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Раздел І. БАНКОВИ СМЕТКИ  

 
1. Разплащателна сметка                                                     левове                          валута 

1.1. Откриване 10 BGN 10 BGN 

1.2. Минимално салдо 50 BGN 25 вал. единици 

1.3. Обслужване, вкл. когато клиентът желае месечно 
извлечение по сметката, без да се изпраща по 
пощата 

10 BGN 10 BGN 

1.4. Обслужване, когато клиентът желае да получава 
месечно извлечение по сметката, което се 
изпраща по пощата 

17 BGN 17 BGN 

1.5. Обслужване, когато клиентът желае дневно или 
седмично извлечение 

22 BGN 22 BGN 

1.6. Закриване 25 BGN 25 вал. единици 

    
2. Набирателна сметка 

2.1. Минимално салдо няма няма 

2.2. Откриване 10 BGN 10 BGN 

2.3. Обслужване няма няма 

2.4. Трансформиране в разплащателна без комисиона без комисиона 

2.5. Закриване 25 BGN 25 BGN 

    
3. Други (ликвидационни, на клиенти в несъстоятелност, др.) 

3.1. Минимално салдо 30 BGN 15 вал. единици 

3.2. Откриване 10 BGN 10 BGN 

3.3. Обслужване   7 BGN   7 BGN 

3.4. Закриване 25 BGN 25 BGN 

   
4. ESCROW  сметки 

4.1. Откриване (Прилага се върху сумата по 
доверителната сметка) 

по договаряне,  
но мин. 0,20%;  
мин. 250 BGN,  
макс. 20 000 BGN 

по договаряне,  
но мин. 0,20%;  
мин. 250 BGN,  
макс. 20 000 BGN 

4.2. Минимално салдо няма няма 

4.3. Обслужване няма няма 

4.4. Закриване 24 BGN 24 BGN 

4.5. За изготвяне на договор за ESCROW сметка по договореност; мин. 500 BGN 

        
5. Други приложими такси 

5.1. Обработка на запорно съобщение (таксата се 
дължи при налагане на запор след 22.08.2016 г. 
за всяка запорирана сметка) 

15 BGN 15 BGN 
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5.2. Разглеждане на документи във връзка с 
откриване на сметка на чуждестранни 
юридически лица, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим (офшорни 
зони). Таксата не се възстановява в случай на 
отказ. 
 

1 000 BGN 1 000 BGN 

5.2.1. Годишно преразглеждане на документи във 

връзка с поддържане  на сметка на чуждестранни 

юридически лица, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим (офшорни 

зони). 

500 BGN 250 EUR 

5.3. Разглеждане на документи във връзка с 
откриване на сметка на чуждестранни 
юридически лица, регистрирани в държави извън 
Европейския съюз, непопадащи в обхвата на 
т.5.2. Таксата не се възстановява в случай на 
отказ. 

  700 BGN  700 BGN 

5.3.1. Годишно преразглеждане на документи във 

връзка с поддържане  на сметка на чуждестранни 

юридически лица, регистрирани в държави извън 

Европейския съюз, непопадащи в обхвата на 

т.5.2.  

350 BGN 175 EUR 

5.4. Разглеждане на документи във връзка с 
откриване на сметка на чуждестранни 
юридически лица, регистрирани в държави-
членки на Европейския съюз, непопадащи в 
обхвата на т.5.2. Таксата не се възстановява в 
случай на отказ. 

  200 BGN   200 BGN 

5.4.1. Годишно преразглеждане на документи във 

връзка с поддържане  на сметка на чуждестранни 

юридически лица, регистрирани в държави-

членки на Европейския съюз, непопадащи в 

обхвата на т.5.2.  

100 BGN 50 EUR 

5.5. 

 
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.* 

 
*Таксата не се прилага по отношение на срочни депозити. 
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Забележки: 
 

1. Размерът на таксите и комисионите на всички услуги в този раздел на Тарифата са без ДДС. 

2. Сметките за срочни депозити се откриват и обслужват без такси. Минималното салдо по тях е 
съгласно условията на конкретния депозитен продукт. 

3. За откриване, обслужване и закриване на сметки на инвеститори в ценни книжа, не се дължат 
такси и комисиони. 

4. Таксата за закриване на набирателна сметка не се дължи, когато разплащателната сметка на 
новорегистрираното дружество се открива също в Банката. 
 
 

Раздел II.   КАСОВИ ОПЕРАЦИИ 

    
1. Внасяне на каса                                                                   левове                          валута 

1.1. до 3 000 BGN или равностойността им във валута 
по курса на БНБ за деня 

без комисиона без комисиона 

1.2. над 3 000 BGN, за частта над 3 000 BGN или 
равностойността им във валута по курса на БНБ за 
деня 

0,2%; мин. 2 BGN 
макс. 400 BGN  

0,2%; мин. 2 EUR 
макс. 200 EUR 

1.3. При внасяне на пари на каса по депозитна или 
дарителска сметка, или при погасяване, напълно 
или частично,  на месечни вноски по 
предоставени от Банката кредити, вкл. и от трети 
лица, независимо от сумата 

без комисиона без комисиона 

1.4. За проверка, обработка, броене, подмяна и 
размяна, без внасяне по сметка, върху сумата 

0,3%; мин. 20 BGN 0,3%; мин. 20 BGN 

1.5. Вноска на каса в бюджетна сметка 2 BGN 1 EUR 

1.6. Вноска на каса от трето лице по сметка на 
юридическо лице, независимо от сумата 

0,5%; мин. 2 BGN, 
макс. 600 BGN 

0,5%; мин. 2 EUR, 
макс. 400 EUR 

2. Теглене на каса  

2.1.  Банката изисква писмено предизвестие до 12.00 ч. на предходния ден, при теглене на 
суми в брой от 3 000,01 до 50 000 BGN или равностойността им в друга валута. 
Предизвестие не е необходимо при теглене от депозит на падежна дата, освен в случаите, 
в които тегленето ще е от локация различна от мястото на откриване на депозита (ФЦ, 
офис или ИРМ). 

2.2. Банката изисква писмено предизвестие от три работни дни до 12.00 ч. при теглене на суми 
в брой над 50 000 BGN, или равностойността им в друга валута. Предизвестие не е 
необходимо при теглене от депозит на падежна дата, освен в случаите, в които тегленето 
ще е от локация различна от мястото на откриване на депозита (ФЦ, офис или ИРМ). 

2.3. до 3 000 BGN или равностойността им във валута 
по курса на БНБ за деня 

1 BGN 1 EUR 
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2.4. над 3 000 BGN или равностойността им в 
чуждестранна валута, заявени предварително, за 
частта над 3 000 BGN (равностойността им във 
валута по курса на БНБ за деня) 

0,3%;  
мин. 3 BGN, макс. 
600 BGN 

0,35%;  
мин. 3 EUR, макс. 
300 EUR 

2.5. За теглене на пари от депозитна сметка на датата 
на падежа  

без комисиона без комисиона 

2.6. При предварителна заявка и отказ от нея или 
намаление на сума, в деня на теглене, върху 
отказаната или намалена сума 

0,5%;  
мин. 50 BGN  

0,5%;  
мин. 50 BGN  

2.7.  За теглене на пари в брой незаявени 
предварително, за частта над 3 000 лв. 

0,5%; мин. 5 BGN 0,5%; мин. 5 EUR 

2.8. При предварителна заявка и изтегляне на сума 
над заявената, в деня на теглене.* 
  
 
* Не се прилага при теглене на суми от 
депозитни сметки. 

за сумата до 
заявения размер, 
съгл т. 2.4.за 
сумата над 
заявения размер - 
0,5%; мин. 5 BGN 

за сумата до 
заявения размер, 
съгл т. 2.4.за 
сумата над 
заявения размер - 
0,5%; мин. 5 EUR 

3. Операции с монети 
3.1. При внасяне на каса на монети на стойност до 10 

BGN 
1 BGN   

3.2. При внасяне на каса монети на стойност над 10 
BGN 

3% върху сумата; 
мин. 5 BGN 

  

    
4. Инкасова дейност и осигуряване на охрана по искане на клиента 

4.1. В района на населеното място на централата или 
ФЦ / офис на Банката 

по договореност + ДДС 

4.2. Извън населеното място по договореност + ДДС 

4.3. При предоставяне за ползване на служебен 
автомобил и охрана от Банката на клиент, при 
теглене/внасяне пари на каса 

по договореност, 
мин. 30 BGN + ДДС 

 
5. 

 
Други 

5.1. Внасяне по сметка чрез инкасо 
*Таксата се начислява върху сумата на 
инкасото. Фактическите разходи следва да 
бъдат увеличени с 20% ДДС. 

фактическите разходи + 0,2%;  
мин. 5 BGN 

    
Забележки: 

1.  Комисионите за операции на каса се прилагат върху сумата на всички касови вноски, съответно 
върху всички изплатени касово суми на един клиент в рамките на един работен ден, независимо от 
броя на вноските/тегленията и независимо от броя на структурните звена на банката, където 
клиентът извършва вноските/тегленията. В случай на необходимост от удържане на допълнителни 
такси/комисиони поради вноски/тегления в различни структурни звена на банката и/или от 
различни сметки на един и същ клиент в рамките на един работен ден, то удържането се извършва 
в края на деня или на следващия работен ден. 
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2.  За вноски на банкноти, неоформени в пачки с нееднородни купюри или пачки с банкноти, 
неподредени с лицевата страна нагоре, еднопосочно, комисионите за внасяне на каса  се 
увеличават с 10%. 
3. При попълване на заявка за теглене, клиента се уведомява изрично, писмено за санкцията 
съгласно т. 2.6. Санкцията не се прилага при теглене на суми от срочен депозит.  

4. През почивни дни, официални празници или неприсъствени дни, размерът на комисионите за 
инкасова дейност се завишава с 50%.  

5. Банката си запазва правото да отказва извършването на услугите по предходните алинеи.  

6. При теглене на суми в брой от срочен депозит на дата, различна от падежната, се прилагат 
стандартните такси за касови операции и стандартните изисквания за предварителна заявка за 
теглене на суми. 
7. При теглене на пари в брой над 3 000 лв. заявени предварително, Банката удържа таксата по т. 
2.4. за сумата над 3 000 лв. плюс таксата по т. 2.3. за сумата до 3 000 лв.. При теглене на пари в брой 
над 3 000 лв., незаявени предварително, Банката удържа таксата по т. 2.7. за частта над 3 000 лв. и 
таксата по т. 2.3. за сумата до 3 000 лв. 

8. При теглене на сума по т. 2.4. или т. 2.7., в случай че дължимата такса е до размера на минимума, 
Банката удържа допълнителна комисиона от 1,00 лв./1,00 EUR при повече от едно теглене в 
рамките на деня. 
 
Раздел III.   РАЗПЛАЩАНИЯ 
 

А Преводи в национална валута                                       левове                                валута 
1. Изходящи преводи от сметка чрез БИСЕРА 

1.1. в банков салон 2,20  BGN   

1.2. през онлайн банкиране 1 BGN    

1.3. за превод чрез многоредово ”Платежно 
нареждане/вносна бележка за плащания от/ към 
бюджета” (Комисионата се дължи и при ползване 
от клиента на интернет банкиране). 

5 BGN   

1.4. Иницииране, плащане или отказ на директен 
дебит чрез БИСЕРА (събира се за всяка от 
операциите). 

2 BGN   

1.5. Превод чрез БИСЕРА за изпълнение на запорно 
съобщение 

4 BGN   

2. Изходящ превод към друга банка през БИСЕРА чрез вноска на каса 

2.1. към бюджетни организации 4 BGN   

2.2. към други бенефициенти 5 BGN   

3. Изходящи преводи от сметка чрез RINGS   

3.1. в банков салон 14 BGN   

3.2. през онлайн банкиране 10 BGN   

3.3. за превод чрез многоредово ”Платежно 
нареждане/вносна бележка за плащания от/ към 
бюджета” (Комисионата се дължи и при ползване 
от клиента на онлайн банкиране). 

24 BGN   
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3.4. изходящ превод по RINGS чрез вноска на каса 0,4%; мин. 18 BGN   

3.5. Превод чрез RINGS за изпълнение на запорно 
съобщение 

20 BGN   

4. Между клиенти в системата на Банката 

4.1. в банков салон 1 BGN   

4.2. през онлайн банкиране 0,50 BGN    

4.3. Вътрешнобанков превод за изпълнение на 
запорно съобщение 

2 BGN    

5. От и по сметка на един и същи клиент 

5.1. в банков салон без комисиона   

5.2. през онлайн банкиране без комисиона   

6. Масови плащания     

6.1. Масови Pay Roll плащания 

6.1.1. по сметка в Д Банк 0,20 BGN или по договаряне 

6.1.2. по сметка в друга банка       1 BGN или по договаряне 

6.1.3. за обработка на файл за масово плащане (таксата 
не се събира при масово плащане през онлайн 
банкиране) 

      5 BGN 

6.2. Други масови плащания, наредени през онлайн банкиране 

6.2.1. по сметка в Д Банк 0,50 BGN 

6.2.2. по сметка в друга банка през БИСЕРА      1 BGN 

6.2.3. по сметка в друга банка през RINGS    10 BGN 

7. За канцелиране на превод 

7.1. в банков салон    10 BGN 

7.2. през онлайн банкиране      5 BGN  

8. Контрол при попълване на “дебитно” или 
“кредитно” платежно нареждане 

2,50 BGN 

9. Потвърждаване на незабавно инкасо по RINGS    12 BGN 

10. Периодични преводи  

10.1. Периодични фиксирани преводи*  

 При еднократен   опит за превод 0,30 BGN 

 При многократен опит за превод 0,40 BGN 

10.2. Периодични преводи PUSH и PULL  
(месечна такса) 

1,00 BGN 

10.3. Периодичен превод за покриване на вноска по 
кредитна карта  (месечна такса) 

1,00 BGN 

*Таксите по т.10.1 се събират в допълнение към таксите за съответните операции през онлайн 
банкиране, ако такива се дължат 

        
    B 

 
Изходящи преводи в чуждестранна валута 

    

1. Обикновени преводи - два работни дни (SPOT вальор)    

1.1. Чрез платежно нареждане по електронен път     

                                      до     10 000 EUR     15 EUR 
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над   10 000 EUR до    30 000 EUR 
над   30 000 EUR до    50 000 EUR 
над   50 000 EUR до  100 000 EUR 

                                                                         над 100 000 EUR  

  30 EUR 
  40 EUR 
  80 EUR 
150 EUR 

1.2. Чрез платежно нареждане на хартиен носител  

                                 до     10 000 EUR   
над   10 000 EUR до    30 000 EUR 
над   30 000 EUR до    50 000 EUR 
над   50 000 EUR до  100 000 EUR 

                                                                         над 100 000 EUR 

  20 EUR 
  35 EUR 
  45 EUR 
  85 EUR 
155 EUR  

2. С вальор следващ работен ден (TOM вальор)  

2.1. Чрез платежно нареждане по електронен път  

2.1.1.  Превод в  EUR в ЕИП (вкл. SEPA)  

                                            до     10 000 EUR    
над   10 000 EUR до    30 000 EUR 
над   30 000 EUR до    50 000 EUR 
над   50 000 EUR до  100 000 EUR 

                                                                         над 100 000 EUR  

  12 EUR 
  17 EUR 
  35 EUR 
  70 EUR 
100 EUR 

2.1.2. Превод в EUR  извън  ЕИП и преводи в USD и друга валута  

                                             до     10 000 EUR   
над   10 000 EUR до    30 000 EUR 
над   30 000 EUR до    50 000 EUR 
над   50 000 EUR до  100 000 EUR 

                                                                         над 100 000 EUR  

  20 EUR 
  30 EUR 
  50 EUR 
  80 EUR 
150 EUR 

2.2. Чрез платежно нареждане на хартиен носител  

2.2.1 Превод в  EUR в ЕИП (вкл. SEPA)  

                                             до     10 000 EUR   
над   10 000 EUR до    30 000 EUR 
над   30 000 EUR до    50 000 EUR 
над   50 000 EUR до  100 000 EUR 

                                                                         над 100 000 EUR  

  20 EUR 
  30 EUR 
  55 EUR 
  85 EUR 
105 EUR 

2.2.2. Превод в EUR  извън  ЕИП и преводи в USD и друга валута                                                                                       

                                            до     10 000 EUR   
над   10 000 EUR до    30 000 EUR 
над   30 000 EUR до    50 000 EUR 
над   50 000 EUR до  100 000 EUR 

                                                                         над 100 000 EUR  

  25 EUR 
  40 EUR 
  65 EUR 
  90 EUR 
155 EUR 

3. Изходящ  превод с вальор  същия  работен ден (SAME DAY вальор) 

3.1.  Чрез платежно нареждане по електронен път  

3.1.1.  Превод в  EUR в ЕИП (вкл. ТАRGET 2, вкл. BISERA 7)   

                                            до     10 000 EUR   
над   10 000 EUR до    30 000 EUR 
над   30 000 EUR до    50 000 EUR 
над   50 000 EUR до  100 000 EUR 

                                                                         над 100 000 EUR  

  17 EUR 
  30 EUR 
  65 EUR 
  85 EUR 
150 EUR 
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3.1.2.  Превод в EUR  извън  ЕИП и преводи в USD и друга валута(вкл. ТАRGET 2, вкл. BISERA 7) 

                                            до     10 000 EUR   
над   10 000 EUR до    30 000 EUR 
над   30 000 EUR до    50 000 EUR 
над   50 000 EUR до  100 000 EUR 

                                                                         над 100 000 EUR  

  25 EUR 
  40 EUR 
  75 EUR 
100 EUR 
160 EUR 

3.2. Чрез платежно нареждане на хартиен носител  

3.2.1. Превод в  EUR в ЕИП (вкл. ТАRGET 2, вкл. BISERA 7)  

                                            до     10 000 EUR   
над   10 000 EUR до    30 000 EUR 
над   30 000 EUR до    50 000 EUR 
над   50 000 EUR до  100 000 EUR 

                                                                         над 100 000 EUR  

  25 EUR 
  40 EUR 
  75 EUR 
  95 EUR 
155 EUR 

3.2.2. Превод в EUR  извън  ЕИП и преводи в USD и друга валута(вкл. ТАRGET 2, вкл. BISERA 7) 

                                            до     10 000 EUR   
над   10 000 EUR до    30 000 EUR 
над   30 000 EUR до    50 000 EUR 
над   50 000 EUR до  100 000 EUR 

                                                                         над 100 000 EUR  

  30 EUR 
  45 EUR 
  85 EUR 
105 EUR 
165 EUR 

4. За канцелиране или промяна на превод (вкл. 
неточно посочен идентификатор) 

  35 EUR + 
фактическите 
разноски на други 
банки 

5. За валутни преводи по нареждане на небанкови финансови 
институции   

45 ЕUR  

6. За допълнителна кореспонденция 35 EUR + 
фактическите 
разноски на други 
банки 

 
C 

 
Вътрешнобанкови преводи в чуждестранна валута в банков салон или през онлайн 
банкиране 

1. Между клиенти в системата на Банката   2 EUR 

2. От и по сметка на един и същи клиент   без комисиона 

D Входящи преводи във валута   

1.      За получени преводи   

                                                                         до           100 EUR 
                                                              над         100 EUR  до       5 000 EUR 

  над     5 000 EUR  до     10 000 EUR 
над   10 000 EUR  до     30 000 EUR 
над   30 000 EUR  до  100 000 EUR 

                                                                        над  100 000 EUR 

   без комисиона 
   4 EUR 
   7 EUR 
 12 EUR 
  30 EUR 
  60 EUR 

2. За канцелиране и връщане на получен превод съгл. т. 1.1.  
от Раздел III-B 
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3. За получен превод в полза на клиент на друга банка в страната съгл. т. 1.1.  
от Раздел III-B 

4. За допълнителна кореспонденция    30 EUR 

    
E Други такси по Д Банк Онлайн - услуга за отдалечено банкиране 

1. За включване и поддръжка към системата Д Банк Онлайн без комисиона 

2. За включване или добавяне на сметка в Д Банк Онлайн без комисиона 

3. Заявка за теглене на пари на каса чрез свободно съобщение  без комисиона 

4. За получаване на оперативна и справочна 
информация в Банката 

  по договаряне; 
мин. 10 EUR  

5. Издаване и преиздаване на ТАН кодове на хартия   3 BGN 

6. Месечен абонамент за ползване на услуга Д Банк Онлайн без комисиона 

7. Тоукън (OTP) устройство – еднократно   19 BGN (+ ДДС) 

8. Подмяна на изгубено Тоукън (OTP) устройство 19 BGN (+ ДДС) 

9. ТАН чрез SMS    без комисиона 

10. SMS при вход (при влизане в системата)   без комисиона 

    
F Вальори 

1. По лихвени сметки в левове и валута при 
операции по вътрешно банкови преводи, 
вальорът е: 

датата на операцията 

2. При разплащания в левове за вальор на превод 
се счита: 

датата на нареждането 

3. При дебитиране на валутна лихвена сметка на 
клиент на Банката – при даване нареждане за 
плащане, вальорът за клиентската сметка е:  

датата на нареждането 

4. При кредитиране сметката на клиент на Банката 
 

4.1. При разплащания в левове и чуждестранна 
валута  

вальор на заверка на кореспондент-
ската или сетълмент сметка на Банката 

4.2. При разплащания в чуждестранна валута от 
държави извън ЕС и ЕИП 

заверява сметката на клиента на 
следващ работен ден с вальор датата 
на постъпване на средствата по 
кореспондентската сметка на Банката 

5. При постъпления в полза на финансови 
институции 

Фиксиран вальор 

6. По акредитиви в чуждестранна валута, по които 
Банката е плащаща (негоцираща), 
потвърждаваща 

Вальорът е фиксиран на вальора на 
реалното постъпване на средствата по 
сметките на Банката. 

7. По касови операции   

7.1. При вноски в брой датата на вноската 

7.2. При ценна пратка  датата на окончателното преброяване 
на банкнотите; (срокът за обработка на 
ценните пратки - макс. 3 работни дни от 
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датата на приемане на пратката) 

8. При получени преводи, с които се погасяват 
задължения към Банката, с датата на падежа.  

вальорът указан в превода на банката-
кореспондент 

9. При изправителни операции вальорът на първоначално взетата 
операция 

10. При закриване на лихвени сметки в течение на годината, денят на закриване на сметката 
не се счита за лихвен ден.   

11. Вальорът е лихвен ден за следващия период   

    
Забележки: 
1. Платежните нареждания се обработват според реда на получаването им.  

2. Банката приема нареждания за плащания в левове, отнасящи се до междубанкови плаща-ния 
чрез системата БИСЕРА, които се изпълняват в рамките на същия ден, ако са получени в Банката до 
15.30 ч. и при наличието на разполагаеми авоари по сметките на клиента.  

3. Нареждания за вътрешно банкови плащания в левове се изпълняват в рамките на същия ден, ако 
са получени в Банката до 16.00 ч. и при наличието на разполагаеми авоари по сметките на клиента. 

4. Банката приема нареждания за плащания в левове, отнасящи се до междубанкови плаща-ния 
чрез системата RINGS, които се изпълняват в рамките на същия ден, ако са получени в Банката до 
15. 00 ч. и при наличието на разполагаеми авоари по сметките на клиента. 

5. Наредените банкови операции след времето, посочено в т. 2, т. 3 и т. 4  се осчетоводяват на 
същия работен ден при наличието на разполагаеми авоари по сметките на клиента, но преводите 
на клиентите изпълняват с вальор следващият работен ден.  

6. Когато в нареждането на клиента не е указано изрично за чия сметка са комисионите, таксите и 
разноските, Банката събира същите от наредителя.  

7. При получаване на валутен превод с разноски OUR и невъзможност на Банката да си събере 
дължимата комисиона в срок до 2 месеца от насрещната страна, Банката събира дължимата й 
комисиона за входящия валутен превод от сметката на Бенефициента. 

8. При плащане на суми за лечение извън страната, след представяне на необходимите документи, 
когато средствата са набрани по дарителска сметка, Банката не удържа комисиони за изходящ 
превод. 

9. При преводи във валута на клиенти, които нямат сметка в Банката, дължимите такси се 
увеличават с 20 EUR.  

10. При входящи преводи с разноски OUR  (за сметка на наредителя), разноските по т.1 от Раздел III-
D се събират от бенефициента при неплащане от наредителя. 
 
11. За целите на таксуване по диапазони на изходящи и входящи валутни преводи във валута, 
различна от евро( глава В и D), сумата на превода се преизчислява в евро по фиксинг на БНБ в деня 
на операцията. 
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Раздел IV.   ДОКУМЕНТАРНИ ОПЕРАЦИИ 

A Акредитиви                                                                        левове                              валута 

1. Акредитивни операции в лева     

1.1. Издадени документарни акредитиви     

1.1.1. Предизвестие 50 BGN  

1.1.2. За откриване, обработване и плащане (върху 
сумата по акредитива за тримесечие или част от 
него) 

При парично 
обезпечение 
0,3%; мин.50 BGN 
При друг вид 
обезпечение 
0,5%; мин.100 BGN 

  

1.1.3. За промяна по искане на клиента (без 
увеличаване на сумата и продължаване на срока) 

50 BGN   

1.1.4. За увеличаване на сумата на акредитива или 
удължаване на валидността 

Съгласно т 1.1.2 
върху сумата на 
увеличението/ за 
продължения срок 

  

1.1.5. За експресна обработка в рамките на един ден 35 BGN   

1.1.6. За консултации и изготвяне на акредитив 25 BGN   

1.1.7. Връчване на документи “без заплащане” 25 BGN   

1.1.8. Рекламации и запитвания 25 BGN   

1.1.9. Връщане на неинкасирани документи 25 BGN   

1.1.10. За телексно (SWIFT) съобщение за издаден 
акредитив 

25 BGN   

1.1.11. За други неупоменати дейности, като сложност, 
допълнителен труд и отговорност при обработка 
на акредитиви, по предходните точки  

25 BGN   

1.2. Получени документарни акредитиви     

1.2.1. За авизиране без ангажимент 0,2%; мин. 30, 
макс. 500 BGN 

  

1.2.2. За авизиране на промяна 50 BGN    

1.2.3. За обработка, изпращане и плащане на 
документи 

0,2%; мин. 50 BGN   

1.2.4. За прехвърляне на акредитив 0,2%; мин. 30 BGN, 
макс. 500 BGN  

  

1.2.5. За потвърждаване от страна на Банката по договореност; 
мин. 35 BGN 

  

1.2.6. За повторен преглед на върнати за 
доокомплектовка или преглед на документи 

20 BGN    

1.2.7. За потвърждение на съгласие за анулиране, 
преди изтичане на срока 

35 BGN    
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1.2.8. Искане за анулиране преди изтичане на срока 50 BGN   

1.2.9. За експресна обработка в рамките на един ден 35 BGN    

1.2.10. За телеграфно предизвестие за откриване на 
акредитив  

35 BGN   

1.2.11. Рекламации и запитвания 35 BGN   

1.2.12. Връщане на неинкасирани документи 35 BGN   

1.2.13. За издаване на цесия за вземане по акредитив, 
открит в полза на клиент на Банката или 
авизиране на цесия 

0,25%, мин. 50 BGN 
+ ДДС 

  

1.2.14. За други неупоменати дейности, като сложност, 
допълнителен труд и отговорност при обработка 
на акредитивите по предходните точки 

35 BGN    

2. Акредитивни операции във валута   

2.1. Износ     

2.1.1. За предизвестие   35 EUR  

2.1.2. За авизиране, без потвърждение   0,15%; мин. 35, 
макс. 500 EUR за 
тримесечие или 
част от него  

2.1.3. За авизиране, с потвърждение   по договореност, 
за тримесечие или 
част от него;  
мин. 100 EUR 

2.1.4. За плащане, негоциране, разпореждане   0,15%; мин. 35 EUR  

2.1.5. Такса за нередовни документи   50 EUR  

2.1.6. При отложено плащане или акцептиране   50 EUR  

2.1.7. Канцелиране преди изтичане на валидността   50 EUR  

2.1.8. Прехвърляне на акредитив   0,3%; мин. 75 EUR  

2.1.9. При промени, без удължаване на валидността 
или увеличаване на сумата 

  40 EUR  

2.1.9.1. При увеличаване сумата на акредитива   комисиона за 
авизиране, по реда 
на 2.1.2., върху 
увеличената сума 

2.1.9.2. При удължаване на валидността   комисиона за 
авизиране, по реда 
на 2.1.2., върху 
увеличената сума 
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2.1.10. За издаване на цесия за вземане на акредитив, 
открит в полза на клиент на Банката, или 
авизиране на цесия 

  0,15%; мин. 50 EUR  

2.1.11. При револвиращи акредитиви   комисиона за 
авизиране, по реда 
на 2.1.2., върху 
увеличената сума 

2.1.12. При искане за сконтиране на акредитив, Банката 
взема комисиона. 

  по договореност 

2.1.13. При акредитив, със забележка "около"   комисиона за 
авизиране, по реда 
на 2.1.2., върху 
увеличената сума 

2.1.14  При повторно преглеждане на нередовни 
документи 

  40 EUR  

2.2. Внос     

2.2.1. За предизвестие   35 EUR  

2.2.2. За откриване, без потвърждение   При парично 
обезпечение 
0,3%; мин. 100 EUR 
При друг вид 
обезпечение 
0,5%; мин.100 EUR 

2.2.3. За откриване, с потвърждение    по договореност 

2.2.4. При плащане   0,2%; мин. 50 EUR  

2.2.5. Такса за нередовни документи   50 EUR  

2.2.6. При отложено плащане или акцептиране   0,15%; мин. 50 EUR  

2.2.7. При промени, без удължаване на валидността 
или увеличаване на сумата 

  40 EUR  

2.2.7.1. при увеличаване сумата на акредитива   комисиона за 
авизиране по реда 
на 2.2.2., върху 
увеличената сума 

2.2.7.2. при удължаване на валидността   комисиона за 
авизиране по реда 
на 2.2.2., върху 
увеличената сума 

2.2.8. Канцелиране, преди изтичане на валидността  50 EUR  

2.2.9. При револвиращи акредитиви   комисиона за 
авизиране, по реда 
на 2.2.2., за новото 
тримесечие или 
част от него 
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2.2.10. При акредитив, със забележка "около"  комисиона за 
авизиране по реда 
на 2.2.2., за новото 
тримесечие или 
част от него 

 
B 

 
Инкаса 

1. Инкасови операции във валута     

1.1. Износ     

1.1.1. За изпращане на документи по инкасо   0,2%; мин. 50 EUR  

1.1.2. При промяна   50 EUR  

1.1.3. Изпращане на документи "без плащане"   50 EUR  

1.1.4.  Запитвания   25 EUR  

1.1.5. Връщане на неплатени документи   50 EUR + 
фактическите 
разноски 

1.2. Внос     

1.2.1. За авизиране   0,2%; мин. 50 EUR  

1.2.2. При промяна   50 EUR  

1.2.3. При плащане   0,2%; мин. 50 EUR  

1.2.4. При предаване на документи "без плащане"   0,2%; мин. 50 EUR  

1.2.5. Запитвания   25 EUR  

1.2.6. Върнати и/или отказани документи   50 EUR + 
фактическите 
разноски 

1.2.7. При протест на менителница  50 EUR + 
фактическите 
разноски 

 
C 

 
Банкови гаранции                                                               левове                         валута 

1. Получени банкови гаранции 

1.1. За получаване и управление на банкова гаранция, контрагаранция или поемане от Банката 
на поръчителство (авал) по задължение на клиент, Търговска Банка Д АД събира такси и 
комисиони за откриване, обработка и плащане за тримесечие или част от него, както 
следва: 

1.2. За предизвестие 60 BGN 30 EUR  

1.3. За авизиране, без ангажимент 0,15%; мин. 60 BGN 0,15%; мин. 30 EUR  

1.4. При искане за промяна 60 BGN 30 EUR  

1.5. При предявяване на иск за плащане или 
извършване на плащане, върху сумата 

0,15%; мин. 60 BGN 0,15%; мин. 30 EUR  

1.6. За канцелиране  60 BGN 30 EUR  

2. Издадени банкови гаранции     
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2.1. Такса за разглеждане на искане за банкова гаранция (върху исканата сума). Ако искането 
за кредит е в друга валута, се преизчислява по фиксинга на БНБ в деня на подаване на 
искането. 

2.1.1. С парично покритие 50 BGN 50 EUR 

2.1.2. С друг вид покритие 0,1%; мин. 100, 
макс. 3000 BGN 

0,1%; мин. 50, 
макс. 1500 EUR 

2.2. За издаване на банкова гаранция, контрагаранция или поемане от Банката на 

поръчителство (авал) по задължение на клиент, Търговска Банка Д АД събира такси и 

комисиони за откриване, обработка и плащане за тримесечие или част от него, както 

следва: 

2.2.1. За предизвестие 100 BGN 50 EUR  

2.2.2. За издаване     

   с парично покритие 0,3% за 
тримесечие или 
част от него; мин. 
60 BGN 

0,3% за 
тримесечие или 
част от него; мин. 
30 EUR  

  с друг вид покритие мин. 0,6% на 
тримесечие или 
част от него,                 
мин. 100 BGN 

мин. 0,6% на 
тримесечие или 
част от него,                 
мин. 50 EUR 

2.2.3. Такса управление* 

* Описаната такса по т. 2.2.3. не се прилага при 

банкови гаранции към сделки на клиенти от 

сегмент Малък бизнес. 

По договаряне По договаряне 

2.3. Издаване на контра гаранция по договореност; 
мин. 0,5% на 
тримесечие или 
част от него,                 
мин. 100 BGN 

по договореност; 
мин. 0,5% на 
тримесечие или 
част от него,                  
мин. 50 EUR 

2.4. Издаване а гаранция срещу контра гаранция по договореност; 
мин. 0,5% на 
тримесечие или 
част от него, мин. 
100 BGN 

по договореност; 
мин. 0,5% на 
тримесечие или 
част от него, мин. 
50 EUR 

2.5. При промяна, без удължаване на валидността 
или увеличаване на сумата 

60 BGN 30 EUR  

2.5.1. при увеличаване сумата на гаранцията комисиона за 
издаване по реда 
на 2.3. в/у 
увеличената сума 

комисиона за 
издаване по реда 
на 2.3. в/у 
увеличената сума 
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2.5.2. при удължаване валидността на гаранцията комисиона за 
издаване по реда 
на 2.3. на 
тримесечие или 
част от него 

комисиона за 
издаване по реда 
на 2.3. на 
тримесечие или 
част от него 

2.6. За издаване на насрещна гаранция по договореност по договореност 

2.7. За издаване на стенд-бай акредитив     

2.7.1. с парично покритие 0,3% за 
тримесечие или 
част от него; 
 мин. 60 BGN 

0,3% за 
тримесечие или 
част от него;  
мин. 30 EUR  

2.7.2. с друг вид покритие по договореност; 
мин. 0,5% на 
тримесечие или 
част от него,                
мин. 100 BGN 

по договореност; 
мин. 0,5% на 
тримесечие или 
част от него, 
мин. 50 EUR 

2.8. Искане за плащане 0,15%;  
мин. 100 BGN 

0,15%;  
мин. 50 EUR  

2.9.  За канцелиране 100 BGN 50 EUR  

    
Забележки: 

1. Обичайната практика на Банката е да издава кредитни инструменти (гаранции, стенд-бай 
акредитиви и др.) на база парично покритие, освен ако не е договорено друго.  

2. Всички комисиони и разноски се събират от Банката в еквивалент на оригиналната валута на 
нареждането, отнесена към EUR, по курса на БНБ в деня на плащането.  

 
Раздел V.  БАНКОВИ КАРТИ 

1. Такси за издаване и обслужване на:  
международна дебитна карта Maestro,  
международна дебитна карта Debit MasterCard Business,  
международна дебитна карта MasterCard Standard (MasterCard Standard PayPass),  
международна кредитна карта MasterCard Standard (MasterCard Standard  PayPass),  
международна кредитна карта MasterCard Standard (MasterCard Standard PayPass), 
Флекси,  
международна дебитна карта MasterCard Business,  
международна кредитна карта MasterCard Business,  
международна кредитна карта MasterCard Business Флекси 

1.1. Издаване на карта безплатно безплатно 

1.2. Подновяване поради изтичане на валидностен 
срок 

безплатно безплатно 

1.3. Експресно издаване  

1.3.1. на международна дебитна карта Debit 
MasterCard Business 

 20 BGN n/a 
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1.3.2. на карта Международна дебитна карта 
MasterCard Standard 

38 BGN 38 BGN 

1.3.3. на карта  Международна кредитна карта 
MasterCard Standard , Международна дебитна / 
кредитна карта MasterCard Business 

58 BGN 58 BGN 

1.4. Преиздаване на карта поради забравен ПИН код, 
загуба, кражба или повреда в рамките на срока 
на валидност  

    

1.4.1. на международна дебитна карта Debit 
MasterCard Business 

  5 BGN n/a 

1.4.2. на международна дебитна / кредитна карта 
MasterCard Standard, Международна дебитна / 
кредитна карта MasterCard Business 

10 BGN 10 BGN 

1.5. Минимален неснижаем остатък (според валутата на сметката) 

1.5.1. за международна дебитна карта Maestro и 
международна дебитна карта Debit MasterCard 
Business 

   5 BGN  n/a 

1.5.2. за Международна дебитна карта MasterCard 
Standard 

  60 BGN 30 EUR/45 USD 

1.5.3. Международна дебитна карта MasterCard 
Business 

100 BGN 50 EUR/75 USD 

1.5.4. Международна кредитна карта MasterCard 
Standard PayPass, Международна кредитна карта 
MasterCard Business 

не се изисква не се изисква 

1.6. Получаване на карта в локация (ФЦ, офис, ИРМ), 
различна от локацията (ФЦ, офис, ИРМ) на 
първоначалното заявяване на картата 

10 BGN + ДДС 10 BGN + ДДС 

1.7. Промяна на параметри и лимити по карта 5 BGN 5 BGN 

1.8. Невърната карта 2 BGN 2 BGN 

1.9. Деблокиране на карта, блокирана поради 
технически причини от АТМ (вкл. 3 пъти въведен 
грешен ПИН) 

безплатно безплатно 

1.10. Откриване на арбитражна процедура действителните 
разноски + 60 BGN 

действителните 
разноски + 60 BGN 

1.11. Разглеждане на оспорено плащане от 
Арбитражна комисия 

действителните 
разноски 

действителните 
разноски 

1.12. Минимален размер на трансакция за депозиране 
на рекламация 

20 BGN 20 BGN 

1.13. Такса за откриване на процедура по оспорване на 
трансакция (ChargeBack) в България 

10 BGN 10 BGN 
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1.14. Такса за откриване на процедура по оспорване на 
трансакция (ChargeBack) в чужбина 

20 BGN 20 BGN 

1.15. Неоснователно оспорване на трансакция 30 BGN + ДДС 30 BGN + ДДС 

1.16. Регистриране за услуга 3D защита безплатно безплатно 

1.17. Генериране на нов временен секретен код безплатно безплатно 

1.18. Блокиране/Активиране на потребителски профил 
за 3D защита 

безплатно безплатно 

2. Такси за трансакционни и справочни услуги 

2.1. международна дебитна карта Maestro, международна дебитна карта Debit MasterCard 
Business 

2.1.1. Месечна такса за обслужване на платежна сметка 
на международна дебитна карта Maestro и 
международна дебитна карта Debit MasterCard  

8 BGN n/a 

2.1.2. ТЕГЛЕНЕ на пари в брой (cash advance)     

2.1.2.1. от АТМ на Банката 0,20 BGN n/a 

2.1.2.2. от АТМ на друга банка в България 0,90 BGN n/a 

2.1.2.3. от АТМ или ПОС в чужбина 5 BGN + 1%   
от сумата 

n/a 

2.1.2.4. от ПОС в офис на Банката 1 BGN n/a 

2.1.2.5. от ПОС в офис на друга банка в България 5 BGN n/a 

2.1.3. ПЛАЩАНЕ на стоки и услуги на ПОС терминали   

2.1.3.1. на ПОС терминал в търговски обект в България без такса n/a 

2.1.3.2. на виртуален ПОС терминал в България (вкл. 
плащане на комунални услуги и др.) 

0,15 BGN n/a 

2.1.3.3. на ПОС терминал в чужбина безплатно n/a 

2.1.4. Прехвърляне на средства между сметки на АТМ в 
мрежата на БОРИКА за международна дебитна 
карта Maestro 

0,20 BGN n/a 

2.1.5. Прехвърляне на средства по сметка чрез mobb 0,1%; мин. 
 0,50 BGN 

n/a 

2.1.6. Справка за последни 5 операции на АТМ безплатно n/a 

2.1.7. Промяна на ПИН код чрез АТМ безплатно n/a 

2.1.8. Проверка на салдо по сметка чрез АТМ 0,20 BGN n/a 

2.1.9. Такса за временно блокиране на карта по искане 
на картодържател. 

4 BGN n/a 

2.1.10. Месечно извлечение в Банката 1 BGN n/a 

2.1.11. Получаване на суми по карта (refund) 1% върху сумата 1% върху сумата 
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2.2. международна дебитна карта MasterCard 
Standard,  международна дебитна карта 
MasterCard Business 

    

2.2.1. Годишна такса за обслужване на ОСНОВНА карта 

2.2.1.1. Международна дебитна карта MasterCard 
Standard 

30 BGN 30 BGN 

2.2.1.2. Международна дебитна карта MasterCard 
Business 

50 BGN 50 BGN 

2.2.2. Годишна такса за обслужване на ДОПЪЛНИТЕЛНА карта 

2.2.2.1. Международна дебитна карта MasterCard 
Standard 

15 BGN 15 BGN 

2.2.2.2. Международна дебитна карта MasterCard 
Business 

   25 BGN   25 BGN 

2.2.3. ТЕГЛЕНЕ на пари в брой (cash advance)     

2.2.3.1. от АТМ на Банката 0,20 BGN 0,20 BGN 

2.2.3.2. от АТМ на друга банка в България 1 BGN 1 BGN 

2.2.3.3. от АТМ или ПОС в чужбина 5 BGN + 1%  
 от сумата 

5 BGN + 1%  
 от сумата 

2.2.3.4. от ПОС в офис на Банката 1 BGN 1 BGN 

2.2.3.5. от ПОС в офис на друга банка в България 1% от теглената 
сума, мин. 5 BGN 

1% от теглената 
сума, мин. 5 BGN 

2.2.4. ПЛАЩАНЕ на стоки и услуги на ПОС терминали     

2.2.4.1. на ПОС терминал в търговски обект в България безплатно безплатно 

2.2.4.2. на виртуален ПОС терминал в България (вкл. 
плащане      на комунални услуги и др.) 

0,15 BGN 0,15 BGN 

2.2.4.3. на ПОС терминал в чужбина безплатно безплатно 

2.2.5. Прехвърляне на средства по сметка чрез mobb 0,1% мин. 1 BGN 0,1% мин. 1 BGN 

2.2.6. Такса за отказана авторизация 0,40 BGN 0,40 BGN 

2.2.7. Промяна на ПИН код чрез АТМ 0,15 BGN 0,15 BGN 

2.2.8. Проверка на салдо по сметка на АТМ 0,40 BGN 0,40 BGN 

2.2.9. Такса за временно блокиране на карта по искане 
на картодържател 

     7 BGN         7 BGN 

2.2.10. Такса при задържане на карта на АТМ/ПОС в 
чужбина 

100 BGN 100 BGN 

2.2.11. Получаване на суми по карта (refund) 1% 1% 

 
2.3. 

 
международна кредитна карта MasterCard Standard (MasterCard Standard  PayPass),  
международна кредитна карта MasterCard Standard ( MasterCard Standard PayPass) 
Флекси 
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2.3.1. Годишна такса за обслужване на ОСНОВНА карта 40 BGN 40 BGN 

2.3.2. Годишна такса за обслужване на ДОПЪЛНИТЕЛНА 
карта 

20 BGN 20 BGN 

2.3.3. ТЕГЛЕНЕ на пари в брой (cash advance)     

2.3.3.1. от АТМ на Банката 6 BGN 6 BGN 

2.3.3.2. от АТМ на друга банка в България 8 BGN 8 BGN 

2.3.3.3. от АТМ в чужбина 5 BGN + 1%  
от размера на 
трансакцията 

5 BGN + 1%  
от размера на 
трансакцията 

2.3.3.4. от ПОС в офис на Банката 1 BGN 1 BGN 

2.3.3.5. от ПОС в офис на друга банка в България 1% от теглената 
сума, мин. 5 BGN 

1% от теглената 
сума, мин. 5 BGN 

2.3.3.6. от ПОС в офис на банка в чужбина 5 BGN + 1%  
от размера на 
трансакцията 

5 BGN + 1%  
от размера на 
трансакцията 

2.3.4. ПЛАЩАНЕ на стоки и услуги на ПОС терминали     

2.3.4.1. на ПОС терминал в търговски обект в България безплатно безплатно 

2.3.4.2. на виртуален ПОС терминал в България (вкл. 
плащане      на комунални услуги и др.) 

безплатно безплатно 

2.3.4.3. на ПОС терминал в чужбина безплатно безплатно 

2.3.5. Прехвърляне на средства по сметка чрез mobb 0,1%, мин. 2 BGN 0,1%, мин. 2 BGN 

2.3.6. Такса за отказана авторизация 0,40 BGN 0,40 BGN 

2.3.7. Промяна на ПИН код чрез АТМ 0,15 BGN 0,15 BGN 

2.3.8. Проверка на салдо по сметка на АТМ 0,40 BGN 0,40 BGN 

2.3.9. Такса за блокиране на карта при просрочие       2 BGN       2 BGN 

2.3.10. Такса при задържане на карта на АТМ/ПОС в 
чужбина 

100 BGN 100 BGN 

2.3.11. Получаване на суми по карта (refund) 1% 1% 

2.4. международна кредитна карта MasterCard Business,  
международна кредитна карта MasterCard Business Флекси 

2.4.1. Годишна такса за обслужване на ОСНОВНА карта 72 BGN 72 BGN 

2.4.2. Годишна такса за обслужване на ДОПЪЛНИТЕЛНА 
карта 

40 BGN 40 BGN 

2.4.3. ТЕГЛЕНЕ на пари в брой (cash advance)     

2.4.3.1. от АТМ на Банката 3 BGN+ 1,5%  
от размера на 
трансакцията 

3 BGN+ 1,5% 
 от размера на 
трансакцията 
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2.4.3.2. от АТМ на друга банка в България 3 BGN + 2%  
от размера на 
трансакцията 

3 BGN + 2%  
от размера на 
трансакцията 

2.4.3.3. от АТМ в чужбина 7 BGN + 2%  
от размера на 
трансакцията 

7 BGN + 2%  
от размера на 
трансакцията 

2.4.3.4. от ПОС в офис на Банката 4 BGN + 1%  
от размера на 
трансакцията 

4 BGN + 1%  
от размера на 
трансакцията 

2.4.3.5. от ПОС в офис на друга банка в България 7 BGN + 2%  
от размера на 
трансакцията 

7 BGN + 2%  
от размера на 
трансакцията 

2.4.3.6. от ПОС в офис на банка в чужбина 7 BGN + 3%  
от размера на 
трансакцията 

7 BGN + 3%  
от размера на 
трансакцията 

2.4.4. ПЛАЩАНЕ на стоки и услуги на ПОС терминали     

2.4.4.1. на ПОС терминал в търговски обект в България безплатно безплатно 

2.4.4.2. на виртуален ПОС терминал в България (вкл. 
плащане  на комунални услуги и др.) 

безплатно безплатно 

2.4.4.3. на ПОС терминал в чужбина безплатно безплатно 

2.4.5. Прехвърляне на средства по сметка чрез mobb 0,1% мин. 2 BGN 0,1% мин. 2 BGN 

2.4.6. Такса за отказана авторизация 0,40 BGN 0,40 BGN 

2.4.7. Промяна на ПИН код чрез АТМ 0,15 BGN 0,15 BGN 

2.4.8. Проверка на салдо по сметка на АТМ 0,40 BGN 0,40 BGN 

2.4.9. Такса за блокиране на карта при просрочие       2 BGN       2 BGN 

2.4.10. Такса при задържане на карта на АТМ/ПОС в 
чужбина 

100 BGN 100 BGN 

2.4.11. Получаване на суми по карта (refund) 1% 1% 

 
3. 

 
ПОС терминали 

3.1. ПОС терминали при търговци     

3.2. При обслужване на карти носещи търговските 
марки на Борика и/или Maestro издадени в 
България 

по договаряне;  
мин. 0,50%; 
мин. 0,20 BGN 

по договаряне;  
мин. 0,50%;  
мин. 0,20 BGN 

3.3. При обслужване на карти носещи търговските 
марки на  Visa international и  MasterCard 
international 

по договаряне;  
мин. 3%,  
мин. 1 BGN 

по договаряне;  
мин. 3%,  
мин. 1 BGN 

3.4. Месечна такса за GSM/GPRS комуникационна 
свързаност на ПОС терминал 

 10 BGN  10 BGN 

3.5. Минимален размер на месечен приход от 
комисионни от терминал 

 25 BGN  25 BGN 
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3.6. ПОС терминали в салони на Банката (Cash 
Advance) 

  

3.7. Теглене на ПОС с карти Борика и Maestro от 
България 

0,20% от сумата; 
мин. 5 BGN 

0,20% от сумата; 
мин. 5 BGN 

3.8. Теглене на ПОС с всички карти Visa, Visa Electron, 
V pay, MasterCard, както и Maestro от чужбина 

4% от сумата;  
мин. 10 BGN 

4% от сумата;  
мин. 10 BGN 

3.9. Теглене на ПОС с карти Maestro на D Bank 0,10% от сумата; 
мин. 5 BGN 

0,10% от сумата; 
мин. 5 BGN 

3.10. Теглене на ПОС с карти MasterCard на D Bank 2% от сумата; мин. 
10 BGN 

2% от сумата; мин. 
10 BGN 

 
4. 

 
Електронни битови сметки и SMS/e-mail известяване 

4.1.  Такса за регистрация на клиент към системата за 
ЕБС и SMS услуги 

безплатно безплатно 

4.2. Такса за регистрация / редакция на карта безплатно безплатно 

4.3. Такса за регистрация / редакция на комунално 
плащане 

безплатно безплатно 

4.4. Минимален размер на депозираната сума за SMS 
и/или e-mail известяване 

5 BGN 5 BGN 

4.5. Известяване за комунално плащане:     

4.5.1. SMS при постъпило ново задължение за плащане 0,08 BGN (+ ДДС) 0,08 BGN (+ ДДС) 

4.5.2. SMS при постъпило ново задължение над 
максималната сума 

0,08 BGN (+ ДДС) 0,08 BGN (+ ДДС) 

4.5.3. SMS при успешно или неуспешно комунално 
плащане 

0,08 BGN (+ ДДС) 0,08 BGN (+ ДДС) 

4.5.4. E-mail известяване безплатно безплатно 

4.6. SMS авторизация (за всички картови продукти на 
Банката) 

по тарифа на 
системния 
оператор 

по тарифа на 
системния 
оператор 

4.7 SMS наличност (за всички картови продукти на 
Банката) 

по тарифа на 
системния 
оператор 

по тарифа на 
системния 
оператор 

4.8. Такса за плащане на комунална услуга от сметка 0,15 BGN 0,15 BGN 

4.9. Известяване чрез услуга Д Инфо     

4.9.1. абонамент за единично известяване 0,12 BGN + ДДС 0,12 BGN + ДДС 

4.9.2. пакет за 50 броя SMS       5 BGN + ДДС       5 BGN + ДДС 

4.9.3. пакет за 100 броя SMS       9 BGN + ДДС       9 BGN + ДДС 

4.9.4. Годишна такса за Д Инфо      1 BGN          
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4.10. За известяване чрез e-mail съобщение с услугата 
Д Инфо 

   Безплатно      безплатно 

 
 

Раздел VI.  КРЕДИТИ 
    1. Кредити                                               

1.1. Такса за разглеждане на искане за кредит (за 
всички видове кредити), върху исканата сума. Ако 
искането за кредит е в друга валута, се 
преизчислява по фиксинга на БНБ в деня на 
подаване на молбата. 

0,15%; мин. 100 BGN, макс. 3000 BGN 

1.2. Такса за приемане и обработка на документи за 
кредит, предоставен по кредитна карта 

20 BGN 

1.3. Комисиона за управление на кредит - начислява 
се еднократно върху разрешения размер на 
кредита, за целия период и се събира при 
подписване на договор. 

по договореност; мин. 0,25% 

1.4. Годишна такса за обслужване на кредитна 
сметка. За първата година е платима преди първо 
усвояване на кредита, върху разрешения размер. 
За кредити със срок на погасяване се заплаща 
ежегодно, в началото на всеки 12-месечен 
период и се начислява върху непогасената 
главница при кредити с погасителен план и върху 
разрешения за ползване лимит, за кредитни 
линии и овърдрафт кредити. 

1%, във валутата на кредита 

1.5. Комисиона за ангажимент се начислява върху 
разликата между размера на разрешение за 
ползване кредит (съотв. Транш) и фактическия 
дълг по кредита за всеки ден от периода на 
ползването му. Комисионата се изчислява 
ежедневно и е дължима и платима месечно на 
последно число от всеки календарен месец. 

  

  за кредити с договорен погасителен план  1% годишно 

  за овърдрафт кредити/кредитни линии  2% годишно 

1.6. Комисиона за промяна/ предоговаряне/ 
преструктуриране 

 

1.6.1. Комисиона за промяна / предоговаряне 
параметрите на кредитна сделка по искане на 
клиента, еднократно, върху размера на 
предоговаряната кредитна експозиция* 
 
 
 
 

За експозиция до 100 000 BGN или 
тяхната равностойност във валута такса 
в размер на 150 BGN 
 
 
За експозиция над 100 000 BGN или 
тяхната равностойност във валута такса 
в размер на 0.15%, мин 300 BGN, макс 



 

 
 

 

начало            26 

 

* Не важи за ценови параметри 15 000 BGN 
 

1.6.2. Комисиона за преструктуриране или промяна в 
ценовите параметри на кредитна сделка по 
искане на клиента, еднократно, върху размера на 
предоговаряната кредитна експозиция 

0.3%, мин. 300 BGN, макс. 15 000 BGN 

  * При удължаване на срока на овърдрафт/кредитна линия се събира само таксата по 
т.1.4. 

  * При увеличаване на размера на кредита се събират такси по т. 1.1, т.1.3 и 1.4 върху 
увеличената част. 

1.7. Комисиона за предсрочно погасяване и/или 
прекратяване на договор за кредит 

без  предизвестие или с предизвестие 
до 30 дни - 6% 
при предизвестие над 30 дни - 5% 

           2. Юридически услуги, свързани с кредитни сделки  

2.1. Изготвяне/съгласуване на проект за нотариален акт за договорна ипотека/молба за 
вписване на законна ипотека и вписване на ипотека 

2.1.1. за кредити до 100 000 BGN  75 BGN + ДДС 

2.1.2. за кредити до 500 000 BGN 125 BGN + ДДС 

2.1.3. за кредити над 500 000 BGN 150 BGN + ДДС 

2.2. Изготвяне/съгласуване на съгласие за заличаване 
на ипотека, вкл. частично 

  60 BGN + ДДС 

2.3. Изготвяне/съгласуване на документи по вписване 
на особен залог 

  35 BGN + ДДС 

2.4. Изготвяне/съгласуване на съгласие за заличаване 
на особен залог, вкл. частично 

  50 BGN + ДДС  

2.5. Вписване на особен залог в ЦРОЗ, заличаване на 
особен залог в ЦРОЗ  

  50 BGN + ДДС 

2.6. Подновяване и вписване на подновяване - 
ипотеки 

  60 BGN + ДДС 

2.7. Подновяване и вписване на подновяване - 
особен залог 

  50 BGN + ДДС 

2.8. Писмено предварително правно становище По договореност; мин. 250 BGN + ДДС 

2.9. Компютърна справка в имотен регистър   

2.9.1. за първа страница    10 BGN + ДДС 

2.9.2. за всяка следваща       2 BGN + ДДС 

2.10. Други правни услуги  по договореност; мин. 250 BGN + ДДС 

   
3. Други 

3.1. За потвърждение на оценка на обезпечение от външен оценител от Банката 

  за кредити до 100 000 BGN        50 BGN + ДДС 

  за кредити до 500 000 BGN        75 BGN + ДДС 

  за кредити до 1 000 000 BGN      100 BGN + ДДС 

  за кредити до 2 000 000 BGN       200 BGN + ДДС 

  за кредити над 2 000 000 BGN по договореност,  
мин. 500 BGN + ДДС  
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3.2. За годишна актуализация на оценка на обезпечение, без потвърждение на оценка на 
външен оценител, Банката събира комисиона 50% от тази по т.  3.1 + ДДС 

3.3. За издаване на справка или удостоверение, 
свързано с обслужване на кредит 

         70 BGN + ДДС 

3.4. За справка, по искане на клиент в ЦКР или НОИ, 
за всяка справка 

         10 BGN + ДДС 

 
Забележки: 
1.   Таксите и комисионите за кредити по отделни продукти са съгласно условията на продукта. 
2. Таксите и комисионите за специфични кредитни операции и/или кредитни операции с преференциални 
условия са по договореност. 
3.  Таксата за разглеждане на искане за кредит се дължи при подаване на искане за кредит и не подлежи на 
връщане. 
4.  При промяна или прекратяване на конкретен кредитен продукт се прилагат условията, посочени в 
сключения договор. 
5.  Ако не е указано друго, таксите и комисионите се събират във валутата, в която е разрешен кредита. 

 
Раздел VII.  СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ 
    

1. Посредничество при сключване на сделки с финансови инструменти на БФБ 

1.1. Сделки с дялове, акции или права върху акции до 
50 000 BGN 

2% от стойността на всяка сделка,  
мин.  50 BGN 

1.2. Сделки с дялове, акции или права върху акции 
над 50 000 BGN 

2% от стойността на всяка сделка,  
мин.  200 BGN 

1.3. Сделки на вторичен пазар с ДЦК, издадени по 
реда на Наредба № 5 на БНБ 

0,10% от стойността на сделката, 
мин.  10 BGN 

1.4. Сделки с облигации  0,10% от стойността на сделката, 
мин.  20 BGN 

 
2. 

 
Други услуги, свързани с инвестиционно посредничество и финансови инструменти 

2.1. Управление на портфейл от финансови 
инструменти 

1,00% от първоначалната стойност на 
портфейла, на годишна база 
пропорционално на срока за 

управление 

2.2. Изготвяне на справки, уведомления или 
удостоверения, свързани с управлението на 
портфейл от финансови инструменти извън 
отчетите, предоставяни на клиенти по реда на чл. 
60 от Регламент ЕС 2017/565 

 
 

40 BGN + ДДС 

2.3. Представителство на акционер пред Общо 
събрание на емитент  

50 BGN + ДДС 

    
Раздел VІII. СЪХРАНЕНИЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА 
 

1. Съхранение на финансови инструменти по регистър (сметка) 

1.1. Откриване на сметка без такса 
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1.2. Месечна такса за съхранение и поддържане на 
финансови инструменти по сметки при Банката *  
 
* Таксата се начислява в/у стойността на 
клиентския портфейл, изчислена по пазарни 
цени към края на всеки месец. 

0,04%,  
мин.  10 BGN за непрофесионални 

клиенти, за професионални клиенти - 
без такса 

1.3. Месечна такса за съхранение и поддържане на 
финансови инструменти по сметки при Банката * 
при управление на портфейл                                                                               
 
* Таксата се начислява в/у стойността на 
клиентския портфейл, изчислена по пазарни 
цени към края на всеки месец. 

0,02%;  
мин.10 BGN за непрофесионални 

клиенти,  
за професионални клиенти - без такса 

1.4. Издаване на извлечение от регистър, 
уведомление или справка за финансови 
инструменти 

10 BGN 

1.5. За изплащане на емисии с настъпил падеж – 
върху номинала 

0.02% 

 
2. 

 
Депозитарни и попечителски услуги за държавни ценни книжа, издадени по реда на 
Наредба № 5 на БНБ 

2.1. Прехвърляне на ДЦК по реда на чл. 20, ал. 2, 4, 5, 
6 и 7 от Наредба № 5 на БНБ 

10 BGN 

2.2. Блокиране и деблокиране на ДЦК по регистъра 50 BGN 

2.3. Блокиране и деблокиране на ДЦК, 
предназначени за обезпечение по кредит 

0,2% от номинала;  
мин. 10 BGN 

2.4. Издаване на сертификат за собственост на ДЦК  5 BGN 

2.5. Такса за обезсилване на изгубен или унищожен 
сертификат на ДЦК 

10 BGN 

 
3. 

 
Съхранение и администриране на финансови инструменти, регистрирани в ЦД 

3.1. Регистриране на клиент и откриване/закриване 
на клиентска сметка за финансови инструменти 
към регистъра на Банката при Централен 
депозитар АД (ЦД) 

без такса 
  

3.2. Издаване на депозитарна разписка от ЦД 10 BGN 

3.3. Проверка на наличност по сметка в ЦД, след 
писмено нареждане на клиента 

   5 BGN 

3.4. Прехвърляне на финансови инструменти от 
собствена сметка на клиента по клиентска сметка 
към регистъра на Банката при ЦД.  

20 BGN 

3.5. Прехвърляне на финансови инструменти от 
сметка на клиент, водена от друг инвестиционен 
посредник по клиентска сметка при Банката, като 

без такса 
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инвестиционен посредник 

3.6. Прехвърляне на финансови инструменти от 
клиентска сметка, водена по регистъра на 
Банката при ЦД, по клиентска сметка при друг 
инвестиционен посредник 

20 BGN 

3.7. Блокиране на финансови инструменти в ЦД 50 BGN 

3.8. Издаване на удостоверение за блокиране 80 BGN 

3.9. Деблокиране на финансови инструменти в ЦД 80 BGN 

3.10. Услуги по вписвания в ЦД (на особени залози, 
финансови обезпечения, запорни съобщения и 
др.) 

по договаряне + ДДС 

 
 
 
Раздел IX. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ВАЛУТА 
 

● Покупко-продажбата на валута се извършва по обявените от Банката курсове "купува" и 
"продава" за деня. При сделки за суми над 20 000 EUR и 20 000 USD се допуска договаряне на курса.  

● За регистрация на сделка при покупко-продажба на валута между клиенти чрез Банката, върху 
левовата равностойност на купуваната и продадената валута от участниците в сделката, се 
начислява комисиона в размер 0,5 %. 

 
Раздел X.  ТРЕЗОР                                                                         левове                         валута 

        

1. За ползване на малка касета (7х24х32)     

1.1. за 3 месеца   40 BGN + ДДС  

1.2. за 6 месеца   70 BGN + ДДС  

1.3.  за 12 месеца 120 BGN + ДДС  

2. За ползване на средна касета (19х28х37)     

2.1. за 3 месеца   60 BGN + ДДС  

2.2. за 6 месеца 100 BGN + ДДС  

2.3.  за 12 месеца 185 BGN + ДДС  

3. За ползване на голяма касета (28х30х37)     

3.1. за 3 месеца   80 BGN + ДДС  

3.2. за 6 месеца 140 BGN + ДДС  

3.3.  за 12 месеца 235 BGN + ДДС  

4. Такса за изгубване /повреждане на ключ от 
касета и издаване на дубликат, от ползвателя. 

      15 EUR + ДДС 
фактически 
разходи(ключарска 
помощ + нотариус) 
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Забележки: 
1. В цената за ползване на касета са включени по 4 посещения в рамките на един календарен 
месец. За всяко допълнително посещение в трезорните помещения се събира допълнителна такса в 
размер на 2 BGN без ДДС. 
2. При просрочване на времетраенето за ползване на касетата без предварително  клиента да е 
уточнил, дали същата ще бъде освободена или предоговорена за нов срок, клиентът заплаща такса 
за периода за ползване от Тарифата плюс 1 BGN за всеки ден просрочие. 
 

Раздел XI.   ДРУГИ УСЛУГИ                                                        левове                         валута 
    

1. За изготвяне на справки по банкови операции и 
отчети по тях  в рамките на три работни дни на 
български език  

    

1.1. за текуща година 20 BGN + ДДС  

1.2. за предходна година 50 BGN + ДДС  

2. За изготвяне на справки в рамките на три работни 
дни на aнглийски език  

    

2.1. за текуща година  EUR 20 + ДДС 

2.2. за предходна година  EUR 50 + ДДС 

3. Такса за удостоверение на български език     30 BGN + ДДС 

на чужд език               80 BGN + ДДС 

4. За издаване на банкова референция на български език     50 BGN + ДДС 

на чужд език               80 BGN + ДДС 

5. Изготвяне на отговор при одиторска проверка 100 BGN + ДДС  

6. За експресно издаване (до 2 часа) на документи и 
справки се събира допълнителна такса  

  30 BGN + ДДС  

7. Факс разноски     

7.1. за чужбина, за всяка страница    4 BGN + ДДС  

7.2. за страната, за всяка страница    2 BGN + ДДС  

8. Пощенски разноски по искане на клиент, за всяко 
писмо 

   5 BGN + ДДС  

9. Специални куриерски услуги  10 BGN + ДДС   
фактически  
разходи 

 

10. Ксерокопие, на страница  1 BGN + ДДС  

11. Правни услуги по договаряне; мин. 300 BGN + ДДС 

12. Проверка на пълномощно в регистър „Единство 
2” 

5 BGN + ДДС 

        

Раздел XII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

1. Настоящата Тарифа определя стандартните такси и комисиони по операции и услуги, дължими и 
платими от клиенти на  “Търговска банка Д” АД. 
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2. Настоящата Тарифа се прилага за клиенти на “Търговска банка Д” АД – български и чуждестранни 
юридически лица, еднолични търговци, неперсонифицирани дружества, вкл. такива по Закона за 
задълженията и договорите, физически лица, упражняващи свободна професия или извършващи 
стопанска дейност, но нерегистрирани като търговци, разпоредители с бюджетни средства (когато е 
приложимо), които имат сметки при Банката или извършват операция/операции на гишетата на 
Банката. 

3. Банковите комисиони, такси, лихви и други разноски се събират в левове, валута или левова 
равностойност, изчислена по централния курс на Българската народна банка (БНБ) за съответната 
валута в деня на регистриране на плащането, освен ако няма друга специална договореност с 
Банката.  

4. Всички такси и комисиони се начисляват от Банката в момента на извършване на съответната 
услуга и не подлежат на връщане, освен ако не е уговорено друго.  

5. Банката изпълнява клиентски нареждания, депозирани в необходимата форма и 
законосъобразно съдържание.  

6. Банката извършва операции по нареждане на титуляря на сметката, или упълномощени по 
съответния ред лица, само при наличие на средства по тях, покриващи сумите по наредените 
операции, дължимите такси и други разноски. 

7. При изпращане на комуникационно съобщение, извън случаите в които изрично е упоменато в 
настоящата Tарифа, се дължи такса в размер на 10 евро. 

8.  Клиенти, които нямат сметки в Търговска банка Д АД, заплащат предварително дължимите такси 
и комисиони.  

9. Не се събират такси и комисиони за издаване на удостоверения, справки и други при следните 
случаи: по искане на БНБ; по искане на държавни органи; по силата на закона.  

10. Банката има право да закрива служебно сметки в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 
на БНБ и тази Тарифа.  

11. Размерът на таксите и комисионите за всички услуги в тази Тарифа е без ДДС. ДДС се начислява 
допълнително при всяка взета операция, съгласно ЗДДС. Банката упоменава в тази Тарифа всяка 
услуга, която се облага с ДДС. 

12. Управителният съвет на Банката има право по всяко време да изменя и допълва настоящата 
Тарифа. Измененията и допълненията влизат в сила от деня, посочен в решението на Управителния 
съвет на “Търговска банка Д” АД. 

13. Посочените в тази Тарифа, както и в Лихвената тарифа условия и такси, могат да се различават от 
тези, предлагани от Банката по отделни кредитни или депозитни продукти.  

14. За неупоменати в Тарифата услуги Банката събира такси и комисиони на цени по договаряне. 

15. Неразделна част от тази Тарифа е  “Тарифа за лихвите на Търговска банка Д АД" по 
разплащателни, депозитни и други сметки в национална и в чуждестранна валута и Лихвен 
бюлетин. 

 


