Условия по издаване и обслужване на банкова карта

VISA GOLD BUSINESS
КАРТА
ТАКСИ И КОМИСИОНИ
Издаване и обслужване
Издаване на карта
Годишна такса за обслужване на първа и всяка следваща карта
Преиздаване на карта след изтичане срока на валидност на картата
Преиздаване на карта преди изтичане срока на валидност на картата
Издаване на следваща или допълнителна карта (към една сметка)
Преиздаване на следваща или допълнителна карта (към една сметка) след
изтичане срока на валидност на картата
Транзакции
Теглене от ATM на ОББ
Теглене от ATM на друга банка в България
Теглене от ATM на банка в чужбина
Теглене чрез ПОС терминал на каса в клон на ОББ
Теглене чрез ПОС терминал на каса на друга банка в България
Теглене чрез ПОС терминал на каса в банка в чужбина
Плащане на стоки и услуги в търговски обекти в страната
Плащане на стоки и услуги в търговски обекти в чужбина
Покупка с получаване на пари в брой ("cashback") в търговски обект,
обслужван с ПОС терминал на ОББ
Покупка с получаване на пари в брой ("cashback") в търговски обект,
обслужван с ПОС терминал на друга банка в България
Такса при транзакции за залагания и хазарт вкл. получаване на суми
/refund/
Допълнителни операции
Такса за деблокиране на карта, поради 3 грешни ПИН кода
Такса за блокиране на изгубена/открадната карта
Такса за генериране на нов ПИН код
Промяна на картови данни чрез клон на банката (лимити, номер на сметка
и др.)
Получаване на карта или ПИН в клон различен от клона издател
Проверка на баланс по сметка на ATM на ОББ АД
Проверка на баланс по сметка на ATM на друга банка
Промяна на ПИН код (само от ATM на ОББ)
SMS известие за транзакции над 100 BGN
ЛИМИТИ ЗА ТРАНЗАКЦИИ
Дневен лимит за теглене в брой на ATM*
Дневен лимит за плащане в търговски обект на ПОС терминал
Брой транзакции с карта за календарен ден
ВАЛУТА НА РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА СМЕТКА
* В почивни дни, както и в часовите интервали между 18.00 и 08.00 ч. е
възможно лимита да е ограничен до BGN 400
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без такса
BGN 120 годишно
без такса
BGN 10
без такса
без такса
BGN 0.30
BGN 2.00
BGN 5 + 1%, min BGN 10
1.5% мин BGN 4
BGN 6 + 1.5%, мин. BGN 14
BGN 6 + 1.5%, мин. BGN 14
без такса
без такса
BGN 1.50
BGN 3.00
2% от сумата
без такса
без такса
BGN 5
BGN 6
BGN 5
BGN 0.30
BGN 0.60
без такса
без такса
BGN 10000
BGN 20000
20
BGN, EUR, USD

