Документ с информация за таксите

Наименование на доставчика на сметката: Обединена Българска Банка АД
Име на сметката: Стандартна разплащателна сметка
Дата: юни 2019г.
• Настоящият документ има за цел да Ви информира относно таксите за използване на основните услуги, свързани с платежната
сметка. С негова помощ ще можете да съпоставите тези такси с таксите за други сметки.
• Възможно е да са приложими други такси за използването на услуги, свързани със сметката, които не са посочени тук. Пълната
информация се съдържа в Тарифата за таксите и комисионите за физически лица на ОББ АД.
• Речник на използваните в настоящия документ термини се предоставя безплатно.

Услуга

Такса

Общи услуги по сметката
Откриване на разплащателна сметка:
в банков клон
през Електронно банкиране

2.00 лв.
- лв.

без дебитна карта
с дебитна карта

2.50 лв.
2.50 лв.
- лв.
- лв.
- лв.

Поддържане на сметка [Обслужване-месечно]

Закриване на разплащателна сметка
Обслужване на дебитна карта в национална валута
Обслужване на кредитна карта в национална валута

Плащания (не включва карти)
Кредитен превод в национална валута към платежна сметка при друг ДПУ [Преводи от и по
сметка - междубанкови]
Изходящи чрез БИСЕРА:
в банков клон
чрез е-банкиране
Изходящи преводи през RINGS:
в банков клон
чрез е-банкиране
Кредитен превод в национална валута към платежна сметка при същия ДПУ [Преводи от и по
сметка - в системата на ОББ]
Изходящи в банков клон
Изходящи чрез Електронно банкиране
Кредитен превод в национална валута към платежна сметка на бюджета при друг ДПУ [Преводи
от и по сметка - междубанкови]
Изходящи чрез БИСЕРА:
в банков клон
чрез е-банкиране
Изходящи преводи през RINGS:
в банков клон
чрез е-банкиране
Плащане на комунални услуги [Регулярни плащания на битови сметки]
Кредитен превод в чуждестранна валута към платежна сметка при друг ДПУ [Изходящи преводи
в чуждестранна валута]
Кредитен превод в чуждестранна валута към платежна сметка при същия ДПУ [Преводи от и по
сметка - в системата на ОББ]
Изходящи в банков клон
Изходящи чрез Електронно банкиране
Входящ кредитен превод в чуждестранна валута

3.00 лв.
0.80 лв.
17.00 лв.
12.00 лв.

1.50 лв.
0.50 лв.

3.00 лв.
0.80 лв.
17.00 лв.
12.00 лв.
0.20 лв.
0,15% мин. 35 лв., max. 400
лв.

6.00 лв.
3.00 лв.
0,10% мин. 20 лв., max. 200
лв., за получен превод над
200 лв.

Карти и пари в брой
Теглене в брой на територията на страната
На каса на суми до 2 000 лв.
На каса на суми над 2 000 лв.
На каса на суми над 10 000 BGN без заявка
С дебитна карта
Теглене от АТМ на ОББ
Теглене от АТМ на друга банка в България

0.3%, мин. 3.00 лв.
0.45% върху сумата над 2
000 лв., maкс. 500 лв.
0.50% върху цялата сума,
maкс. 600 лв.
0.30 лв.
1.10 лв.

Теглене от ПОС в клон на ОББ
Теглене от ПОС в клон на друга Българска банка
Теглене в брой с дебитна карта на терминално устройство АТМ в чужбина
Плащане с дебитна карта
Плащане с кредитна карта
Справка за баланс по платежна сметка чрез терминално устройство АТМ
Проверка на баланс по сметка на АТМ на ОББ
Проверка на баланс по сметка на АТМ на други банки

0.3%, мин. 1.00 лв.
5.00 лв. + 1%
5.00 лв. + 1%
- лв.
- лв.
0.30 лв.
0.60 лв.

Овърдрафт и сродни услуги
Taкса за кандидатстване
Такса за кредитна оценка:
За овърдрафт с лимит до 1 000 лв. вкл.
За овърдрафт с лимит от 1 000 лв. до 5 000 лв.
За лимити над 5 000 лв.
Такса за предоговаряне на условията

Пакет от услуги
[Пакет „Стандарт“]
Откриване
Обслужване-месечно
Закриване
Откриване и обслужване-месечно на разплащателна сметка в лева към пакет „Стандарт“
Теглене от ATM в България с дебитната карта издадена към пакет „Стандарт“
Регулярни плащания на битови сметки от разплащателна сметка към пакет „Стандарт“:
Месечна такса за обслужване
За всяко плащане
Изходящи преводи в лева в системата на ОББ, извършени през електронно банкиране от
разплащателната сметка в пакета
Два изходящи междубанкови кредитни преводи в лева месечно, извършени през електронно
банкиране от разплащателната сметка в пакета, с изключение на преводи, наредени за
изпълнение през RINGS
[Пакет „Комфорт“]
Откриване Без такса
Обслужване-месечно
Закриване
Откриване и обслужване-месечно на разплащателна сметка в лева към пакет „Комфорт“
Теглене от ATM на ОББ с дебитната карта издадена към пакет „Комфорт“
Регулярни плащания на битови сметки от разплащателна сметка към пакет „Комфорт“:
Месечна такса за обслужване
За всяко плащане
Изходящи преводи в лева в системата на ОББ, извършени през електронно банкиране от
разплащателната сметка в пакета
Един изходящ междубанков кредитен превод в лева месечно, извършен през електронно
банкиране от разплащателната сметка в пакета, с изключение на преводи, наредени за
изпълнение през RINGS
За услугите над този брой ще се начисляват отделни такси.
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