
 

1. Разплащателни сметки*:

Валута BGN EUR USD

Лихвен процент

(на год. база)
0,03% 0,03% 0,03%

* За суми над BGN / EUR 1 000 000 лихвеният процент се договаря с Банката.

2. Картови сметки

─ Платежни сметки, обслужващи международна дебитна карта Maestro и  Debit MasterCard

Валута BGN

Лихвен процент 

(на год. база)
0,05%

Валута BGN EUR USD

Лихвен процент 

(на год. база)
0,00% 0,00% 0,00%

3. Платежна сметка за основни операции    

─ Платежни сметки, обслужващи дебитна карта  Debit MasterCard

Валута BGN

Лихвен процент 

(на год. база)
0,01%

4. Спестовни сметки:

─ Спестовна сметка

Валута BGN EUR USD

Лихвен процент  0,07% 0,07% 0,07%

Валута Лимит Годишен лихвен процент 

от 0 до 10 000 0,10%

от 10 000.01 до 25 000 0,25%

от 25 000.01 до 75 000 0,30%

над 75 000.01 0,35%

от 0 до 5 000 0,10%

от 5 000.01 до 12 500 0,25%

от 12 500.01 до 32 500 0,30%

над 32 500.01 0,35%

5. Стандартни депозити в BGN, EUR или USD (годишна лихва в %)

Срок /Лихвени условия BGN EUR USD

за един месец 0,10% 0,10% 0,05%

за три месеца 0,20% 0,20% 0,15%

за шест месеца 0,30% 0,30% 0,25%

за една година 0,40% 0,40% 0,35%

6. Специални депозити
─ Срочен депозит „Д Банк Бъди богат” с нарастваща лихва

Шестмесечен депозит „Д Банк бъди богат“ в BGN и ЕUR *

Срок /Лихвени условия * BGN EUR

за първи месец 0,05% 0,05%

за втори месец 0,05% 0,05%

за трети месец 0,25% 0,25%

за четвърти месец 0,25% 0,25%

за пети месец 0,70% 0,70%

за шести месец 0,70% 0,70%

БЮЛЕТИН

ЗА ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ, ВЛОГОВЕ И СМЕТКИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, 

ВАЛИДЕН ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2018 Г.

Салдо в EUR  към края на 

деня

─ Безсрочен влог "Д Банк +" 
(начисленият годишен лихвен процент е в зависимост от ежедневните остатъци по сметката) 

Салдо в BGN към края на 

деня

─ Платежни сметки, обслужващи международни дебитни/кредитни карти MC Standard / MC Business

*  Ефективната годишна лихва за депозит в лева и евро е 0,33%, в случай че по депозитите не се довнасят суми.
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Едногодишен депозит „Д Банк Бъди богат“ в BGN и EUR* 

Срок /Лихвени условия * BGN EUR

за първи месец 0,05% 0,05%

за втори месец 0,05% 0,05%

за трети месец 0,15% 0,15%

за четвърти месец 0,15% 0,15%

за пети месец 0,40% 0,40%

за шести месец 0,40% 0,40%

за седми месец 0,70% 0,70%

за осми месец 0,70% 0,70%

за девети месец 0,80% 0,80%

за десети месец 0,80% 0,80%

за единадесети месец 1,10% 1,10%

за дванадесети месец 1,10% 1,10%

─ Срочен депозит „Д Банк МАКСИ” *

Срок /Лихвени условия BGN EUR

за един месец 0,15% 0,15%

за три месеца 0,25% 0,25%

за шест месеца 0,40% 0,40%

за една година 0,60% 0,60%

─ Спестовен депозит "Сигурност" (депозит с възможност за довнасяне и срок до 3 години) 

Срок /  Валута BGN EUR

за дванадесет месеца 0,70% 0,70%

за осемнадесет месеца 0,80% 0,80%

за двадесет и четири 

месеца

1,15% 1,15%

за тридесет и шест месеца

1,30% 1,30%

Специален  VIP депозит - Промоция от 21 октомври 2017 г.*
Срок /  Валута BGN EUR

за шест месеца 0,60% 0,60%

за дванадесет месеца 0,80% 0,80%

─ депозит "Авансова лихва"  
Срок /  Валута BGN EUR

за шест месеца 0,35% 0,35%

за дванадесет месеца 0,60% 0,60%

за двадесет и четири 

месеца
0,95% 0,95%

Срок /  Валута BGN EUR USD

Лихвен процент  

(на год. база)

0,00% 0,00% 0,00%

─ Последната актуализация на този бюлетин влиза в сила от 19 февруари 2018г.

8.  Други 

7. Специални сметки на адвокати, ЧСИ, нотариуси, застрахователни агенти или 

други свободни професии и сметки със специално предназначение, дарителство

─ За валути, непосочени в този лихвен бюлетин, по преценка на Банката се откриват разплащателни или депозитни 

сметки. Редът и условията по тази точка се договарят. 

─ Този лихвен бюлетин е неразделна част от Тарифата на „Търговска банка Д” АД и е приет на 1 септ. 2009 г.

─ Промените в Лихвения бюлетин са приети от УС на 15 юли и 16 ноем. 2010 г., 16 фев. 2011 г., 24 фев., 28 септ. и 15 окт. 

2012 г. ,  24 януари и 26 ноем. 2013 г., 4 март, 4 юни, 15 август, 12 ноем. и 17 дек. 2014 г., 21 януари, 18 март, 24 април 

2015 г., 08 юли 2015 г., 29 юли 2015 г., 05 август 2015 г., 14 октомври 2015 г. и 23.12.2015 г., 26 януари 2016 г., 16 март 

2016 г., 25 януари 2017г., 16 март 2017 г., 26 април 2017г., 09 август 2017г., 27 септември 2017г., 29 ноември 2017 г.

* VIP депозитът  се предоставя само за нови, привлечени средства, внесени на каса или получени с междубанков превод  след 

20.10.2017 г.

─ За депозити с обща стойност над 1 000 000 лв. лихвеният процент е само по договаряне с Банката. 

* Ефективната годишна лихва за депозит в леаа и евро е 0,53%, в случай че по депозитите не се довнасят суми.

* Разрешено е довнасяне на суми без ограничение за депозитите от 1 и 3 месеца; до 90-тия ден за 6-месечните и до 180-тия ден 

за 12-месечните депозити.

─ В случай, че среднодневното салдо за съответния месец по сметка на клиент надвишава 5 млн. лева или тяхната 

равностойност в друга валута, Банката има право да налага такса в размер до 0,4 % върху сумата на среднодневното 

салдо, съгласно Тарифата за такси и комисиони. Таксата не се прилага по отношение на срочни депозити.“  
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