ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ТАРИФАТА „ТЕКСИМ БАНК“ АД – ЛИХВЕН БЮЛЕТИН

ЛИХВЕН БЮЛЕТИН ЗА СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

I.

СРОЧЕН ДЕПОЗИТ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Валута Минимална сума за олихвяване
BGN
EUR
USD

Годишен лихвен процент
1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца

100
50
50

0.15%
0.15%
0.05%

0.30%
0.25%
0.15%

0.45%
0.45%
0.30%

0.70%
0.70%
0.45%

1. Посочените лихвени проценти са валидни за обща сума на депозитите на клиент до 200 000 лв.,
(или равностойността им в друга валута, преизчислена по фиксинга на БНБ за деня) във всяка
отделна валута.
2. За суми на депозитите на клиент, над 200 000 лв., (или равностойността им в друга валута,
преизчислена по фиксинга на БНБ за деня) във всяка отделна валута, лихвата е по договаряне;
3. Минимална сума за откриване – 100 BGN; 50 EUR/USD;
4. Лихвеният процент не се променя за срока на депозита;
5. Банката не олихвява депозити със салда под минималните;
6. Внасянето на суми по срочни депозити е разрешено в срок до 3 работни дни след датата на
откриване на сметката или падежната дата на депозита. Допълнителното внасяне или прехвърляне
на суми по срочни депозити след посочения в предходното изречение срок не е разрешено. При
прехвърляне или допълнително внасяне на парична сума по депозитната сметка, върху
прехвърлената/внесената сума, Банката не начислява и не изплаща лихва.
7. На датата на падеж, лихвата се капитализира по депозитната сметка;
8. При разпореждане със средствата цялостно или частично преди датата на падеж, Банката не
начислява лихва, до датата на разпореждане;
9. При разпореждане със средствата цялостно или частично преди датата на падеж, клиентът дължи
такси и комисиони, определени в Тарифата на Банката към момента на извършване на съответната
операция;
10. При нарушаване на депозит и частично ползване на суми от него, той се подновява за остатъка от
сумата, при лихва съгласно действащата към датата на подновяване Тарифа на Банката и
Приложение 1 към нея, като посочения при откриване на депозита срок започва да тече отначало;
11. При изтичане на срока на договора за депозит, в случай че никоя от страните изрично не го
прекрати и не е договорено друго в самия договор, той се подновява автоматично за същия срок и
при лихвени условия, съгласно приложимата към датата на подновяване Тарифа на Банката и
Приложение 1 към нея.
12. При изтичане на срока на договорите за депозит, сключени до 02.10.2011 г., в случай че никоя от
страните изрично не го прекрати, договорът се подновява автоматично за същия срок и съгласно
приложимата към датата на подновяване Тарифа на Банката и Лихвен бюлетин – Приложение 1
към нея
II.

СПЕСТОВНА СМЕТКА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
Валута Минимална сума за олихвяване Годишен лихвен процент
BGN
10
0.50%
EUR
10
0.50%
USD
10
0.10%
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1.
2.
3.
4.
5.

III.

Минимална сума за откриване – 10 BGN/EUR/USD;
Банката не олихвява спестовни влогове със суми за олихвяване под минималните;
Изплащане на лихвата – в последния работен ден на всяка календарна година или при закриване;
Довнасянето е разрешено по всяко време и без ограничение;
При разпореждане със средствата, клиентът дължи такси и комисиони, определени в Тарифата на
Банката към момента на извършване на съответната операция.

РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Валута
BGN
EUR
USD
Минимално салдо не се изисква не се изисква не се изисква
Годишна лихва
0%
0%
0%

Разплащателната сметка за основни операции – не се изисква поддържане на минимално салдо. По
разплащателна сметка за основни операции Банката начислява годишна лихва в размера посочен в
Лихвения бюлетин на Банката за разплащателни сметки в лева за физически лица.

IV.

РАЗПОЛАГАЕМА СМЕТКА

Минимално среднодневно салдо в лева
до 999.99
1 000.00 - 9 999.99
10 000.00 - 49 999.99
50 000.00 - 99 999.99
100 000.00 - 199 999.99
от 200 000.00 до 499 999.99
над 500 000.00

Годишен лихвен процент
0.00%
0.10%
0.20%
0.30%
0.40%
0.50%
0.60%

Минимално среднодневно салдо в евро
до 499.99
500.00 - 4 999.99
5 000.00 - 24 999.99
25 000.00 - 49 999.99
50 000.00 - 99 999.99
от 100 000.00 до 249 999.99
над 250 000.00

Годишен лихвен процент
0.00%
0.10%
0.20%
0.30%
0.40%
0.50%
0.60%

1. „Разполагаема сметка“ е спестовна сметка, предназначена за физически лица.
2. Минималната сума за откриване е 1 000.00 (хиляда) лева за сметки в лева и 500.00 (петстотин) евро
за сметки в евро.
3. По сметката могат да се внасят и теглят суми по всяко време.
4. В случай, че в резултат на операции със сметката размерът на сумата стане по-малък от изискваната
минимална сума за откриване, Банката преустановява начисляването на лихви. Банката
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възобновява начисляването на лихви, в случай на постъпване на сума по сметката над изискваната
минимална сума за откриване.
5. По сметката не се предоставя лихва, в случаите когато размерът на среднодневното салдо по нея за
периода на олихвяване е по-малък от определения минимум. Банката възобновява олихвяването
на сметката, в случай на постъпване на суми и наличие на среднодневно салдо по нея за периода
на олихвяване равно или надвишаващо олихвяемия минимум.
6. Лихвеният процент се начислява върху среднодневното салдо за месечен период в зависимост от
скалата за олихвяване.
7. Олихвяването на сметката се извършва в последния работен ден на всеки календарен месец или на
датата на нейното закриване.
V.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ТЕКСИМ БАНК АД олихвява сумите по банкови сметки с лихвени проценти, определени в настоящия
лихвен бюлетин. Обявените лихвени проценти са на годишна база.
2. Годишните лихвени проценти се начисляват на база 360/360 дни за следните продукти, като
месецът се смята за 30 дни, а годината за 360 дни:
2.1. Разплащателни сметки на физически и юридически лица;
2.2. Спестовни влогове на физически лица;
2.3. Срочни депозити на физически и юридически лица;
2.4. Разполагаема сметка.
3. Лихвените проценти в настоящия бюлетин са валидни за физически и юридически лица с
изключение на институционалните инвеститори, финансови институции по смисъла на чл. 3 от
Закона за кредитните институции (ЗКИ) и институционални клиенти, а именно: секторна
класификация Държавни нефинансови предприятия, секторна класификация Централно
правителство, включително разпоредители с финансова автономност, секторна класификация
Местно правителство, секторна класификация Социално осигурителни фондове, съгласно
секторната класификацията на БНБ.“
4. Институционален инвеститор, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)
е банка, която не действа като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, договорен
фонд, застрахователно дружество, пенсионен фонд или друго дружество, чийто предмет на
дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа
5. Финансова институция, съгласно чл. 3 от ЗКИ е лице, различно от кредитна институция, чиято
основна дейност е извършване на една или повече от дейностите:
1. по чл. 2, ал. 2, т. 1, 2, 6 - 13 от ЗКИ;
2. придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция;
3. отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или
други възстановими средства.
6. Съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките, Фондът за гарантиране на влоговете в
банките гарантира пълното изплащане на паричните средства по всички банкови сметки на
клиентите (физически и юридически лица) в левове и в чуждестранна валута и начислените лихви
по тях, открити в ТЕКСИМ БАНК АД, в общ размер до 196 000 лв. за всеки клиент с изключение на
сметки с привилегировани лихвени проценти, различни от определените в този Лихвен бюлетин.
Промяната в Лихвения бюлетин, който е неразделна част от Тарифата на Банката, влиза в сила от
31.07.2012 г. с решение на Управителен съвет на ТЕКСИМ БАНК АД.
Промените по депозитни и спестовни сметки влизат в сила от датата на промяната.
За депозити, открити преди датата на промяната, актуализацията на лихвените условия се извършва
след настъпване на падежа и касае следващия договорен срок на депозита.
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Лихвеният бюлетин е променен с Решение на Управителния съвет на ТЕКСИМ БАНК АД от 10.03.2014 г.,
като приетите промени влизат в сила от 01.04.2014 г.
Лихвеният бюлетин е променен с Решение на Управителния съвет на ТЕКСИМ БАНК АД от 14.05.2014 г.,
като приетите промени влизат в сила от 20.05.2014 г. за новооткрити сметки и от 20.07.2014 г. за
съществуващите сметки. Новите лихвени условия на срочните депозити ще бъдат в сила от 20.05.2014 г.
за новооткрити депозити и от датата на подновяване на депозита след изтичане на срока до падеж за
съществуващите депозити.
Лихвеният бюлетин по отношение на Разполагаемата сметка е допълнен с решение на УС на ТЕКСИМ
БАНК АД от 16.10.2014 г., като приетите допълнения влизат в сила от 20.10.2014 г.
Лихвеният бюлетин е променен с Решение на Управителния съвет на ТЕКСИМ БАНК АД от 16.10.2014 г.,
като приетите промени и новите лихвени условия на ‚,Срочни депозити‘‘ ще бъдат в сила от 23.10.2014 г.
за новооткрити депозити. За съществуващите депозити, промяната ще бъде в сила от датата на
подновяване на депозита, след изтичане на срока на падеж или след олихвяване.
Лихвеният бюлетин е променен с Решение на Управителния съвет на ТЕКСИМ БАНК АД от 18.12.2014 г.,
като приетите промени и новите лихвени условия на ‚,Срочни депозити‘‘ ще бъдат в сила от 19.12.2014 г.
за новооткрити депозити. За съществуващите депозити, промяната ще бъде в сила от датата на
подновяване на депозита, след изтичане на срока на падеж или след олихвяване.
Лихвеният бюлетин е променен с Решение на Управителния съвет на ТЕКСИМ БАНК АД от 29.01.2015 г.,
като приетите промени по раздел I, т. 6 и новите лихвени условия по ‚,Срочни депозити‘‘ влизат в сила от
02.02.2015 г. за новооткрити депозити. За съществуващите депозити, промените на лихвените условия
влизат в сила от датата на подновяване или падеж на депозита.
Лихвеният бюлетин е променен с Решение на Управителния съвет на ТЕКСИМ БАНК АД от 05.03.2015 г.,
като промяната в лихвените проценти по сега действащи ‚,Срочни депозити‘‘ влизат в сила в деня на
падежа (в случай на автоматично продължаване на срока на договора), a промените на лихвените
проценти по продуктите „Разполагаема сметка“ и „Спестовна сметка“ за сключени по тях договори
влизат в сила от 11.03.2015г. Промяната по лихвените проценти за всички нови договори по трите
продукта влиза в сила от 11.03.2015г.
Лихвеният бюлетин е променен с Решение на Управителния съвет на ТЕКСИМ БАНК АД от 26.03.2015г.,
като приетите промени по раздел I, т. 12 влизат в сила от 02.04.2015г.
Лихвеният бюлетин е променен с Решение на Управителния съвет на ТЕКСИМ БАНК АД от 09.04.2015 г.,
като промяната в лихвените проценти по сега действащи ‚,Срочни депозити‘‘ влизат в сила в деня на
падежа (в случай на автоматично продължаване на срока на договора), a промените на лихвените
проценти по продуктите „Разполагаема сметка“ и „Спестовна сметка“ за сключени по тях договори
влизат в сила от 16.04.2015г.
Лихвеният бюлетин е променен с Решение на Управителния съвет на ТЕКСИМ БАНК АД от 12.06.2015 г.,
като промяната в лихвените проценти по сега действащи ‚,Срочни депозити‘‘ влизат в сила в деня на
падежа (в случай на автоматично продължаване на срока на договора), a промените на лихвените
проценти по продуктите „Разполагаема сметка“ и „Спестовна сметка“ за сключени по тях договори
влизат в сила от 16.06.2015г.
Лихвеният бюлетин е променен с Решение на Управителния съвет на ТЕКСИМ БАНК АД от 03.09.2015 г.,
като промяната в лихвените проценти по „Спестовна сметка“ за сключени по тях договори влизат в сила
от 14.09.2015г.
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Лихвеният бюлетин е променен с Решение на Управителния съвет на ТЕКСИМ БАНК АД от 08.10.2015 г.,
като промяната в лихвените проценти по „Разполагаема сметка“ за сключени по тях договори влизат в
сила от 12.10.2015г. Промените в лихвените проценти по сега действащи срочни депозити влизат в сила в
деня на падежа (в случай на автоматично продължаване на срока на договора). Промяната по лихвените
проценти за всички нови договори по двата продукта влиза в сила от 12.10.2015г.
Лихвеният бюлетин е променен с Решение на Управителния съвет на ТЕКСИМ БАНК АД от 25.11.2015 г.,
като промяната в лихвените проценти по „Разполагаема сметка“ за сключени по тях договори влизат в
сила от 04.12.2015г. Промените в лихвените проценти по сега действащи срочни депозити влизат в сила в
деня на падежа (в случай на автоматично продължаване на срока на договора). Промяната по лихвените
проценти за всички нови договори по двата продукта влиза в сила от 04.12.2015г.
Лихвеният бюлетин е променен с Решение на Управителния съвет на ТЕКСИМ БАНК АД от 14.04.2016 г.,
като промяната в лихвените проценти по сега действащи ‚,Срочни депозити‘‘ влизат в сила в деня на
падежа (в случай на автоматично продължаване на срока на договора), a промените на лихвените
проценти по продуктите „Разполагаема сметка“ и „Спестовна сметка“ за сключени по тях договори
влизат в сила от 20.04.2016г.
Лихвеният бюлетин е променен с Решение на Управителния съвет на ТЕКСИМ БАНК АД от 02.06.2016 г.,
като промяната в лихвените проценти по сега действащи ‚,Срочни депозити‘‘ влиза в сила в деня на
падежа (в случай на автоматично продължаване на срока на договора), a промените на лихвените
проценти по продуктите „Разполагаема сметка“ и „Спестовна сметка“ за сключени по тях договори
влизат в сила от 09.06.2016г.
Лихвеният бюлетин е променен с Решение № 53 от 15.09.2016 г. на Управителния съвет на ТЕКСИМ БАНК
АД и влиза в сила от 19.09.2016г.
Лихвеният бюлетин е променен с Решение № 62 от 20.10.2016 г. на Управителния съвет на ТЕКСИМ БАНК
АД и влиза в сила от 24.10.2016г. Промяната в лихвените проценти по сега действащи ‚,Срочни депозити‘‘
влиза в сила в деня на падежа (в случай на автоматично продължаване на срока на договора).
Лихвеният бюлетин е променен с Решение № 63 от 27.10.2016 г. на Управителния съвет на ТЕКСИМ БАНК
АД и влиза в сила от 04.11.2016 г. Промяната в лихвените проценти по сега действащи ‚,Срочни
депозити‘‘ влиза в сила в деня на падежа (в случай на автоматично продължаване на срока на
договора).
Лихвеният бюлетин е променен с Решение № 63 от 27.10.2016 г. на Управителния съвет на ТЕКСИМ БАНК
АД и влиза в сила от 27.12.2016 г. за сключени договори за продукт „Спестовна сметка“ в USD.
Лихвеният бюлетин е променен с Решение № 63 от 27.10.2016 г. на Управителния съвет на ТЕКСИМ БАНК
АД и влиза в сила от 03.01.2017 г. за сключени договори за продукти „Спестовна сметка“ и
„Разполагаема сметка“ в BGN и EUR.
Лихвеният бюлетин е променен с Решение № 5 от 06.02.2017 г. на Управителния съвет на ТЕКСИМ БАНК
АД и влиза в сила от 10.02.2017 г. Промяната в лихвените проценти по сега действащи ‚,Срочни
депозити‘‘ влиза в сила в деня на падежа (в случай на автоматично продължаване на срока на
договора).
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