Документ с информация за таксите по платежната сметка за основни
операции по смисъла на чл.73т от ЗПУПС в сила от 23.10.2017г.
Услуги по платежна сметка за основни операции
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.

Откриване на разплащателна сметка
Откриване на разплащателна сметка в офис на банката
Откриване на разплащателна сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта към сметката
Обслужване на разплащателна сметка
Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката
Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката с издадена дебитна карта към сметката
Закриване на разплащателна сметка
Закриване на разплащателна сметка в офис, открита до 12 месеца от датата на закриване
Внасяне на средства по разплащателна сметка
Внасяне на средства по разплащателна сметка в офис на банката до 4 600 BGN.

4.2. Внасяне на средства по разплащателна сметка в офис на банката над 4 600 BGN или
равностойността им във валута по курса на БНБ за деня

1,99 BGN
без такса
1,99 BGN
1,50 BGN
3,66 BGN
без такса
0,09%мин
1,99BGN
макс.195,64BGN

5. Теглене на пари в брой от разплащателна сметка
5.1. Теглене на суми до 3 000 BGN или равностойността им във валута по курса на БНБ за деня
5.2. Теглене с дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката

0,88 BGN
0,19 BGN

5.3. Теглене с дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в страната

0,88 BGN

5.4. Теглене с дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в Европейския съюз

4,74 BGN+1%от
сумата

6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.

Плащане по директен дебит
Към сметка при същата банка
Към сметка при друга банка
Платежни операции извършвани чрез платежна карта включително чрез Интернет
Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банката
Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка в страната

1,23 BGN
1,99 BGN
без такса
без такса

7.3. Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка в Европейския съюз
8. Кредитен превод в национална валута
8.1. На хартиен носител към платежна сметка при същата банка
8.2. Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка

без такса

На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка
Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка
На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка
Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата банка
На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка
Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка
Периодичен превод в национална валута*
Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка,
9.1.
заявен на хартиен носител- при еднократен опит за плащане
Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка,
9.2. заявен на хартиен носител - при еднократен опит за плащанe

1,99 BGN
0,89 BGN
0,79 BGN
0,44 BGN.
1,99 BGN
0,89 BGN

8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.9.
9.

0,79 BGN
0,39 BGN

0,29 BGN
0,29 BGN

*Таксите по т.9 се събират в допълнение към таксите за съответните операции
Кредитен превод в евро
На хартиен носител към платежна сметка при същата банка
0,99 EUR
Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка
0,99 EUR
На хартиен носител с вальор различен от вальор същия ден към
до 1 000 EUR
- EUR 11,80
платежна сметка при друга банка (SPOT вальор)
над 1 000 EUR до 2 216 EUR - EUR 13,80
над 2 216 EUR до 10 000 EUR - EUR 16,80
над 10 000 EUR до 30 000 EUR - EUR 24,80
над 30 000 EUR до 50 000 EUR - EUR 44,80
над 50 000 EUR до 90 000 EUR - EUR 79,80
над 90 000 EUR
- EUR 143,80
10.4. Чрез онлайн банкиране с вальор различен от вальор същия ден към
до 1 000 EUR
- EUR 9,99
платежна сметка при друга банка (SPOT вальор)
над 1 000 EUR до 5 547 EUR - EUR 14,99
над 5 547 EUR до 10 000 EUR - EUR 14,99
над 10 000 EUR до 30 000 EUR - EUR 19,99
над 30 000 EUR до 50 000 EUR - EUR 34,99
над 50 000 EUR до 80 000 EUR - EUR 84,99
над 80 000 EUR
- EUR 135,99
11.
Входящ кредитен превод
до
100 EUR
- без такса
над
100 EUR до 1 000 EUR - EUR 2,64
над 1 000 EUR до 5 000 EUR - EUR 3,64
над 5 000 EUR до 20 000 EUR - EUR 6,64
над 20 000 EUR до 100 000 EUR - EUR 19,64
над 100 000 EUR
- EUR 49,64
10.
10.1.
10.2.
10.3.

Настоящата Тарифа се прилага за най-представителните услуги на Банката и само по Платежни сметки за основни операции по смисъла на
чл.73т от ЗПУПС, на индивидуални клиенти-физически лица. За всички други видове операции и услуги предлагани от Банката се прилагат
такси съгласно актуалната Тарифа за такси и комисиони за физически лица на „Търговска банка Д” АД.

