„Търговска банка Д” АД

ТАРИФА ЗА ЛИХВИТЕ
по разплащателни, депозитни и
други сметки в национална и в чуждестранна валута

І. Общи разпоредби
Чл. 1 (1) Лихвите, които „Търговска банка Д” АД (Банката) събира и изплаща, се формират на
база условията на банковия пазар в страната и чужбина, както и на приетата лихвена политика
на Банката.
(2) Банката определя лихвените проценти по текущи сметки и срочни депозити.
(3) С решение на УС на банката лихвените проценти определени по предходната алинея, могат
да бъдат актуализирани в съответствие с настъпили изменения на пазарните условия или в
лихвената политика на Банката.
Чл. 2 (1) Банковите лихви се начисляват текущо в лева и валута, като тези във валута се
признават на приход в левова равностойност, изчислена по централния курс на БНБ за
съответната валута, в деня на начислението. Лихвите се събират или изплащат, съгласно
договореността между Банката и клиента при регистрация на плащането.
(2) Банката изплаща лихва, изчислена на годишна база по разплащателни, спестовни,
акредитивни, ликвидационни, особени, набирателни и други сметки със специално
предназначение, както и по сметки на бюджетни разпоредители. По посочени сметки в тази
алинея лихвата се начислява на база 360/360 дни.
(3) По депозитни сметки Банката изплаща лихва, съобразно договореният срок. За срочни
депозити, до един месец, лихвата се начислява на база 365/360 дни.
(4) Лихвените нива, за конкретен стандартен депозит, не се променят до изтичането на
договорения срок по депозита, освен в случаите когато се променят лихвените условия в
страната, поради което „Търговска банка Д” АД си запазва правото да променя лихвените
проценти по своята лихвена тарифа. В тези случаи Банката автоматично, определя новите
лихвени нива по депозитите, без да е необходимо сключването на нови договори.
(5) При депозитни продукти, предлагани от Банката, се спазват условията по продукта. В тези
случаи, разпоредбите на Чл. 2, ал.4. нямат приложение.
(6) При промяна на лихвените нива, по реда на Чл. 2,ал.4, Банката автоматично отразява
настъпилите промени и определя новите суми, които следва да бъдат изплащани съобразно
договорената периодичност, до изтичането на срока на депозита.
(7) Предоставените от Банката кредити се олихвяват ежемесечно. Датата на олихвяването на
кредитите е 25-то число на всеки месец, освен ако не е договорено друго.
Чл. 3 (1) Изплащането на лихви по всички сметки, различни от депозитните и тези на
бюджетните разпоредители, се извършва с дата 31 декември на календарната година, ако не
е договорено друго.
(2) Текущите сметки на бюджетните разпоредители се олихвяват месечно на 25-то число.
Чл. 4. Посочените лихвени нива в тази Тарифа са на прости годишни лихви.
Чл. 5. При нарушаване на срока на депозит, същият се олихвява с определения наказателен
лихвен процент, съгласно сключения договор за депозит за съответната валута.
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Чл. 6 (1). При стандартни срочни депозити със срок до една година, обичайната практика на
Банката е с начислената лихва, на датата на падежа да се увеличава размера на депозита.
(2) По желание на клиента, при стандартни срочни депозити, начислената лихва на датата на
падежа може да се отнесе по посочена от клиента разплащателна или картова сметка.
(3) Лихвата, по желание на клиента, може да бъде изтеглена на датата на падежа. При
депозити със срок от една и над една година, се допуска, предварително да се определи
периодичността на изплащане: месечна, тримесечна, шестмесечна или годишна. В тези случаи
начислената лихва задължително се отнася по посочена от клиента разплащателна или картова
сметка.
(4) При депозитни продукти, предлагани от Банката, се спазват условията определени в
конкретния депозитен продукт.
Чл. 7 (1) Когато има договореност по реда на Чл. 6, ал. 3, но не бъде изтеглена, в рамките на
три работни банкови дни, лихвата по депозита, автоматично се отнася в открита за целта
разплащателна сметка, освен ако не е договорено друго.
(2) Случаите по предходната алинея са в сила и когато срока на депозита е една година и/или
над една година и когато не са постигнати предварителни договорености, за периодичността и
размера на плащанията.
(3) В случаите по ал. 1 и ал. 2, когато са постигнати договорености и се допуска капитализиране
на лихвата, на датата на падежа Банката автоматично увеличава размера на депозита, без да е
необходимо сключването на нов договор.
Чл. 8. Изтеглянето на капитализираната лихва, може да бъде извършено, като се прекрати
действието на договора за депозит. За периода от датата на падежа, до датата на
прекратяването на депозита, цялата сума се олихвява по реда на тази Лихвена тарифа.
Чл. 9. В случаите по Чл. 8 и когато е изявено желание, от страна на вложителя, за
продължаване срока на депозита, задължително се сключва нов договор за депозит.
Чл. 10. Събирането и изплащането на лихви се осъществява на датата на падежа, така както е
договорен. В случай че денят на падежа е неработен, събирането и изплащането на лихви се
извършва на първия работен ден, следващ датата на падежа, освен ако не е договорено друго.
Чл. 11 (1). Когато в договор за депозит или в предлаган от Банката депозитен продукт изрично
е определено, че се допуска увеличаване на размера на депозита във всеки един момент, в
този случай при преминаването в по-горна граница се начислява съответният по-висок лихвен
процент, считано от датата на промяната до падежа на депозита.
(2) При желание на клиент на Банката да бъде увеличен размера на стандартен депозит, без
предварително това да е договорено, задължително се прекратява действието на
съществуващият до момента договор и се подписва нов договор за стандартен депозит, в който
са отразени настъпилите промени. В тези случаи не се начислява наказателна лихва по реда на
Чл. 5 от тази Тарифа.
(3) В случаите когато клиент на Банката, ползващ предлаган от нея депозитен продукт, желае
да увеличи размера на депозита, може:
3.1. Да се прекрати действието на ползвания до момента продукт, без да се начислява
наказателна лихва по реда на Чл. 5 и да се предложи нов продукт, отговарящ на изискванията
на клиента;
3.2. Да се прекрати действието на ползвания до момента продукт, без да се начислява
наказателна лихва по реда на Чл. 5 и да се предложи нов договор за депозит, отговарящ на
изискванията на клиента.

ІІ. Депозитни сметки на “ физически лица” и “юридически лица”
Чл. 12. Депозитни сметки
(1) Минимална сума, приета от Банката, за откриване на депозит:
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1.1. В левове (BGN)
- за “физическо лице” – 100 BGN
- за “юридическо лице” - 1000 BGN
1.2. В евро (EUR)
- за “физическо лице” - 50 EUR;
- за “юридическо лице” - 500 ЕUR .
1.3. В щатски долари (USD)
- за “физическо лице” - 40 USD;
- за “юридическо лице” - 400 USD.
(2) Годишна лихва – в %
2.1. По продукти - Съгласно условията по предлаганите от Банката депозитни продукти и
Лихвения бюлетин утвърден за всеки продукт
2.2. Стандартен депозит – съгласно условията посочени в Лихвения бюлетин.
Чл. 13. Разплащателни сметки.
(1) Минимален неснижаем остатък, който е неолихвяем:
1.1. В левове (BGN)
- за “физическо лице” – 10 BGN
- по дарителски сметки 10 BGN
- по разплащателни сметки за обслужване на пенсии, работни заплати, помощи за
безработица, детски надбавки на “физически лица”, както и сметки на малолетни,
непълнолетни и инвалиди, с решение на ТЕЛК - 5 BGN
- за “юридическо лице” - 100 BGN
- за други, непосочени сметки – по договореност
1.2. В евро (EUR) или равностойността им в левове.
- за “физическо лице” - 5 EUR
- по дарителска сметка - 5 EUR
- за “юридическо лице” - 50 EUR
- за други, непосочени сметки – по договореност
1.3. В щатски долари (USD)
- за “физическо лице” - 5 USD
- по дарителска сметка - 5 USD
- за “юридическо лице” - 40 USD
- за други, непосочени сметки – по договореност
(2) Годишна лихва - съгласно условията посочени в Лихвения бюлетин.
(3) Олихвяването на разплащателните сметки се извършва съгласно договореността между
Банката и клиента или на датата на тяхното закриване.
Чл. 14. Картови платежни сметки
14.1. Минимален неснижаем остатък (зависи от валутата на сметката) според вида картов
продукт е описан, както следва:
Maestro – 5 BGN
MasterCard Standard – 60,00 лева / 30,00 евро / 45,00 долара
MasterCard Business – 100,00 лева /50,00 евро / 75,00 долара
14.2. Годишна лихва – съгласно лихвения бюлетин на Банката
14.3. Минимална вноска на захранване на картовата сметка – без ограничение.
14.4. Олихвяването на сметките се извършва годишно или на датата на тяхното закриване.
Чл. 15. “Лоро” сметки на банки.
1. Олихвяем минимум - 2 000 ( BGN); 2 000 EUR или равностойността им в друга валута.
2. Годишна лихва - 0.50 %.
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3. Минимална вноска за захранване – 1 000 (BGN); 1000 EUR или равностойността им в
друга валута
4. Олихвяването на сметките се извършва съгласно договореността с банкатакореспондент или на датата на тяхното закриване.
5. По договореност условията по Чл. 15 от тази Тарифа, могат да бъдат променяни.

ІІІ. Други
Чл. 16. Банката, може да договаря с отделни клиенти и други условия по отношение на:
1. олихвяем минимум;
2. годишната лихва;
3. минималната вноска на захранване;
4. срок на олихвяване.
Чл. 17. При предсрочно прекратяване на депозит, Банката изплаща върху сумата на
депозита, за времето през което е активен – наказателна лихва равна на лихвеният процент,
изплащан от Банката по лихвеният бюлетин за разплащателни сметки, освен ако не е
договорено друго.
Чл. 18. Банката може да открива депозити в други валути, освен посочените в BGN, EUR и USD
Чл. 19 (1) При предоставянето на друга валута, Банката може да приеме валутата, като я
конвертира при определени условия в една от валутите с които работи, или да откаже да я
приеме.
(2) Когато са приети, по договореност съгласно Чл. 19 ал.1, други валути освен посочените
(BGN, EUR, USD), Банката може да не начислява лихви по откритите текущи сметки.
ІV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Банката си запазва правото при промяна на условията на паричните пазари да прави
допълнителни корекции на лихвените проценти.
§2. “Лихвената тарифа” е неразделна част от “Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на
„Търговска банка Д АД”.
§3. Тази Лихвена Тарифа е приета с протокол на УС на Търговска банка Д АД от 28.08.2009 г. и
влиза в сила от 01.09.2009 г.
§4. Измененията по т. 14 са приети с решение на УС на Търговска Банка Д АД от 15.07.2010 г. и
влизат в сила от 01 август 2010 г.
§5. Измененията по Чл. 12, Чл. 13 и Чл. 17, са приети с решение на УС на Търговска Банка Д АД
от 16.02.2011 г. и влизат в сила от 01 март 2011 г.
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