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РАЗДЕЛ I. СМЕТКИ 

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящата тарифа регламентира обичайните лихвени условия, комисиони, такси и други разноски, прилагани от  „Тексим Банк” АД, в случай 
че няма изрично договорени други такива между банката и нейните клиенти или кореспонденти по конкретни сделки. 
2. Банковите комисиони, такси, лихви и други разноски се събират в български лева и евро /щатски долари според валутата на транзакцията. 
Ако валутата на транзакцията е различна от евро/щатски долари, а комисионите, таксите, лихвите и другите разноски са определени в EUR, тогава те се 
изчисляват в евро на база централен курс на БНБ за деня. 
3. Левовата равностойност на таксите и комисионите по левови операции, определени в чужда валута, се изчислява на база централен курс на 
БНБ за деня. 
4. Неразделна част от настоящата тарифа са приложенията за минималните салда за откриване и поддържане, както и за лихвите, начислявани 
от „Тексим Банк” АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута. 
5. По смисъла на тази тарифа, за клиенти на банката физически лица се считат български и чуждестранни граждани, които имат разплащателна 
или депозитна сметка при банката. 
 

ВАЛУТА ЛЕВА ЧУЖДА ВАЛУТА 

Чл.1. Такси за откриване на банкови сметки    

т.1. Разплащателни сметки: BGN 2.50 EUR 1.25 

т.2. Escrow сметка (сметки със специално предназначение) по договаряне по договаряне 

т.3. Депозитни сметки    

т.3.1. Депозитни сметки със срок до 24 месеца без такса без такса 

т.3.2. Депозитни сметки със срок 36 месеца   

т.3.2.1. за суми до 200 000 лв. или равностойност в евро BGN 20.00 BGN 20.00 

т.3.2.2. за суми над  200 000 лв. или равностойност в евро по договаряне по договаряне 

т.4. Спестовни сметки BGN 1.00 EUR 0.50 

т.5. Такса за проверка на пълномощно при първоначално депозиране в 
Банката (с вкл. ДДС) 

BGN 5.00  

т.6. Сметки за инвестиционни услуги и дейности  без такса без такса 

Чл.2. Месечни такси за поддържане на банкови сметки и извлечения на 
движението по тях 

  

т.1. Разплащателни сметки: 
  

т.1.1. По разплащателни сметки BGN 3.50 EUR 1.50 

т.1.2. По сметки с дебитна карта BGN 2.50 EUR 1.25 

т.1.3. По сметки с кредитни карти без такса без такса 

т.1.4. Сметки, по които в рамките на 12 /дванадесет/ месечен период не 
са извършвани платежни операции и са поддържани салда в размер под 
определения от Банката олихвяем минимум 

BGN 10.00 EUR 5.00 

т.1.5. По разплащателни сметки с наложен запор 
*Таксата се дължи за периода от месеца, в който е наложен запора до 
месеца, в който е вдигнат. При прилагане на таксата по т. 1.5., такса по т. 
1.1. и т. 1.2. не се дължи. 

BGN 2.20 EUR 1.10 

т.2 Escrow сметки и други сметки със специално предназначение по договаряне по договаряне 

т.3. Депозитни сметки /в т.ч. спестовни сметки на физически лица/: 
  

т.3.1. Сметки, по които в рамките на 12 /дванадесет/ месечен период не 
са извършвани платежни операции и са поддържани салда в размер под 
определения от Банката олихвяем минимум 

BGN 10.00 EUR 5.00 

т.3.2. За останалите сметки без такса без такса 

т.3.3. Спестовни сметки BGN 1.00 EUR 0.50 

т.4. Обща експозиция на клиент, която е сбор от всички сметки с дневно 
салдо в края на деня над 500 000 /петстотин хиляди/ лева или 
равностойността им в друга валута 

0.002 %, върху сумата 
надвишаваща 500 000 

/петстотин хиляди/ лева 
или равностойността им в 

друга валута 

0.002 %, върху сумата надвишаваща 500 000 
/петстотин хиляди/ лева или 

равностойността им в друга валута 

т.5. Сметки за инвестиционни услуги и дейности  без такса без такса 

Чл.3. Такси за закриване на сметки   

т.1. Разплащателни сметки и сметки със специално предназначение  BGN 2.50 EUR/USD 1.30 

т.2. Депозитни и спестовни сметки без такса без такса 

т.3. Сметки за инвестиционни услуги и дейности  без такса без такса 

 Забележки:  
1. Освободени от таксата по Чл.1 са сметки, открити за набиране на средства за лечение. 
2. Когато по сметката на клиента не са осигурени средства за удържане на дължимата такса в определения в Тарифата размер, таксата се 
удържа до размера на наличността по сметката. За „платежни операции" не се считат извършените от Банката служебни операции по таксуване на 
сметките.  
3. Не подлежат на таксуване разплащателни сметки, които обслужват кредитен продукт, разрешен преди 31.10.2017г. 
4. Сметки в чуждестранна валута, за които не е определен олихвяем минимум се таксуват при салда под 10 единици, при спазване на 
останалите условия. 
5. Таксите за месечно обслужване за разплащателни и депозитни /спестовни/ сметки се удържат в последния работен ден на съответния 
календарен месец, като 12 /дванадесет/ месечния период се определя до датата, предхождаща датата на таксуване. 
6. Лихви по банкови сметки - "Тексим Банк АД" прилага лихвени проценти по привлечени средства в национална и чуждестранна валута, 
съобразно приложението за лихвите по банкови сметки, ако в конкретния договор не е предвидено друго. 
7. Месечните такси за акредитивните сметки се удържат от разплащателна сметка на титуляря. По отношение на сметките със специално 
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предназначение - съгласно условията на Договора за откриване и водене на сметките. 

 

РАЗДЕЛ II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ  

ВАЛУТА ЛЕВА ЧУЖДА ВАЛУТА 

Чл.1. Внасяне на суми в брой по сметка   

т.1.1. Внасяне по сметка: 
  

- До BGN 3 000 / EUR 1500 BGN 2.00  EUR 1.00 

- Над BGN 3 000 / EUR 1500 
0.20%, мин. BGN 2.00 - 

макс. BGN 200 
0.20%, мин. EUR 1.00 - макс. EUR 100 

т.1.1.1 Внасяне по разплащателна сметка, обслужваща кредитен продукт Без такса Без такса 

т.1.2. Внасяне по срочни депозити: без такса без такса 

Чл.2. Теглене на суми в брой от сметка   

т.1. Теглене на заявени суми: 
  

т.1.1. От разплащателна сметка: 
  

- До BGN 3 000 / EUR 1 500 BGN 3.00 EUR 1.50 

- Над BGN 3 000 / EUR 1 500 
0.40%, мин. BGN 5.00 -

макс. BGN 200 
0.40%, мин. BGN 5.00 - макс. BGN 200 

т.1.2. От спестовни сметки: 
  

- До BGN 3 000 / EUR 1 500 BGN 2.00 EUR 1.00 

- Над BGN 3 000/ EUR 1 500 
0.40%, мин. BGN 5.00 -

макс. BGN 200 
0.40%, мин. BGN 5.00 -макс. BGN 200 

т.1.3. От срочни депозити – на падеж  без такса без такса 

т.1.4. От депозитни сметки – не на падеж   

- До BGN 3 000 / EUR 1 500 BGN 2.00 EUR 1.00 

- Над BGN 3 000/ EUR 1 500 
0.40%, мин. BGN 5.00 -

макс. BGN 200 
0.40%, мин. BGN 5.00 -макс. BGN 200 

т.2. Теглене на незаявени суми: 
  

т.2.1. От разплащателна сметка: 
  

- До BGN 3 000 / EUR 1 500 BGN 5.00 EUR 3.00 

- От BGN 3 000 до BGN 10 000 /Над EUR 1500/ BGN 5.00 + 0.60% EUR 3.00 + 0.60% 

- Над BGN 10 000 BGN 5.00 + 0.80% EUR 3.00 + 0.80% 

т.2.2. От спестовни сметки 
  

- До BGN 3 000 / EUR 1 500 BGN 5.00 EUR 3.00 

- От BGN 3 000 до BGN 10 000 /Над EUR 1500/ BGN 5.00 + 0.60% EUR 3.00 + 0.60% 

- Над BGN 10 000 BGN 5.00 + 0.80% EUR 3.00 + 0.80% 

т.2.3. От срочни депозити – на падеж без такса без такса 

т.2.4. От депозитни сметки – не на падеж   

- До BGN 3 000 / EUR 1 500 BGN 5.00 EUR 3.00 

- От BGN 3 000 / EUR 1 500 до BGN 10 000 /EUR 5 000 BGN 5.00 + 0.60% EUR 3.00 + 0.60%  

- Над BGN 10 000/EUR 5 000 BGN 5.00 + 0.80% EUR 3.00 + 0.80%  

Чл.3. Други касови операции   

т.1. Отказ от предварителна заявка или намаляване на сумата в деня на 
тегленето 

0.65%, върху цялата сума 0.65%, върху цялата сума 

т.2. Касови операции за суми над BGN 100 000 / EUR 100 000 по договаряне по договаряне 

т.3. Приемане на монети на каса 
  

т.3.1. с вноска по сметка  
  

- за суми до BGN 50.00 без такса 
 

- за суми над BGN 50.00 2.50%, мин. BGN 5.00 
 

т.3.2. без вноска по сметка (размяна срещу банкноти) 5.00%, мин. BGN 5.00 
 

т.4. За проверка на банкноти, без внасяне по сметка, за лице, което не е 
клиент на "Тексим Банк АД" 

0.50% 1.00% 

т.5. За подмяна и размяна на банкноти (с изключение на тези по Наредба 
No 18 на БНБ –без такса) от лице, което не е клиент на "Тексим Банк АД" 

1.00% 2.00% 

 Забележки:  

1. Размерът на вноските и тегленията се изчислява общо за деня за всеки клиент. 

2. Чл 3. "Други касови операции", точка 5. " За подмяна и размяна на банкноти от лице, което не е клиент на "Тексим Банк АД": 

2.1. При теглене на суми над BGN 3 000 или EUR 1 500 /равностойност в щатски долари/, клиентът следва да ги заяви до 14.00 часа на 
предходния работен ден.  

2.2. При теглене на суми във валути, различни от левове, евро и щатски долари, е необходима предварителна заявка.  

2.3. Суми над BGN 10 000, EUR 5 000 /или равностойност в друга чуждестранна валута/ се заявяват 2 работни дни предварително.  

2.4. Теглене на суми над BGN 20 000 /тяхната равностойност в чуждестранна валута/ в работни дни след 17.30 часа, както и в съботни и 
празнични дни, не се допуска без предварителна заявка. 

2.5. Теглене на суми в брой без предварителна заявка се извършва, в случай че банковият офис разполага със съответното превишение над 
касовия излишък. 

2.6. Таксите по Чл.1 и Чл.2, не се прилагат за депозитни сметки на падеж. 
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РАЗДЕЛ III. РАЗПЛАЩАНИЯ 

ВАЛУТА ЛЕВА ЧУЖДА ВАЛУТА 

Чл.1. Вътрешнобанкови плащания по банкови сметки между клиенти на 
"Тексим Банк" АД 

  

т.1. За плащания, инициирани на гишетата на банката, в т.ч. автоматични 
фиксирани плащания, в т.ч. автоматични преводи Push, плащане с 10 - 
цифрен код: 

  

- В офис на Банката BGN 2.00 EUR 1.00 

- Чрез системата за Интернет банкиране / Мобилно банкиране BGN 0.50 EUR 0.25 

т.2. За плащания на "Битови сметки" BGN 0.40 --- 

т.3. За иницииране и плащане по директен дебит   

- В офис на Банката BGN 0.60 --- 

- Чрез системата за Интернет банкиране / Мобилно банкиране BGN 0.50 --- 

т.4. За плащания към администратори на публични вземания, 
инициирани на гишетата на Банката: 

  

т.4. 1. С едноредово преводно нареждане:   

- В офис на Банката BGN 0.90 --- 

- Чрез системата за Интернет банкиране / Мобилно банкиране BGN 0.80 --- 

т.4.2. С многоредово преводно нареждане:   

- В офис на Банката BGN 2.00 --- 

- Чрез системата за Интернет банкиране / Мобилно банкиране BGN 1.60 --- 

т.5. За приемане и обработване на нареждане за масови плащания   

т.5.1. За преводи от сметки на юридически лица по сметки на физически 
лица за превеждане на трудови възнаграждения или на част от тях, както 
и за превеждане на суми по програми за социално подпомагане и 
заетост:  

 

- В офис на Банката без такса --- 

- Чрез системата за Интернет банкиране / Мобилно банкиране без такса --- 

т.5.2. За други плащания:  --- 

- В офис на Банката (за всеки единичен превод ) BGN 0.60 --- 

- Чрез системата за Интернет банкиране / Мобилно банкиране 
(за всеки единичен превод) BGN 0.40 

--- 

Чл.2. Вътрешнобанкови плащания на един и същи клиент, в т.ч. 
автоматични фиксирани плащания, в т.ч. автоматични преводи 
Push/Pull  

 

- В офис на Банката BGN 0.50 --- 

- Чрез системата за Интернет банкиране / Мобилно банкиране без такса --- 

Чл.3. Междубанкови безкасови плащания в национална валута, 
инициирани от клиент на "Тексим Банк" АД 

  

т.1 Междубанкови безкасови плащания в лева   

- В офис на Банката BGN 4.00 --- 

- Чрез системата за Интернет банкиране / Мобилно банкиране BGN 1.00 --- 

т. 2 За иницииране и плащане по директен дебит   

- В офис на Банката BGN 4.00 --- 

- Чрез системата за Интернет банкиране / Мобилно банкиране BGN 1.00 --- 

т.3. За плащания към администратори на публични вземания, 
инициирани в офисите на Банката: 

  

т.3.1. С едноредово платежно нареждане:   

- В офис на Банката BGN 1.70 --- 

- Чрез системата за Интернет банкиране / Мобилно банкиране BGN 0.90 --- 

т.3.2. С многоредово преводно нареждане   

В офис на Банката BGN 7.00 --- 

- Чрез системата за Интернет банкиране / Мобилно банкиране BGN 3.00 --- 

т.4. За приемане и обработване на нареждания за масови плащания:   

- В офис на Банката /на всеки единичен превод/ BGN 2.00 --- 

- Чрез системата за Интернет банкиране / Мобилно банкиране 
/на всеки единичен превод/ BGN 1.00 

--- 

т.5. за плащания, инициирани от сметки със запори:   

т.5.1. с превод БИСЕРА BGN 18.00 --- 

т.5.2. с превод РИНГС BGN 25.00 --- 

Чл.4. Междубанкови плащания в национална валута с депозиране на 
пари в наличност 

  

т.1. с превод чрез БИСЕРА 
до BGN 500 - BGN 6.00; над 
BGN 500 - BGN 6.00 + 0.5% 

за суми над BGN 500 
--- 

т.2 с превод чрез РИНГС 1.00%, мин. BGN 20.00 --- 

Чл.5. При канцелиране на превод и /или извършване на сторно 
операция по искане на наредителя /вносителя, поради допусната 
грешка от негова страна 

BGN 10.00 --- 
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Чл.6. Междубанкови и вътрешнобанкови безкасови преводи, получени 
от клиенти на Банката 

без такса --- 

Чл.7. Разплащания чрез РИНГС   

- В офис на Банката BGN 20.00 --- 

- Чрез системата за Интернет банкиране / Мобилно банкиране BGN 12.00 --- 

Чл.8. Получени преводи от други банки  
От ЕИП – без такса; 

Извън ЕИП: до EUR 200 – без такса,  
над EUR 200 - EUR 3.00 

Чл.9. Наредени междубанкови преводи в евро в ЕИП   

т.1 за суми до EUR 51 129,19 (равностойност на 100 000 лева)   

- В офис на Банката  EUR 2.05 

- Чрез системата за Интернет банкиране / Мобилно банкиране  EUR 0.51 

т. 2. За суми над EUR 51 129,19 (равностойност на 100 000 лева)   

- В офис на Банката  EUR 9.00 

- Чрез системата за Интернет банкиране / Мобилно банкиране  EUR 6.14 

т.3. За наредени междубанкови преводи към банки в Европейското 
Икономическо Пространство, за които не е посочен конкретен IBAN на 
бенефициента, банката събира от наредителя допълнителна комисиона 

 EUR 10.00 

Чл. 10. Наредени междубанкови преводи във валута извън ЕИП и във 
валута, различна от евро в ЕИП 

  

т.1. От сметка в "Тексим Банк" АД   

т. 1.1. Със SPOT вальор (2 работни дни)   

- В офис на Банката  EUR 9.00 

- Чрез системата за Интернет банкиране / Мобилно банкиране  EUR 9.00 

т. 1.2. с ТОМ вальор (1 работен ден):   

- В офис на Банката  
До EUR 7 500 - EUR 15.00;  

За суми над EUR 7 500.01 - EUR 18.00 

- Чрез системата за Интернет банкиране / Мобилно банкиране  
До EUR 7 500 - EUR 12.00;  

За суми над EUR 7 500.01 - EUR 15.00 

т.1.3. С вальор същия работен ден:   

- В офис на Банката  0.22% (мин. EUR 17 - макс. EUR 300) 

- Чрез системата за Интернет банкиране / Мобилно банкиране  0.20% (мин. EUR 15 - макс. EUR 300) 

т. 2. Допълнителни такси    

т. 2.1 За наредени междубанкови преводи в чуждестранна валута с 
клауза: „разноските на другите банки - за сметка на наредителя": 

  

т. 2.1.1 Преводи в USD:  USD 15.00 

т. 2.1.2. Преводи в EUR   

- За преводи до EUR 2 500.00 включително  EUR 12.50 

- За преводи от EUR 2 500.01 до EUR 12,500.00 включително  EUR 20.00 

- За преводи от EUR 12 500.01 до EUR 50,000.00 включително  EUR 30.00 

- За преводи над EUR 50 000.00  EUR 50.00 

т. 2.1.3. Преводи в друга валута   

- За преводи до EUR 2 500.00 включително  EUR 15.00 

- За преводи от EUR 2 500.01 до EUR 12,500.00 включително  EUR 25.00 

- За преводи от EUR 12 500.01 до EUR 50,000.00 включително  EUR 35.00 

- За преводи над EUR 50 000.00  EUR 55.00 

т. 2.2. Канцелиране или промяна на превод на "Тексим Банк" АД по 
искане на наредителя, освен реалните разноски 

 EUR 40.00 

т. 2.3. Запитване за наредени преводи за други банки, по искане на 
клиента, освен реалните разноски 

 EUR 30.00 

т. 2.4. Запитване за получени преводи от други банки, освен реалните 
разноски 

 EUR 10.00 

т.2.5. За анулиране или промяна условията на осчетоводен, но неизлъчен 
превод по искане на наредителя 

 EUR 15.00 

 Забележки:  
1. Условните преводи се третират като документарни акредитиви.  
2. Връщането на получен превод по нареждане на бенефициента се третира като нареден превод. 
3. За наредени преводи от сметка в „Тексим Банк" АД такса SWIFT не се заплаща. 
4. Равностойността в евро се изчислява по фиксинга на БНБ. 
5. Преводи в евро в ЕИП се изпълняват единствено със споделени разноски. 
6. Европейското икономическо пространство (ЕИП) 

 

РАЗДЕЛ IV. БАНКОВИ КАРТИ 

А. ДЕБИТНИ КАРТИ 

МЕЖДУНАРОДНА ЕЛЕКТРОННА ДЕБИТНА КАРТА DEBIT MASTERCARD 
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Чл. 1. Общи условия за издаване 

т.1. Издаване на основна и допълнителна карта без такса 

т.2. Незабавно издаване на дебитна карта в офис на Банката BGN 1.50 

т.3. Издаване или подновяване на повече от една карта на един 
картодържател 

BGN 5 

т.4. Експресно издаване на карта BGN 10 

т.5. Подновяване поради изтекъл срок на валидност без такса 

т.6. Подновяване поради загубване, кражба, повреда и др. по време на 
срока на валидност на картата 

BGN 7 

т.7. Минимален неснижаем остатък по разплащателна сметка BGN 3.00 / EUR 1.50 / USD 1.50 

Чл.2. Транзакции с Debit MasterCard карти в България  

т.1. Теглене на пари в брой  

          -            От банкомат на "Тексим Банк АД" BGN 0.30 

          -            От банкомат на друга банка в България BGN 1.25 

          -            На ПОС на "Тексим Банк АД" BGN 3 + 0.50% 

          -            На ПОС на друга банка BGN 5 + 1% 

т.2. Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал без такса 

т.3. Плащане на сметки в Интернет/ еPay без такса 

т.4. Парични преводи с карта от АТМ и Интернет BGN 0.50 

т.5. Получаване на пари в брой при покупка от търговски обект BGN 0.30 

Чл.3. Транзакции с Debit MasterCard карти в чужбина  

т. 1. Теглене на пари в брой  

          -            Теглене на пари в брой от АТМ в страни от ЕИП BGN 1.25 

          -            Теглене на пари в брой от АТМ в страни извън ЕИП BGN 5 + 1% 

          -            Теглене на пари в брой от ПОС терминал в страни от ЕИП BGN 5 + 1% 

          -            Теглене на пари в брой от ПОС терминал  в страни извън ЕИП BGN 6 + 1% 

т.2. Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал без такса 

т.3. Възстановяване /получаване на средства по картова сметка чрез 
картова операция /Refund/ 

1.20% 

Чл.4. Допълнителни операции с Debit MasterCard карти   

т.1. Такса за блокиране / деблокиране на карта  

          -            В офис на "Тексим Банк АД" BGN 3 

          -            Чрез Интернет / Мобилно банкиране без такса 

т.2. Промяна на блокираната сума от картовата сметка за ползване само 
чрез банковата карта 

 
 

          -            В офис на "Тексим Банк АД" BGN 5 

          -            Чрез Интернет банкиране BGN 2 

т.3. Справка за наличност и последни 5 транзакции от АТМ /банкомат/ в 
България 

BGN 0.40 

т.4. Справка за наличност по карта от банкомат в чужбина BGN 1.00 

т.5. Справка за наличност през системата на ePay.bg без такса 

т.6. Движение по карта/Извлечения по картова сметка:  

          -            В офис на "Тексим Банк АД" без такса 

          -            Чрез Интернет / Мобилно банкиране без такса 

т.7. Промяна на дневните и седмични лимити по картата  

          -            В офис на "Тексим Банк АД" BGN 5 

          -            Чрез Интернет банкиране BGN 1 

т.8. Промяна на ПИН код от АТМ от картодържател без такса 

т.9. Повторно издаване на ПИН-код  

          -            В офис на "Тексим Банк АД" BGN 5.00 

          -            Чрез Интернет банкиране BGN 2.00 

т.10. Разблокиране на карта поради 3 поредно въведени грешни ПИН 
номера 

 

          -            В офис на "Тексим Банк АД" BGN 3 

          -            Чрез Интернет банкиране BGN 1 

т.11.Такса за ръчно освобождаване на блокирана сума по картова 
разплащателна сметка, за карти издадени преди 27.01.2020г. 

BGN 8 

т.12. Неоснователно оспорване на транзакция BGN 15 

т.13. Отказана авторизация по транзакция BGN 0.15 

т.14 Такса повторно генериране на първоначална статична парола за 3DS 
плащания в интернет 

BGN 5 

Б. КРЕДИТНИ КАРТИ  

КРЕДИТНИ КАРТИ TEXIM BANK – 
HOMEMAX 
/TEMPO 

MASTERCARD 
STANDARD 

VISA GOLD VISA PLATINUM 

Чл.1. Общи условия за издаване    

т.1. Издаване на основна карта без такса без такса без такса без такса 

т.2. Експресно издаване на карта BGN 100 BGN 100 BGN 100 без такса 

т.3. Подновяване на карта поради изтекъл срок на валидност без такса без такса без такса без такса 

т.4. Подновяване поради загубване, кражба, повреда и др. по време на 
срока на валидност на картата BGN 20 BGN 20 BGN 20 BGN 20 

т.5. Годишна такса за поддръжка на кредитна карта без такса BGN 40 /събира се BGN 90 BGN 200 
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след края на 
първата година/ 

/събира се 
след края на 

първата 
година/ 

/събира се след 
края на първата 

година/ 

т.6. Доставка на карта до посочен адрес в България без такса BGN 10 BGN 10 BGN 10 

т.7. Експресна доставка на карта до посочен адрес в България BGN 30 BGN 30 BGN 30 BGN 30 

Чл.2. Транзакции с кредитни карти на "Тексим Банк АД" в България: 

TEXIM BANK – 
HOMEMAX 

/TEMPO 

MASTERCARD 
STANDARD 

VISA GOLD VISA PLATINUM 

т.1.Теглене на пари в брой:     

- От банкомат на "Тексим Банк АД" BGN 3 + 1.5% BGN 3 + 1.5% BGN 3 + 1.5% BGN 3 + 1.5% 

- От банкомат на друга банка BGN 5 + 2%, 
мин. BGN 10 

BGN 5 + 2%, мин. 
BGN 10 

BGN 5 + 2%, 
мин. BGN 10 

BGN 5 + 2%, 
мин. BGN 10 

- На ПОС на "Тексим Банк АД" BGN 5 + 1.5% BGN 5 + 1.5% BGN 5 + 1.5% BGN 5 + 1.5% 

- На ПОС на друга банка BGN 8 + 1.5%, 
мин. BGN 15 

BGN 8 + 1.5%, мин. 
BGN 15 

BGN 8 + 1.5%, 
мин. BGN 15 

BGN 8 + 1.5%, 
мин. BGN 15 

т.2. Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал без такса без такса без такса без такса 

т.3. Плащане на периодични сметки чрез АТМ, по телефон и в Интернет/ 
Bpay без такса без такса 

без такса 
без такса 

т.4. Парични преводи с карта от АТМ BGN 2 + 1% BGN 2 + 1% BGN 2 + 1% BGN 2 + 1% 

т.5. Получаване на пари в брой при покупка от търговски обект /за карти 
Visa/ 

 
--- 
 

--- 
BGN 1.50 BGN 1.50 

Чл.3. Транзакции с кредитни карти на "Тексим Банк  АД" в чужбина 

TEXIM BANK – 
HOMEMAX 

/TEMPO 

MASTERCARD 
STANDARD 

VISA GOLD VISA PLATINUM 

т.1. Теглене на пари в брой:     

- Теглене на пари в брой от АТМ в страни от ЕИП 
BGN 5 + 2%, 
мин. BGN 10 

BGN 5 + 2%, мин. 
BGN 10 

BGN 5 + 2%, 
мин. BGN 10 

BGN 5 + 2%, 
мин. BGN 10 

- Теглене на пари в брой АТМ в страни извън ЕИП 
BGN 7+ 3%, мин 

BGN 12 
BGN 7 + 3%, мин 

BGN 12 
BGN 7 + 3%, 
мин BGN 12 

BGN 7 + 3%, мин 
BGN 12 

- Теглене на пари в брой от ПОС терминал  в страни от ЕИП 

BGN 8+ 1.5%, 
мин. BGN 15 

BGN 8 + 1.5%, мин. 
BGN 15 

BGN 8 +  
1.5%, мин. 

BGN 15 

BGN 8 + 1.5%, 
мин. BGN 15 

-          Теглене на пари в брой от ПОС терминал  в страни извън ЕИП 
BGN 8 + 3%, мин 

BGN 15 
BGN 8 + 3%, мин 

BGN 15 
BGN 8 + 3%, 
мин BGN 15 

BGN 8 + 3%, мин 
BGN 15 

т.2. Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал без такса без такса без такса без такса 

т.3. Възстановяване /получаване на средства по картова сметка чрез 
картова операция /Refund/ 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 

Чл.4. Допълнителни операции с кредитни карти     

т.1. Такса за блокиране/деблокиране на кредитна карта     

- В офис на "Тексим Банк АД" BGN 10 BGN 10 BGN 10 BGN 10 

- Чрез Интернет/ Мобилно банкиране BGN 4 BGN 4 BGN 4 BGN 4 

т.2. Промяна на местните и/или международните лимити     

- В офис на "Тексим Банк АД" BGN 15 BGN 15 BGN 15 BGN 15 

- Чрез Интернет банкиране BGN 5 BGN 5 BGN 5 BGN 5 

т.3. Разблокиране на 3 грешни последователно въведени ПИН кода     

- В офис на "Тексим Банк АД" BGN 7 BGN 7 BGN 7 BGN 7 

- Чрез Интернет банкиране BGN 3 BGN 3 BGN 3 BGN 3 

т.4. Промяна на ПИН код от АТМ от картодържател без такса без такса без такса без такса 

т.5. Справка за наличност и последни 5 транзакции от АТМ в България BGN 0.50 BGN 0.50 BGN 0.50 BGN 0.50 

т.6. Справка за наличност по карта от банкомат в чужбина BGN 1.50 BGN 1.50 BGN 1.50 BGN 1.50 

т.7. Справка за наличност през системата на ePay.bg без такса без такса без такса без такса 

т.8. Потвърждение на АТМ терминал от картодържател на желанието за 
плащане с банкова карта по Интернет 

Прилага се 
съответната 

такса  за 
плащане чрез 

ПОС терминал в 
България 

Прилага се 
съответната такса  
за плащане чрез 
ПОС терминал в 

България 

 
--- 

--- 

т.9. Извлечения по кредитни карти     

- В офис на "Тексим Банк АД" без такса без такса без такса без такса 

- Чрез Интернет / Мобилно банкиране без такса без такса без такса без такса 

т.10. Генериране на нов ПИН-код     

- В офис на "Тексим Банк АД" BGN 10 BGN 10 BGN 10 BGN 10 

- Чрез Интернет банкиране BGN 3 BGN 3 BGN 3 BGN 3 

т.11. Неоснователно оспорване на транзакция BGN 30 BGN 30 BGN 30 BGN 30 

т.12. Отказана авторизация по транзакция BGN 0.40 BGN 0.40 BGN 0.40 BGN 0.40 

т.13. Такса за превишен кредитен лимит BGN 20 BGN 20 BGN 20.00 без такса 

т.14. Застрахователен пакет по карта не се прилага без такса без такса без такса 

т.15. Такса посещение на ВИП салон на летище по програмата LoungeKey 
Associate+ за картодържатели на Visa Platinum карти и придружаващи ги 
лица 

--- --- --- 

Прилага се 
такса на 

оператора в 
размер на 28 
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евро (на човек 
за 1 посещение) 

т.16. Такса повторно генериране на първоначална статична парола за 3DS 
плащания в интернет 

BGN 5 BGN 5 BGN 5 BGN 5 

В. ДРУГИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ КАРТИ     

т.1. Теглене на пари в брой чрез ПОС-терминал в офис на Банката с карта, 
издадена от друга банка 

3.50%, мин. 5.00 лв. 

т.2. Плащане на стоки и услуги от АТМ чрез меню bPay Прилага се съответната такса за плащане чрез ПОС терминал в България 

т.3. Потвърждение на АТМ терминал от картодържател на желанието за 
плащане с банкова карта по Интернет 

Прилага се съответната такса за плащане чрез ПОС терминал в България 

т.4. SMS за транзакции с карта /с вкл. ДДС/  

- Годишна такса за ползване на услугата  – за карти MasterCard със 
седма цифра 1 от номера на картата и за карти Visa.  

BGN 2.40 

- Такса на оператора  за SMS съобщение  – за карти MasterCard със 
седма цифра 1 от номера на картата и за карти Visa.  

BGN 0.15 

- Абонамент “10 SMS известия” - за карти -MasterCard със седма цифра 5 от 
номера на картата  
* Таксата се събира в момента на регистрацията.  

BGN 1.80  
 

- Абонамент “30 SMS известия” – за карти MasterCard със седма цифра 5 от 
номера на картата  

* Таксата се събира в момента на регистрацията.  

BGN 5.40  
 

т.5. SMS проверка на наличност по карта - цена на изпратен SMS със 
запитване за наличност /с вкл. ДДС/- услуата е достъпна за карти 
MasterCard със седма цифра 1 от номера на картата и за карти Visa.  

Според тарифния план на клиента към съответния мобилен оператор 

т.6. Автоматично плащане на периодични сметки  

- Годишна такса за ползване на услугата BGN 3.00 

- Такса на оператора за SMS съобщение /с вкл. ДДС/ BGN 0.10 за едно съобщение 

- Такса на оператора за e-mail съобщение без такса 

 

РАЗДЕЛ V. КРЕДИТНИ СДЕЛКИ 

ВАЛУТА ЛЕВА ЧУЖДА ВАЛУТА 

А. ПОТРЕБИТЕЛСКО КРЕДИТИРАНЕ /такси и комисиони по кредити с договори, сключени ПРЕДИ 23.07.2014г./ 

Чл.1. Потребителски овърдрафти 

т.1. Овърдрафт по картови и разплащателни сметки на физически лица: 
 т. 1.1. Комисиона за ангажимент при разрешение за отпускане на 

овърдрафт 1.00% еднократно в момента на отпускането и за всяка следваща година 

т.1.2. Комисиона за обслужване на потребителски овърдрафт (не се 
събира за овърдрафт с финансово обезпечение) 2.00% годишно, събира 
се месечно върху сумата на разрешения овърдрафт 

2.00% годишно, събира се месечно върху сумата на разрешения 
овърдрафт 

т.2. Кредит – овърдрафт (предоставян чрез кредитен посредник):  

 т. 2.1. Такса за разглеждане и обработка на искане за промяна на 
условията BGN 8.00  

т. 2.2. Месечна комисиона за ангажимент за кредит – овърдрафт за 
плащане на битови сметки/за кредит - овърдрафт 1.00% месечно в/у разрешения размер 

 т. 2.3. Такса за погасяване на суми по кредит – овърдрафт на каса в офис 
на "Тексим Банк " АД без такса 

т.2.4. Такса за администриране на просрочени задължения по кредит – 
овърдрафт (предоставян чрез кредитен посредник) в национална валута 1.00% (мин.10.00 лева) върху разрешения лимит 

Чл.2. Потребителски кредити  

т.1. Такса за промяна на дата на погасителна вноска и/или обслужваща 
сметка BGN 15.00 

т.2. Такса за предоговаряне на условията (с изключение на промяна на 
дата на вноска и/или обслужваща сметка) 1% (мин. 30.00 BGN) върху остатъка по кредита 

Б. ПОТРЕБИТЕЛСКО КРЕДИТИРАНЕ /такси и комисиони по кредити с договори, сключени СЛЕД 22.07.2014г./ 

Чл.1. Потребителски овърдрафти 

т.1. Овърдрафт по картови и разплащателни сметки на физически лица:  

т. 1.1. Такса за oценка на кредитен риск 1% от отпуснатия кредитен лимит 

т. 1.2. Такса за разглеждане на искане за предоговаряне на условията 1% от отпуснатия кредитен лимит 

т. 1.3. Предсрочно погасяване – цялостно или частично без такса 

т.2. Кредит – овърдрафт (предоставян чрез кредитен посредник):  

т. 2.1. Такса за разглеждане и обработка на искане:  

- Подадено в офис на Банката/кредитния посредник BGN 8.00 

- Подадено чрез Телефонен център за обслужване на клиенти 
или онлайн BGN 6.00 с ДДС 

т. 2.2. Такса за разглеждане и обработка на искане за промяна на 
условията BGN 8.00 

т. 2.3. Такса за погасяване на суми по кредит – овърдрафт на каса в офис 
на Банката без такса 

Чл.2. Потребителски кредити  
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т.1. Такса за оценка на кредитен риск:  

- подадено в офис на Банката 

1.25% (мин. BGN 50/EUR 25) – за кредитен продукт без допълнителни 

продажби; 

1.00% (мин. BGN 30/EUR 15) – за кредитен продукт с допълнителни 

продажби; 

т.1.1. Такса за оценка на кредитен риск, за кредит обезпечен със залог 
върху парични средства по сметка в Банката:  

- подадено в офис на Банката 0.50% върху разрешения размер 

т. 2. Такса за разглеждане и обработка на искане за кредит:  

- подадено чрез Телефонен център за обслужване на клиенти 
или Онлайн BGN 6.00 с ДДС 

- за стокови кредити без такса 

т.3. предоговаряне на кредитни сделки по инициатива на клиента:  

т.3.1. Такса за промяна на дата/число на погасителна вноска BGN 20.00 

т.3.2. Такса за предоговаряне на условията (с изключение на т.3.1. и т.3.3.) 1.00% (мин. 30.00 BGN/ EUR 15) върху остатъка по кредита 

т.3.3. Такса за оценка на кредитен риск - увеличаване размера на кредита 

1.00% (мин. BGN 30 / EUR 15) върху увеличения размер, платима 

сключване на договора 
т.3.3.1 Такса за оценка на кредитен риск  – увеличаване размера на 
кредит, обезпечен със залог  върху парични средства по сметка в Банката 0.50% върху увеличения размер 

т. 4. Такса за предсрочно погасяване – върху размера на предсрочно 
погасяваната сума  

- за кредити с фиксиран лихвен процент 
Съгласно ЗПК: 1%, когато оставащият период на договора за кредит е по – 

голям от 1г.; 0.5%, когато оставащият период е по – малък от 1г. 

- за кредити с променлив лихвен процент без такса 

Чл.3. Уведомления по кредити  

т.1. SMS/E-mail за усвоена сума от кредит - овърдрафт/за битови сметки без такса 

т.2. SMS/E-mail за предстоящо плащане по кредит без такса 

т.3. SMS/E-mail за пропуснато плащане по кредит без такса 

т.4. SMS/E-mail за одобрено/отказано искане за кредит без такса без такса 

 Забележки: 
1. "Тексим Банк" АД начислява и събира лихви по потребителски кредити на физически лица, на база 360/360, като приема месецът за 30 дни, 
а годината за 360 дни. 
2. Лихва по неразрешен овърдрафт по сметки на физически лица в национална и чуждестранна валута – 25.00% 
3. Таксите по чл. 1, т. 1.2 и чл. 2, т.3 и т.4 от Раздел „ПОТРЕБИТЕЛСКО КРЕДИТИРАНЕ – такси и комсиони по кредити с договори, сключени след 
22.07.2014г.“ и по чл. 2, т.2 от Раздел „ПОТРЕБИТЕЛСКО КРЕДИТИРАНЕ – такси и комсиони по кредити с договори, сключени преди 23.07.2014г.“, не са 
дължими в случаите на частично предсрочно погасяване на кредита и свързаните с това промени на условията. 
4. Таксата по чл.2, т.1. и т.3.3. в раздел „ПОТРЕБИТЕЛСКО КРЕДИТИРАНЕ – такси и комсиони по кредити с договори, сключени след 
22.07.2014г.“ е платима, при сключване на договор за потребителски кредит и не подлежи на възстановяване при отказ от сключения договор за 
кредит. 

В. ЖИЛИЩНО / ИПОТЕЧНО КРЕДИТИРАНЕ 

Чл.1. Такси и комисиони  

т.1. Такса за оценка на кредитен риск 0.3% в/у сумата на одобрения кредит 

т.2. Такса за изготвяне на ипотека BGN 100.00 

т.3. Такса за разглеждане на искане за предоговаряне на условията, вкл. 
промяна на дата на погас. вноска (еднократно при подаване на искане) BGN 20.00 

т.4. Такса за предоговаряне на условията по кредита – обезпечения, 
лихвен процент, вкл. превалутиране и др. (с изключение на промяна на 
дата за плащане на погасителна вноска и с изключение на увеличаване 
размера на кредита) 

1.00% в/у остатък от главница (мин. 100 лева/50 EUR - макс. 500 лева/250 
EUR) 

т.4. 1. Такса за оценка на кредитен риск – увеличаване размера на 
кредита 

1.00% в/у увеличения размер (мин. 100 лева/50 EUR - макс. 500 лева/250 
EUR) 

т.5. Такса за предсрочно погасяване (съгласно разпоредбите на ЗПК) 

Без такса, при погасяване след изплащане на 12 месечни погасителни 
вноски от усвояването на кредита; 1.00% върху предсрочно погасяваната 

сума, когато кредитът е погасен извън случая по предходната точка. 

т.6. Такса за заличаване на ипотека с представителство на Банката BGN 50.00 

т.7. Такса оценка на обезпечение 
За сметка на клиента, съгласно тарифата на лицензирания независим 

оценител 

т.8. Такса за периодична актуализация на оценка на всеки 12 месеца, 
след първоначално изготвената оценка до падежа на кредита 

За сметка на клиента, съгласно тарифата на лицензирания независим 
оценител към момента на извършването й 

 Забележки: 
1. "Тексим Банк" АД начислява и събира лихви по жилищни/ипотечни кредити на физически лица, на база 360/360, като приема месецът за 30 
дни, а годината за 360 дни. 
2. Годишният лихвен процент по ипотечни/жилищни кредити се формира от Базов лихвен процент на Банката (БЛП) за кредити на физически 
лица в съответната валута, увеличен с фиксирана надбавка. 
3. Лихвата при просрочие по всички видове ипотечни кредити е в размер на договорената лихва плюс обезщетение за забава в размер на 
законната лихва. 
4. Таксите по чл. 1, т. т.3 и т.4 от Раздел „ЖИЛИЩНО/ИПОТЕЧНО КРЕДИТИРАНЕ", не са дължими в случаите на частично предсрочно 
погасяване на кредита и свързаните с това промени на условията. 
5. Таксата по чл.1, т.1. в раздел „ЖИЛИЩНО/ИПОТЕЧНО КРЕДИТИРАНЕ" е платима при сключване на договор за кредит и не подлежи на 
възстановяване. 
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РАЗДЕЛ VI. ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА 

ВАЛУТА ЛЕВА ЧУЖДА ВАЛУТА 

Чл.1. Покупка и продажба на чуждестранна валута 

т.1. Покупка и продажба на чуждестранна валута по банкови сметки при 
"Тексим Банк" АД 

--- без такса 

т.2. Касови покупки и продажби на валута се извършват по специално 
определени курсове за касови сделки 

--- без такса 

Чл.2. Замяна на един вид валута с друг (комисионата за арбитраж) 

т.1.  За арбитраж по банкови сметки при "Тексим Банк" АД --- без такса 

т.2.  При касовите арбитражни операции се прилагат специално 
определени курсове за касови сделки 

--- без такса 

 
 

РАЗДЕЛ VII. ДРУГИ ОПЕРАЦИИ 

ВАЛУТА ЛЕВА ЧУЖДА ВАЛУТА 

Чл.1. Писмени справки по банкови операции /с вкл. ДДС/   

т.1. За текущата година, за всяка операция: BGN 10.00  

т.2. За минали години, за всяка операция: BGN 30.00  

Чл.2. Преписи и фотокопия на банкови документи и бордера /с вкл. 
ДДС/ /на страница/ 

BGN 2.00  

Чл.3. Издаване на удостоверение /с вкл. ДДС/ 
BGN 30.00 на български 

език 
EUR 30.00 на чужд език 

Чл.4. Издаване на банкова референция /с вкл. ДДС/ 
BGN 54.00 на български 

език 
EUR 48.00 на български език 

Чл.5. SWIFT съобщения /стандартно - до 325 знака, с вкл. ДДС /  EUR 15.00 

Чл.6. Факс разноски, на страница /с вкл. ДДС/ BGN 5.00 EUR 5.00 

Чл.7. Поддръжка на системата Интернет банкиране / Мобилно 
банкиране /с вкл. ДДС/ 

  

т.1. Регистрация за ползване на услугата без такса --- 

т.2. Месечна такса за ползване на услугата без такса --- 

Чл.8. Такси за услуга „SMS/ e-mail Известяване“ /с вкл.ДДС/   

т.1. Еднократна такса за регистрация:   

т.1.1.За регистрация в офис без такса --- 

т.1.2.За регистрация чрез Интернет банкиране без такса --- 

т.2. Абонамент “10 SMS известия” Таксата се събира в момента на 
регистрацията 

BGN 1.80 --- 

т.3. Абонамент “30 SMS известия” Таксата се събира в момента на 
регистрацията 

BGN 5.40 --- 

т.4. Изпращане на неограничен брой SMS/ e-mail известия:   

т.4.1.Такса за 1 SMS съобщение BGN 0.18 --- 

т.4.2.Такса за 1 e-mail без такса --- 

Чл.9. Трезор   

т.1. Цени за наемане на сейф   

Срок 1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца 

- Размери 10/27/40 BGN 70 BGN 100 BGN 140 BGN 220 

- Размери 20/27/40 BGN 100 BGN 130 BGN 170 BGN 260 

- Размери 30/27/40 BGN 110 BGN 150 BGN 210 BGN 300 

- Размери 40/27/40 BGN 150 BGN 200 BGN 270 BGN 380 

т.2. Такса на посещение (първото посещение след сключване на договора 
е безплатно) 

BGN 2.00 --- 

Чл.10. Злато и нумизматика по ценова листа --- 

Чл.11. Месечна такса за клиенти на Частно банкиране BGN 20.00 --- 

 
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
1. „Тексим Банк” АД изпълнява само писмени нареждания, които са перфектни по форма и съдържание.  
2. Нарежданията, депозирани в банката до 16.00 ч., се завеждат с текуща дата, а след този час – с дата следващия работен ден. 
3.  В случаите, когато в нареждането е указано, че всички такси, комисиони и други разноски са за сметка на бенефициера /получателя/, но 

последният откаже плащането им, „Тексим Банк” АД си запазва правото да ги събере от наредителя. 
4. Освен посочените в Тарифата комисиони и такси, наредителят заплаща и всички фактически разходи като пощенски, телефонни, телеграфни, 

телексни/SWIFT, факс, куриер и др. разноски, както и евентуални комисиони и разноски на банките – кореспонденти. 
5. Всички комисиони, такси, лихви и други разходи се събират в момента на извършването на банковата услуга, освен ако няма друга 

специална договореност с „Тексим Банк” АД. 
6. Всички комисиони, такси и разноски по кредити, отпуснати от „Тексим Банк” АД, се заплащат от клиента със собствени средства в момента на 

извършване на операцията. 
7. „Тексим Банк” АД обработва документарни акредитиви и инкаса на база на последната редакция на съответните Еднообразни правила, 

публикувани от Международната Търговска Камара – Париж. 
8. „Тексим Банк” АД определя индивидуални такси за съхранение на ценности в обществени трезори и за ползване на трезор за всеки клон или 

офис, с отделно разпореждане на изпълнителните директори, по предложение на директорите на клоновете или офисите. Таксите подлежат на 
облагане с ДДС.  
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9. „Тексим Банк” АД може да договаря специални условия за отделни свои клиенти, които са различни от посочените в настоящата Тарифа, с 
отделно разпореждане на изпълнителните директори. 

10.  За извършване на комплексни услуги, специфични операции и други допълнителни услуги, Банката си запазва правото да събира такси, 
комисиони и разноски по договореност.  

11. За всички банкови операции, непредвидени в настоящата Тарифа, таксите, комисионите и разноските се определят по договореност.  
12. При такси, комисиони и разноски, за които е записано “плюс ДДС” се начислява допълнително законния ДДС, съгласно ЗДДС. 

 
 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
1. Настоящата Тарифа e приета с протокол на УС № 61/13.10.2016 г., като замества и отменя Тарифата на Банката, приета с протокол УС № 14 от 

16.02.2012 г. Тя подлежи на промени, които ще бъдат съобщавани своевременно. 
2. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 67/10.11.2016 г., касаещо РАЗДЕЛ IV. БАНКОВИ КАРТИ, A. ДЕБИТНИ КАРТИ – премахване 

на такси и комисионни, отнасящи се за МЕСТНА ЕЛЕКТРОННА ДЕБИТНА КАРТА. 
3. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 69/24.11.2016 г., касаещо РАЗДЕЛ IV. БАНКОВИ КАРТИ, В. ДРУГИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С 

ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ КАРТИ – премахване на т.7. SMS плащане на сметки. 
4. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 3/19.01.2017 г., касаещо РАЗДЕЛ V. КРЕДИТНИ СДЕЛКИ – Б. ПОТРЕБИТЕЛСКО 

КРЕДИТИРАНЕ /такси и комисиони по кредити с договори, сключени СЛЕД 22.07.2014г./  Забележки: 7. При увеличаване размера на кредита, таксата по 
чл.2, т.4. в раздел „ПОТРЕБИТЕЛСКО КРЕДИТИРАНЕ – такси и комсиони по кредити с договори, сключени след 22.07.2014г.“ е дължима върху 
увеличения размер на кредита и В. ЖИЛИЩНО / ИПОТЕЧНО КРЕДИТИРАНЕ Забележки: 6. При увеличаване размера на кредита, таксата по чл.1, т.4. в 
раздел „ЖИЛИЩНО / ИПОТЕЧНО КРЕДИТИРАНЕ“ е дължима върху увеличения размер на кредита. 

5. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 17/06.04.2017 г., касаещо РАЗДЕЛ IV. БАНКОВИ КАРТИ. Променят се Чл.4 Допълнителни 
операции с Debit MasterCard карти, т.2 и т.11 и Чл.4 Допълнителни операции с Debit MasterCard Business карти, т. 8. 

6. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 33/15.06.2017 г., касаещо РАЗДЕЛ I. СМЕТКИ. 
7. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 34/22.06.2017 г., касаещо РАЗДЕЛ III. РАЗПЛАЩАНИЯ. 
8. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 41/02.08.2017 г., касаещо РАЗДЕЛ IV. БАНКОВИ КАРТИ. 
9. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 43/17.08.2017 г., касаещо РАЗДЕЛ I. СМЕТКИ.  
10. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 45/31.08.2017 г., касаещо РАЗДЕЛ I. СМЕТКИ, РАЗДЕЛ III. РАЗПЛАЩАНИЯ и РАЗДЕЛ IV. 

БАНКОВИ КАРТИ. 
11. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 42/10.08.2017 г., касаещо РАЗДЕЛ III. РАЗПЛАЩАНИЯ Чл.7. Разплащания чрез РИНГС т.1 

От сметки на физически лица в офис на Банката и т.2. От сметки на други клиенти в офис на Банката. 
12. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 63/23.11.2017 г., касаещо РАЗДЕЛ I. СМЕТКИ, РАЗДЕЛ III. РАЗПЛАЩАНИЯ, РАЗДЕЛ IX 

СДЕЛКИ С ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА и РАЗДЕЛ XIV ДРУГИ ОПЕРАЦИИ. 
13. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 15/22.03.2018 г., касаещо РАЗДЕЛ V. КРЕДИТНИ СДЕЛКИ. 
14. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 23/03.05.2018 г., касаещо РАЗДЕЛ III. РАЗПЛАЩАНИЯ. 
15. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 40/16.08.2018 г., касаещо РАЗДЕЛ I. СМЕТКИ, РАЗДЕЛ III. РАЗПЛАЩАНИЯ, РАЗДЕЛ IV. 

БАНКОВИ КАРТИ. 
16. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 43/30.08.2018 г., касаещо РАЗДЕЛ I. СМЕТКИ. 
17. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 57/29.11.2018 г., касаещо РАЗДЕЛ IV. ДРУГИ ОПЕРАЦИИ. 
18. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 48/04.10.2018 г., касаещо РАЗДЕЛ I. СМЕТКИ. 
19. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 6/31.01.2019 г., касаещо РАЗДЕЛ I. СМЕТКИ, РАЗДЕЛ III. РАЗПЛАЩАНИЯ, РАЗДЕЛ IV. 

БАНКОВИ КАРТИ, РАЗДЕЛ V. КРЕДИТНИ СДЕЛКИ и РАЗДЕЛ XIV ДРУГИ ОПЕРАЦИИ. 
20. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 7/07.02.2019 г., касаещо РАЗДЕЛ II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ. 
21. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 38/25.07.2019 г., касаещо РАЗДЕЛ IV. БАНКОВИ КАРТИ. 
22. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 40/08.08.2019 г., касаещо РАЗДЕЛ IV. БАНКОВИ КАРТИ. 
23. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 56/21.11.2019 г., касаещо РАЗДЕЛ III. РАЗПЛАЩАНИЯ. 
24. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 59/12.12.2019 г., касаещо РАЗДЕЛ IV. БАНКОВИ КАРТИ. 
25. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 56/21.12.2019 г. в сила от 26.01.2020 г., касаещо РАЗДЕЛ III. РАЗПЛАЩАНИЯ. 
26. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 6/04.02.2020 г. в сила от 11.02.2020 г., касаещо РАЗДЕЛ I. СМЕТКИ. 
27. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 59/12.12.2019 г. в сила от 15.02.2020 г., касаещо РАЗДЕЛ I. СМЕТКИ, РАЗДЕЛ IV. БАНКОВИ 

КАРТИ 
28. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 6/04.02.2020 г. в сила от 10.04.2020 г., касаещо РАЗДЕЛ I. СМЕТКИ. 
29. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 28/07.05.2020 г. в сила от 12.05.2020 г., касаещо РАЗДЕЛ III. РАЗПЛАЩАНИЯ. 
30. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 21/09.04.2020 г. в сила от 10.06.2020г. 
31. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 36/18.06.2020 г. в сила от 23.06.2020г. 
32. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 28/07.05.2020 г. в сила от  08.07.2020г. и решение № 36/18.06.2020 г. в сила от  

08.07.2020г. 
33. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 36/18.06.2020 г. в сила от  22.08.2020г. 
34. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 56/01.10.2020 г. в сила от  05.10.2020г. 
35. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 69/10.12.2020 г. в сила от  11.12.2020г. 
36. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 62/05.11.2020 г. в сила от  06.01.2021г. 
37. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 5/28.01.2021 г. в сила от  01.02.2021г. 
38. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 68/03.12.2020 г. в сила от 04.02.2021г. 
39. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 14/01.03.2021 г. в сила от 15.03.2021г. 
40. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 17/11.03.2021 г. в сила от 15.04.2021г. 
41. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 14/01.03.2021 г. в сила от 02.05.2021г. 
42. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 42/26.04.2021 г. в сила от 28.07.2021г. 
43. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 69/09.12.2021 г. в сила от 09.12.2021г. 
44. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 66/18.11.2021 г. в сила от 18.01.2022г. 
45. Настоящата Тарифа е променена с решение на УС № 3/20.01.2022 г. в сила от 25.01.2022г. 

 
 

 


