
операции след писмено искане на клиент, за
информация извън изрично предвидената в общите
условия
20 лв. + ДДС на справка до
- за текущата година
10 стр., за всяка следваща
стр. по 1 лв./стр.
50 лв. + ДДС на справка до
- за минали години
10 стр., за всяка следваща
стр. по 1 лв./стр.
10 лв. + ДДС
11. За издаване на препис/втори оригинал на документ
Действителни разноски +
12. Такса за получаване дубликат от изгубен ключ на
100 лв.
сейф
13. Такса проверка автентичността на банкови документи
EUR 5
по искане на клиента
14. SMS известяване:
Без такса
- регистрация за услугата
0.15 лв. с включен ДДС
- за всяко получено съобщение
15. Асет електронни битови сметки:
2 лв.
- регистрация за услугата
1 лв.
- годишен абонамент
1 лв.
- за всяка промяна на данни в регистрацията
0.25 лв.
- за всяко плащане
Без
такса
- за всяко получено email съобщение
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16. Регистрация за услугата Асет Онлайн
17. Генериране на нова парола по искане на потребител
на услугата Асет Онлайн
18. Справка по искане на клиента в Централен кредитен
регистър
19. Такса за юристконсултско възнаграждение
20. Такса обработка на запори съобщения и искания за
информация
21. Такса за отчет за таксите (събира се за всяко
следващо след първото предоставяне на документа в
рамките на една календарна година)
Раздел IХ. БАНКОВИ ПАКЕТИ
1. Асет Предимство
ДЕБИТНА КАРТА DEBIT MASTERCARD PAYPASS
Издаване на карта
Месечна такса за поддръжка на карта
Теглене на пари в брой от АТМ на Банката
3 тегления от АТМ на други банки в страната месечно
Заплащане на стоки и услуги при търговци
АСЕТ ОНЛАЙН
Регистрация и поддръжка на системата
5 изходящи вътрешнобанкови превода между сметки
на различни титуляри месечно
3 изходящи междубанкови превода през системата
БИСЕРА месечно
ДРУГИ
5 SMS съобщения месечно
2. Асет Предимство+
ДЕБИТНА КАРТА DEBIT MASTERCARD PAYPASS
Издаване на карта
Месечна такса за поддръжка на карта
Теглене на пари в брой от АТМ на Банката
5 тегления от АТМ на други банки в страната месечно
Заплащане на стоки и услуги при търговци
АСЕТ ОНЛАЙН
Регистрация и поддръжка на системата
10 изходящи вътрешнобанкови превода между сметки
на различни титуляри месечно
5 изходящи междубанкови превода през системата
БИСЕРА месечно
ДРУГИ
10 SMS съобщения месечно
3. Асет Златна възраст
ДЕБИТНА КАРТА DEBIT MASTERCARD PAYPASS
Издаване на карта
Месечна такса за поддръжка на карта
Теглене на пари в брой от АТМ на Банката
1 теглене от АТМ на други банки в страната месечно
Заплащане на стоки и услуги при търговци
АСЕТ ОНЛАЙН
Регистрация и поддръжка на системата
ДРУГИ
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Без такса
10 лв.
10 лв.
Съгласно Нар. №1 за мин.
размери на адвокатските
възнаграждения
10 лв. + ДДС
10 лв.
6 лв.
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
9 лв.
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
1,70 лв.
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса

3 SMS съобщения месечно
4. Асет SMS Известяване
Регистрация за услугата
10 SMS съобщения месечно
5. Асет SMS Известяване+
Регистрация за услугата
20 SMS съобщения месечно
6. Асет Начало
ДЕБИТНА КАРТА DEBIT MASTERCARD PAYPASS
Издаване на карта
Месечна такса за поддръжка на карта
Теглене на пари в брой от АТМ на Банката
1 теглене от АТМ на други банки в страната месечно
Заплащане на стоки и услуги при търговци
АСЕТ ОНЛАЙН
Регистрация и поддръжка на системата
1 изходящ междубанков превод през системата
БИСЕРА месечно
ДРУГИ
Регистрация за услугата SMS Известяване
3 SMS съобщения месечно
Раздел Х. ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ
1. Откриване на сметка в клон на банката
2. Откриване на сметка в клон на банката с издаване на
дебитна карта към сметката
3. Обслужване на сметка в клон на банката
4. Обслужване на сметка в клон на банката с издадена
дебитна карта към сметката
5. Закриване на сметка в клон на банката, открита до 6
месеца от датата на закриване
6. Внасяне на средства в клон на банката
- до 3 889 лв. дневен внос
7. Теглене на пари в брой от сметката на каса в клон на
банката до 1 000 лева
8. Теглене на пари в брой от сметката с дебитна карта
на АТМ, обслужван от банката
9. Теглене на пари в брой от сметката с дебитна карта
на АТМ, обслужван от друга банка в страната
10. Плащане по директен дебит към сметка при банката
11. Плащане по директен дебит към сметка при друга
банка
12. Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужван от
банката
13. Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужван от
друга банка в страната
14. Кредитен превод в национална валута, на хартиен
носител към платежна сметка при същата банка
15. Кредитен превод в национална валута, чрез Асет
Онлайн към платежна сметка при същата банка
16. Кредитен превод в национална валута, на хартиен
носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга
банка
17. Кредитен превод в национална валута, чрез Асет
Онлайн през БИСЕРА към платежна сметка при друга
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Без такса
0,90 лв.
Без такса
Без такса
1,80 лв.
Без такса
Без такса
2,00 лв.
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
1,99 лв.
1,69 лв.
3,14 лв.
Без такса
1,36 лв.
Без такса
0,98 лв.
0,99 лв.
1,99 лв.
Без такса
Без такса
0,99 лв.
0,49 лв.
1,99 лв.
1,16 лв.

банка
18. Кредитен превод в национална валута, на хартиен
носител към платежна сметка на бюджета при същата
банка
19. Кредитен превод в национална валута, чрез Асет
Онлайн към платежна сметка на бюджета при същата
банка
20. Кредитен превод в национална валута, на хартиен
носител през БИСЕРА към платежна сметка на
бюджета при друга банка
21. Кредитен превод в национална валута, чрез Асет
Онлайн през БИСЕРА към платежна сметка на
бюджета при друга банка
22. Изпълнение на периодичен превод към платежна
сметка при същата банка, заявен на хартиен носител
23. Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към
платежна сметка при друга банка, заявен на хартиен
носител

0,99 лв.
0,48 лв.
1,99 лв.
1,19 лв.
0,24 лв.
0,74 лв.

Приета от Управителния съвет на 28.03.2019 година, в сила от 01.06.2019 година.
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