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ДОКУМЕНТ С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТАКСИТЕ 

 
 

ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД  

Име на сметката: Картови платежни сметки с карта Debit MasterCard 

28.04.2021г. 

 Документът има за цел да Ви информира относно таксите за използване на основните 

услуги, свързани с платежната 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 са посочени тук. Пълната информация се съдържа в Тарифа на 

Търговска банка Д АД за таксите и комисионите за физически лица. 

 Речник на използваните в настоящия документ термини се предоставя безплатно. 

 

Услуга Такса 

Общи услуги по сметка  

Откриване на сметка  

в национална валута с издаване на дебитна карта в офис без такса 

в национална валута с издаване на дебитна карта онлайн без такса 

Поддържане на сметка  

в национална валута с издадена дебитна карта   2.50 лв. месечно 

Закриване на сметка*  

в национална валута с издадена дебитна карта 10.00 лв. 

*таксата се събира само при закриване на сметка, открита преди по-малко от 6 месеца 

Плащания (не включва карти) 
Кредитен превод в национална валута към платежна 
сметка при друг ДПУ  

 

през БИСЕРА в офис  3.90 лв. 

през БИСЕРА чрез онлайн/мобилно банкиране 1.10 лв. 

през РИНГС в офис  18 лв. 

през РИНГС чрез онлайн/мобилно банкиране  13 лв. 

Кредитен превод в национална валута към платежна 
сметка при същия ДПУ 

 

между сметки на един клиент в офис  без такса 

между сметки на един клиент чрез онлайн/мобилно банкиране  без такса 

между сметки на различни клиенти в офис  1.90 лв. 

между сметки на различни клиенти чрез онлайн/мобилно 
банкиране  

0.50 лв. 
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Кредитен превод в национална валута към платежна 
сметка на бюджета при друг ДПУ 

 

през БИСЕРА в офис  3.90 лв. 

през БИСЕРА чрез онлайн/мобилно банкиране 1.10 лв. 

през РИНГС в офис  18 лв. 

през РИНГС чрез онлайн/мобилно банкиране  13 лв. 

Плащане на комунални услуги  

от платежна сметка в офис  0.25 лв. 

от платежна сметка чрез онлайн/мобилно банкиране  0.25 лв. 

Кредитен превод в чуждестранна валута към платежна 
сметка при друг ДПУ 

 

в евро към ЕИП, вальор SAME DAY, в офис 9.20 евро  

в евро към ЕИП, вальор SAME DAY, онлайн/мобилно банкиране 6.64 евро  

в евро към ЕИП ,вальор TOM, в офис   

до 51 200 EUR 1.99 евро 

над 51 200 EUR  9.20 евро 

в евро към ЕИП , вальор TOM, онлайн/мобилно банкиране   

до 51 200 EUR 0.56 евро 

над 51 200 EUR  6.64 евро 

в евро към ЕИП , вальор SPOT, в офис   

до 1 000 EUR 12.00 евро 

над 1 000 EUR до 10 000 EUR 17.00 евро 

над 10 000 EUR до 30 000 EUR 25.00 евро 

над 30 000 EUR до 50 000 EUR 45.00 евро 

над 50 000 EUR 145.00 евро 

в евро към ЕИП , вальор SPOT, в онлайн/мобилно банкиране   

до 1 000 EUR 10.00 евро 

над 1 000 EUR до 10 000 EUR 15.00 евро 

над 10 000 EUR до 30 000 EUR 20.00 евро 

над 30 000 EUR до 50 000 EUR 35.00 евро 

над 50 000 EUR 140.00 евро 

в чуждестранна валута извън ЕИП и във валута различна от евро 
към ЕИП, вальор SAME DAY, в офис 

  

до 1 000 EUR 15.00 евро 

над 1 000 EUR до 10 000 EUR 25.00 евро 

над 10 000 EUR до 30 000 EUR 35.00 евро 

над 30 000 EUR до 50 000 EUR 75.00 евро 

над 50 000 EUR 155.00 евро 

в чуждестранна валута извън ЕИП и във валута различна от евро 
към ЕИП, вальор SAME DAY, онлайн/мобилно банкиране 

  

до 1 000 EUR 12.00 евро 

над 1 000 EUR до 10 000 EUR 20.00 евро 

над 10 000 EUR до 30 000 EUR 30.00 евро 

над 30 000 EUR до 50 000 EUR 70.00 евро 

над 50 000 EUR 150.00 евро 

в чуждестранна валута извън ЕИП и във валута различна от евро 
към ЕИП, вальор TOM, в офис 

  

до 1 000 EUR 12.00 евро 

над 1 000 EUR до 10 000 EUR 20.00 евро 

над 10 000 EUR до 30 000 EUR 30.00 евро 
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над 30 000 EUR до 50 000 EUR 60.00 евро 

над 50 000 EUR 145.00 евро 

в чуждестранна валута извън ЕИП и във валута различна от евро 
към ЕИП, вальор TOM, онлайн/мобилно банкиране 

  

до 1 000 EUR 10.00 евро 

над 1 000 EUR до 10 000 EUR 20.00 евро 

над 10 000 EUR до 30 000 EUR 25.00 евро 

над 30 000 EUR до 50 000 EUR 60.00 евро 

над 50 000 EUR 140.00 евро 

в чуждестранна валута извън ЕИП и във валута различна от евро 
към ЕИП, вальор SPOT, в офис 

  

до 1 000 EUR 12.00 евро 

над 1 000 EUR до 10 000 EUR 17.00 евро 

над 10 000 EUR до 30 000 EUR 25.00 евро 

над 30 000 EUR до 50 000 EUR 45.00 евро 

над 50 000 EUR 145.00 евро 

в чуждестранна валута извън ЕИП и във валута различна от евро 
към ЕИП, вальор SPOT, онлайн/мобилно банкиране 

  

до 1 000 EUR 10.00 евро 

над 1 000 EUR до 10 000 EUR 15.00 евро 

над 10 000 EUR до 30 000 EUR 20.00 евро 

над 30 000 EUR до 50 000 EUR 35.00 евро 

над 50 000 EUR 140.00 евро 

Кредитен превод в чуждестранна валута към платежна 
сметка при същия ДПУ 

 

между сметки на един клиент в офис  без такса 

между сметки на един клиент чрез онлайн/мобилно банкиране  без такса 

между сметки на различни клиенти в офис  2.00 евро 

между сметки на различни клиенти чрез онлайн/мобилно 
банкиране  

1.00 евро 

Входящ кредитен превод в евро от ЕИП без такса 

Входящ кредитен превод в евро извън ЕИП и друга 
чуждестранна валута 

 

до 100 EUR без такса 

над 100 EUR до 1 000 EUR 3.00 евро 

над 1 000 EUR до 5 000 EUR 4.00 евро 

над 5 000 EUR до 20 000 EUR 7.00 евро 

над 20 000 EUR до 100 000 EUR 20.00 евро 

над 100 000 EUR 50.00 евро 

Карти и пари в брой 
Обслужване на дебитна карта в национална валута  

основна карта- международна дебитна карта Debit MasterCard без такса 

Теглене в брой на територията на страната  

на суми в национална валута в офис без заявка до 3 000 лв. 2.00 лв. 

на суми в национална валута в офис без заявка, за частта над 3 
000 лв. 

0.60% от сумата,  
мин. 10.00 лв. 

на суми в национална валута в офис със заявка до 3 000 лв. 2.00 лв. 

на суми в национална валута в офис със заявка, за частта над 3 
000 лв. 

0.40% от сумата, 
мин. 2.00 лв.,  

макс. 500.00 лв. 

чрез ПОС на ДПУ с дебитна карта Debit MasterCard/  1.50 лв.+1 % 
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чрез ПОС на друг ДПУ с дебитна карта Debit MasterCard  5.00 лв. 

чрез АТМ на ДПУ с дебитна карта Debit MasterCard/  0.30 лв. 

чрез АТМ на друг ДПУ с дебитна карта Debit MasterCard 1.20 лв. 

Теглене в брой с дебитна карта на терминално 
устройство АТМ в чужбина 

 

с дебитна карта  Debit MasterCard 1.20 лв. 

Плащане с дебитна карта  

Debit MasterCard в страната на ПОС терминал в търговски обект в 
България 

без такса 

Debit MasterCard на виртуален ПОС терминал в България 0.15 лв. 

Debit MasterCard в чужбина без такса 

Debit MasterCard на комунални услуги (битови сметки) 0.25 лв. 

Справка за баланс по платежна сметка чрез терминално 
устройство АТМ  

 

на АТМ на ДПУ с дебитна карта Debit MasterCard  0.40 лв. 

на АТМ на друг ДПУ в страната с дебитна карта Debit MasterCard  0.40 лв. 

Овърдрафт и сродни услуги 
Овърдрафт  

Наименование  

лимит лихвени условия 

При официално доказан доход до 1 100 лв- до 3 пъти 
средномесечния официално доказан доход, намален с вноските по 
кредити, но максимум 2000 лв. 

14% фиксиран 
лихвен процен за 
срока на кредита 

При официално доказан доход над 1 100 лв- До 3 пъти 
средномесечния официално доказан доход , намален с вноските по 
кредити, но максимум 4000 лв. 

14% фиксиран 
лихвен процен за 
срока на кредита 

При доход от пенсия- До 1 път средномесечния официално доказан 
доход, намален с вноските по дължими кредити 

14% фиксиран 
лихвен процен за 
срока на кредита 

разглеждане на искане при кандидатстване в офис 1% от сумата,  
мин. 10.00 лв. 

разглеждане на искане при кандидатстване онлайн 1% от сумата,  
мин. 10.00 лв. 

подновяване 1% от сумата,  
мин. 10.00 лв. 

промяна на параметри без такса 
 

Пакет от услуги Такса 
ПАКЕТ МОДЕРАТО 3.80 лв. месечно 

1. Без такса за откриване на картова 
платежна сметка 
2. Без такса обслужване на сметка с 
дебитна карта Debit MasterCard 
3. Безплатна регистрация за Онлайн 
банкиране 
4. Без такса за 5 броя плащания на битови 
сметки месечно 
5. Без такса при теглене от АТМ-и на 
банката 
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6.Теглене на пари в брой от АТМ на друга 
банка в страната 15 бр. 
при такса 0,70 лв. за брой. 
7. Без такса при плащания с картата в 
търговски обекти в страната 
8. Без такса при вътрешнобанкови 
плащания в лева през онлайн банкиране   
9. Без такса годишен абонамент за Д Инфо  
10. Без месечна такса за изпращане по 
електронна поща на дневно извлечение при 
движение по сметката 
11. Без такса за 10 броя SMS съобщения за 
движения по сметката 
ПАКЕТ АЛЕГРО 5.95 лв. месечно 
 1. Без такса за откриване на картова 

платежна сметка 
2. Без такса обслужване на сметка с 
дебитна карта Debit MasterCard 
3. Без такса за откриване на втора 
платежна сметка 
4. Без такса за обслужване на втора 
платежна сметка  
5. Безплатна регистрация за Онлайн 
банкиране 
6. Без такса при плащания на битови сметки 
- без ограничения 
7. Без такса за 5 БИСЕРА превода в лева 
към други банки през онлайн 
8. Безплатно теглене от АТМ-и на банката 
9. Без такса за 2 броя тегления от АТМ на 
други банки в страната 
10. Без такса при плащания с картата в 
търговски обекти в страната 
11. Без такса при вътрешнобанкови 
плащания в лева 
12. Без месечна такса за изпращане по 
електронна поща на дневно извлечение при 
движение по сметката 
13. Без такса годишен абонамент за Д Инфо  
14. Без такса за получаване на SMS 
известяване за транзакции по сметка или  
дебитна карта 

  

ОНЛАЙН ПАКЕТ  ФЛ        6.60 лв. месечно 
1.Без такса при пазаруване с карта през 
интернет                                                  
2. Без такса за 10 междубанкови превода в 
лева през БИСЕРА  наредени през онлайн 
банкиране 
3. Без такса при плащания на битови сметки 
- без ограничения                           
4. Безплатни вътрешнобанкови преводи в 
лева през онлайн банкиране              
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5. Без такса за откриване и обслужване на 
картова платежна сметка с дебитна карта 
Debit MasterCard 
6. Без такса за откриване и обслужване на 
втора платежна сметка в лева или валута 
(вкл. спестовна) 
7. Подарък-АКСЕСОАР (без такса 
активиране на микро карта към) 
дебитна карта Debit MasterCard (еднократна 
такса 7,00 лв. , разпределена по 0,58 лв. за 
една година) 
8. Без месечна такса за изпращане по 
електронна поща на дневно извлечение при 
движение по сметката 
9. Без такса при пазаруване с дебитна карта 
в магазини 
10. Безплатно ползване на Д Банк Онлайн - 
системата за банкиране през интернет 
11. Без такса годишен абонамент за Д Инфо 
(1 лв. годишно) 
13. Без такса за получаване на SMS 
известяване за транзакции по сметка или  
дебитна карта 
14. Преводи в евро с експресен вальор 
същия ден за ЕИП през онлайн банкиране 
при такса от 4 евро на превод- до 3 броя 
15.Теглене на пари в брой от АТМ на друга 
банка в страната 15 бр. 
при такса 0,60 лв. за брой. 
16. Теглене на пари в брой от АТМ на 
Банката 

За услугите над този брой ще се начисляват отделни такси 
 

Информация за допълнителни услуги 
Информация за таксите за услуги, надвишаващи броя на услугите, включени в пакета(с 
изключение на таксите, посочени по-горе) 

Услуга  Такса 
Такса за SMS съобщения за движения по 
сметката 
Изходящи преводи от сметка през БИСЕРА 
чрез онлайн/мобилно банкиране 
Теглене чрез АТМ на друг ДПУ с дебитна 
карта Debit MasterCard 

0.14 лв. за 1 бр. 
 

1.10 лв. 
 

1.20 лв. 

 

 

 


