
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ОТНОСНО ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ  
ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД 

 
 
 

Предназначение 
 

Платежната сметка за основни операции се предлага в български левове и е предназначена за местни 

и чуждестранни физически лица, пребиваващи законно в Европейския съюз, за извършване на 

платежни операции на територията на страната безплатно или срещу приемливи такси.  

 

По платежна сметка за основни операции може да се извършват неограничен брой платежни операции. 

Достъпът до платежна сметка за основни операции не е обвързан с покупката на допълнителни услуги.  

 

Банката може да откаже откриването на платежна сметка за основни операции, ако клиентът вече 

притежава друга платежна сметка за основни операции или притежава повече от една платежна 

сметка, позволяваща извършването на платежни операции при същата или при друга банка на 

територията на страната.  

 

Платежната сметка за основни операции се открива до 10 дни от получаването от банката на всички 

необходими документи за откриването ѝ и след подписването на договор.  

 

 
Такси 

 
ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД начислява такси за услугите по платежна сметка за основни операции, 

както следва: 

        Услуга в левове на територията на страната Такса 

1.  Откриване на сметка 

1.1. Откриване на сметка в офис на банката 1,78 BGN 

1.2. 
Откриване на сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта към 
сметката 

без такса 

2. Обслужване на сметка 

2.1. Обслужване на сметка в офис на банката 1,99 BGN 

2.2. Обслужване на сметка в офис на банката с издадена дебитна карта към сметката 1,99 BGN 

3. Закриване на сметка  

3.1. Закриване на сметка в офис, открита до 6 месеца преди датата на закриване 3,19 BGN 

4. Внасяне на средства по сметка 

4.1. Внасяне на средства по сметка в офис на банката до 4 600 BGN.  без такса 

5. Теглене на пари в брой от  сметка 

5.1. На каса в офис на банката до 3 000 BGN или равностойността им във валута по 
курса на БНБ за деня 

0,99 BGN 

5.2. С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката 0,19 BGN 

5.3. С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в страната 0,91 BGN 

6. Плащане по директен дебит 



 

6.1. Към сметка при същата банка 1,34 BGN 

6.2. Към сметка при друга банка 1,99 BGN 

7. Платежни операции извършвани чрез платежна карта включително чрез Интернет 

7.1. Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банката без такса 

7.2. Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка без такса 

8. Кредитен превод  

8.1.  На хартиен носител към платежна сметка при същата банка 0,79 BGN 

8.2. Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка 0,48 BGN 

8.3.  На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка 1,99 BGN 

8.4. Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка 0,89 BGN 

8.5. На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка 0,79 BGN 

8.6. Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата банка 0,44 BGN 

8.7. 
На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга 
банка 

1,99 BGN 

8.9. Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга 
банка 

0,89 BGN 

9. Периодичен превод * 

9.1. 
Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, 
заявен на хартиен носител- при еднократен опит за плащане                                                                         

0,29 BGN 

9.2. 
Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга 
банка, заявен на хартиен носител - при еднократен опит за плащанe                                                                        

0,29 BGN                                                                              

 *Таксите по т.9  се събират в допълнение към таксите за съответните операции 

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.  


