


СИБАНК следва принципите на отговорно банкиране като се стреми да изгражда 
дългосрочни отношения със своите клиенти. Мисията на Банката е да прави 

бизнес по отговорен и етичен начин, при ясни и прозрачни условия.

Настоящата тарифа съдържа подробна информация за цените на предлаганите 
услуги на нашите клиенти - физически лица.

Услугите, които СИБАНК предоставя безплатно за клиентите, цветово са 
маркирани в синьо.

Услугите, които се  предлагат  при промоционални  условия и такси, са 
отбелязани в червен цвят.

За да бъдем максимално полезни при избора на подходящото решение, на Ваше 
разположение са нашите експерти във всеки един от клоновете и офисите на 

СИБАНК.

Настоящата тарифа можете да намерите на официалния сайт на Банката на 
следния адрес: www.cibank.bg
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I. Сметки              Лева     |     Валута

    1.1.1 Откриване на сметка в офис на банката 3.00 лева | 1.50 евро

    1.1.2 Откриване на сметка онлайн 1.50 лева | 0.75 евро

    1.1.3 Минимално неснижаемо салдо по сметката 5.00 лева | 5.00 лева

    1.1.4 Месечна такса за обслужване с:

          включено извлечение от сметката, получавано по електронен канал (имейл/портал)  1.80 лева | 1.80 лева

          включено извлечение от сметката, получавано в клон/офис  2.00 лева | 2.00 лева

          включено извлечение от сметката, получено по поща на адрес  2.50 лева | 2.50 лева

    1.1.5 Закриване Без такса

   1.2.1 Откриване 1.00 лева | 0.50 евро

          включено извлечение от сметката, получавано по електронен канал (имейл/портал) 0.70 лева | 0.70 лева

          включено извлечение от сметката, получавано в клон/офис на Банката 0.90 лева | 0.90 лева

          включено извлечение от сметката, получено по пощата на адрес 1.40 лева | 1.40 лева

   1.2.3 Закриване Без такса

          в размер до 100 000 лева или тяхната равностойност във валута  100.00 лева |   50.00 евро

          в размер над 100 000 лева или тяхната равностойност във валута   500.00 лева |  250.00 eвро

    1.3.2 Месечна такса за обслужване - върху размера на договора   0.20%    |     0.10%

    1.3.3 Закриване Без такса

    2.1.1 Откриване Без такса

         с включено извлечение от сметка, получавано по електронен канал (имейл/портал) 1.80 лева | 1.80 лева

         с включено извлечение от сметка, получавано в клон/офис на Банката 2.00 лева | 2.00 лева

         с включено извлечение от сметка, получено по пощата на адрес 2.50 лева | 2.50 лева

         с включено извлечение от сметка, получавано по електронен канал (имейл/портал)

         с включено извлечение от сметка, получавано в клон/офис на Банката

         с включено извлечение от сметка, получено по пощата на адрес

    2.1.4 Закриване

Без такса

Тарифа за таксите и комисионите
 Приложима за клиенти - Физически лица 

1. Разплащателни сметки *

 1.1 Разплащателни сметки

 1.2 Разплащателни сметки с банкови карти **

   1.2.2 Месечна такса за обслужване

  1.3 Ескроу сметки

    1.3.1 Откриване

2. Спестовни влогове

  2.1 Спестовен влог: С диференцирано олихвяване / Изгодна сметка

    2.1.2 Месечна такса за обслужване на влог с диференцирано олихвяване със средномесечно салдо  в размер до 499.99  
            лева/валутни единици

    2.1.3 Месечна такса за обслужване на влог с диференцирано олихвяване със средномесечно салдо в размер над 499.99
             лева/евро/щатски долар
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      2.2.1 Откриване

      2.2.2 Месечна такса за обслужване

      2.2.3 Подмяна на влогова книжка 4.00 лева

      2.2.4 Загубена влогова книжка 10.00 лева

      2.2.5 Закриване Без такса

      3.1 Откриване Без такса

          с включено извлечение от сметка, получавано по електронен канал (имейл, портал)

          с включено извлечение от сметка, получавано в офис на Банката
      3.3 Разпореждане със срочен депозит, без представяне на договор 2.00 лева

      3.4 Закриване Без такса

      3.2 Месечна такса за обслужване

Без такса

3. Срочни депозити ****

Забележка:

Без такса

  2.2 Детски спестовен влог Мечти ***

*Таксите по т. 1.1. и т. 1.2. са приложими и за сметки на лица, които действат извън рамките на своята професионална
и търговска дейност. Разплащателни сметки, обвързани с депозитен продукт не се таксуват с месечна такса за
обслужване, до момента в който депозитът не бъде закрит или трансформиран в тип, който не изисква поддържане на
такава. Разплащателна сметка се закрива в случай че Титуляр не осигури заплащане на месечната такса за обслужване
в продължение на три последователни месеца.
Разплащателни сметки, открити специално за "ЕВРОГАРАНТ 12 и 24" не се таксуват при откриване на сметката и с
месечна такса за обслужване.Всички останали такси са съгласно Тарифата.
**Освен таксата по т.1.2.2, Банката събира допълнително и месечна такса за обслужване на банкова карта, чийто
размер се определя от нейния тип. Разплащателна сметка, обслужваща револвираща кредитна карта с гратисен период
е без такса за откриване и без месечна такса за обслужване.
***Детски влог Мечти не се таксува с месечна такса за обслужване, до момента на трансформирането му в друг тип.
****Извлечения от депозитни сметки по електронен канал (имейл, портал) или за печат в офис на банката се
предоставят само при движение по сметка.
Таксата по т.1.1.2., 1.2.2. и 2.1.2. за сметки открити преди 02.05.2011 г. влиза в сила от м.10.2011 г.
При прекратяване на Рамков договор за предоставяне на платежни услуги, Банката не събира допълнителни такси и
комисиони.
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II. Касови операции             Лева     |     Валута

     1.1 По разплащателни сметки

          За суми до 5 000.00 лева/до 2 500.00 валутни единици Без комисиона

          За суми над 5 000.00 лева/над 2 500.00 валутни единици
          - върху горницата (мин. 4.00 лв./2.00 евро, макс. 100.00 лв./50.00 евро)

0.15% | 0.15%

           От трето (неупълномощено) лице по сметка на клиент физическо лице   

          За суми до 5 000.00 лева/до 2 500.00 валутни единици            4.00 лева | Без комисиона

          За суми над 5 000.00 лева/над 2 500.00 валутни единици                        0.15% | Без комисиона

          - върху горницата над 5 000.00 лева (мин. 4.00 лв., макс. 100.00 лв.) + 4.00 лева

          За суми до 5 000 .00 лева/до 2 500.00 валутни единици Без комисиона

          За суми над 5 000.00 лева/над 2 500.00 валутни единици
          - върху горницата (мин. 4.00 лв./2.00 евро; макс. 100.00 лв./50.00 евро)

0.15% | 0.15%

          От трето (неупълномощено) лице по сметка на клиент физическо лице          

          За суми до 5 000.00 лева/до 2 500.00 валутни единици            4.00 лева | Без комисиона

          За суми над 5 000.00 лева/над 2 500.00 валутни единици                        0.15% | Без комисиона

          - върху горницата над 5 000.00 лева (мин. 4.00 лв., макс. 100.00 лв.) + 4.00 лева

     1.3 По срочни депозити Без комисиона

         за суми до 100.00 лева Без комисиона

         за суми над 100.00 лева          2.00% |          -        

     1.5 В различна валута от тази на сметката Без комисиона

         2.1.1 за суми до 3 000 лева / 1 500 валутни единици 1.00  лева |1.00 евро

             без предизвестие от два работни дни - върху горницата (мин. 12.00 лева/6.00 евро)  0.50% | 0.50%

             с предизвестие от два работни дни - върху горницата (мин. 6.00 лева/3.00 евро)  0.35% | 0.35%

         2.2.1 за суми до 3 000 лева / 1 500 валутни единици  1.00 лева |  1.00 евро

             без предизвестие от два работни дни - върху горницата (мин 12.00 лева/6.00 евро) 0.50% | 0.50%

             с предизвестие от два работни дни - върху горницата (мин. 6.00 лева/3.00 евро) 0.35% | 0.35%

          Комисиона съгласно раздел IV

         2.4.1 за суми до 3 000 лева / 1 500 валутни единици 1.00 лева | 1.00 евро

         без предизвестие от два работни дни върху горницата (мин 12.00 лева/6.00 евро) 0.50% | 0.50%

         с предизвестие от два работни дни върху горницата (мин. 6.00 лева/3.00 евро) 0.35% | 0.35%

         2.5.1 за суми до 3 000 лева / 1 500 валутни единици 1.00 лева | 1.00 евро

         без предизвестие от два работни дни върху горницата (мин 12.00 лева/6.00 евро) 0.50% | 0.50%

         с предизвестие от два работни дни върху горницата (мин. 6.00 лева/3.000 евро) 0.35% | 0.35%

     1.4 Внасяне на суми в български монети

1. Внасяне на суми в брой

2. Теглене на суми в брой*
     2.1 От разплащателни сметки

         2.1.2 за суми над 3 000 лева / 1 500 валутни единици

     1.2 По спестовни влогове: С диференцирано олихвяване /Изгодна сметка/Детски влог Мечти

          От титуляр или упълномощено лице по сметка на клиент физическото лице

          От титуляр или упълномощено лице по сметка на физическото лице

         2.5.2 за суми над 3 000 лева / 1 500 валутни единици

     2.2 От спестовни влогове

         2.2.1 за суми над 3 000 лева / 1 500 валутни единици

     2.3 Теглене на суми от разплащателни сметки с банкови карти на ПОС терминал 

     2.4 Теглене на суми от разрешени кредити, отпуснати по разплащателни сметки

         2.4.2 за суми над 3 000 лева / 1 500 валутни единици

 
2.5 Теглене на суми от разрешени кредити, отпуснати   по спестовни 

влогове: С диференцирано олихвяване/Изгодна сметка
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  2.6 Теглене на суми във валута, различна от валутата на сметката Без комисиона

      2.7.1.1 за суми до 5 000 лева или тяхната валутна равностойност Без комисиона

      без предизвестие от два работни дни-върху горницата (мин. 10.00 лв., макс. 100.00 лв.) 0.40% | 0.40%

      с предизвестие от два работни дни Без комисиона

      2.7.2.1 за суми до 3 000 лева / 1 500 валутни единици Без комисиона

         без предизвестие от два работни дни - върху горницата (мин. 6.00 лв./3.00 евро) 0.40% | 0.50%

         с предизвестие от два работни дни Без комисиона

      2.8.1.1 за суми до 5 000 лева или тяхната валутна равностойност Без комисиона

      без предизвестие от два работни дни - върху горницата (мин. 10.00 лв.)  0.40% | 0.50%

      с предизвестие от два работни дни - върху горницата (мин. 5.00 лв.)  0.20% | 0.30%

      2.8.2.1 за суми до 3 000 лева / 1 500 валутни единици Без комисиона

         без предизвестие от два работни дни - върху горницата (мин. 6.00 лв./3.00 евро) 0.40% | 0.50%

         с предизвестие от два работни дни - върху горницата (мин. 3.00 лв./1.50 евро) 0.20% | 0.30%

  2.9 Покупко-продажба на чуждестранна валута *** Без комисиона

  2.10 Писмено заявена и неизтеглена сума - върху сумата **** 1.00% | 1.00%

     Върху сумата, (мин. 10.00 лева)     3.00% |           -  

     Върху сумата, (мин. 10.00 лева)           1.00% |           -        

   2.8.2 За депозити, открити от 08.04.2013 г.

   2.7.2 За депозити, открити от 08.04.2013 г.

  2.12 Замяна на повредени и негодни български банкноти

  2.7 Теглене на суми от срочни депозити на падеж или в първия работен ден, следващ тази дата **

Забележка:

   2.7.1 За депозити, открити до 05.04.2013 г. включително

      2.7.1.2 за суми над 5 000 лева или тяхната валутна равностойност

      2.7.2.2 за суми над 3 000 лева / 1 500 валутни единици

  2.11 Теглене на суми от ПОС терминал с карта, издадена от друга платежна институция

  2.8 Теглене на суми от срочни депозити преди падеж (частично или пълно)

   2.8.1 За депозити, открити до 05.04.2013 г. включително

      2.8.1.2 за суми над 5 000 лева или тяхната валутна равностойност

      2.8.2.2 за суми над 3 000 лева / 1 500 валутни единици

При внасяне на суми в брой, които са комбинация от банкноти и монети се събират такси по т. 1.1 и такси по т. 1.4.
*Посочените лимити за теглене на суми в брой по т.1 и т.2 са дневни и размерът на касовите комисиони се изчислява на
база общата сума на всички касови операции през деня, поотделно за внасяне и теглене на суми. При надвишаване на
дневния лимит, Банката събира служебно дължимите комисиони за горницата над лимита.
**Приложимите такси и комисионни за теглене от депозитни сметки на падеж са валидни и за депозити с допустими
тегления на междинни дати в срока на депозита.
***Банката извършва покупка и продажба на валута по обявени курсове. Отклонения от курсовете се допускат само след
съгласуване с дирекция "Пазари и ликвидност".
****Таксите по т.2.10 не се прилагат за суми от срочни депозити.
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III. Банкови преводи               Лева    |     Валута

 1. Вътрешнобанкови преводи

    1.1.1 Кредитни преводи

          на хартиен или електронен носител Без комисиона

          на хартиен носител 1.00 лева | 3.00 евро

          на електронен носител 0.50 лева | 1.50 евро

          за суми до 1 000 лева и над 1 000 лева Без комисиона

          за суми до 1 000 лева 4.00 лева

          за суми над 1 000 лева
4.00 лева

+ 1.00% върху горницата

          за суми до 1 000 лева 4.00 лева

          за суми над 1 000 лева
4.00 лева

+ 1.00% върху горницата

          за суми до 1 000 лева 4.00 лева

          за суми над 1 000 лева
4.00 лева

 + 1.00% върху горницата

       1.1.2.5 По сметка на "Ти Би Ай Кредит" ЕАД в СИБАНК (плащане на погасителни вноски) 4.00 лева

  1.2 Входящи преводи Без комисиона

          Чрез БИСЕРА (за суми до 100 000 лева) - върху сумата, (мин. 6.00 лв.) 0.60%

          Чрез РИНГС (за суми до/над 100 000 лева) - върху сумата, (мин. 15.00 лева) 0.70%

          По бюджетна сметка в друга банка с многоредово платежно нареждане
          - върху сумата, (мин. 10.00 лева)

0.50%

               на хартиен носител  2.10

               на електронен носител  1.00

               на хартиен носител 14.00

               на електронен носител   9.00

               на хартиен носител   4.50

               на електронен носител   2.40

           Промяна в първоначалното нареждане (по искане на наредителя)   5.00

      2.1.1 Касови преводи

    
0.40%

       1.1.1.1 Между сметки на един титуляр

       1.1.1.2 Между сметки на различни титуляри

    1.1.2 Касови преводи (предлагат се само в лева)

       1.1.2.1 По сметка в СИБАНК на ТД на НАП,  (осигурителни вноски и данъчни задължения на ФЛ)
                  внесени в офис на Банката в поделение на ТД на НАП

       1.1.2.2 По сметка в СИБАНК на ТД на НАП (осигурителни вноски и данъчни задължения на ФЛ)

       1.1.2.3 По бюджетна сметка в СИБАНК с многоредово платежно нареждане 

       1.1.2.4 По сметка в СИБАНК на разпоредители с бюджетни средства (глоби и наказателни постановления)

 2. Междубанкови Преводи
   2.1 Изходящи преводи в национална валута

      2.1.2 Кредитни преводи

           Чрез БИСЕРА (за суми до 100 000 лева) 

           Чрез РИНГС (за суми до/ над 100 000 лева) 

           Многоредови плащания от/към бюджета 

  1.1 Изходящи преводи

По сметка в друга банка на ТД на НАП (осигурителни вноски и данъчни задължения на ФЛ) 
внесени в офис на СИБАНК в поделение на ТД на НАП - върху сумата, (мин. 6.00 лева)
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         на хартиен носител - от сумата на превода, (мин. 15.00 евро, макс. 200.00 евро) 0.15%

         на електронен носител - от сумата на превода, (мин.10.00 евро, макс. 150.00 евро) 0.10%

         на хартиен носител - от сумата на превода, (мин. 25.00 евро, макс. 250.00 евро) 0.25% 

         на електронен носител - от сумата на превода, (мин. 20.00 евро, макс. 200.00 евро) 0.20% 

         на хартиен носител - от сумата на превода, (мин. 30.00 евро, макс. 300.00 евро) 0.30%

         на електронен носител - от сумата на превода, (мин. 25.00 евро, макс. 250.00 евро) 0.25% 

         допълнително се заплаща и комисиона на банките кореспонденти + такса СУИФТ 30.00 евро

         допълнително се заплаща комисиона на банките кореспонденти + такса СУИФТ 40.00 евро

         - от сумата на превода, (мин. 10.00 евро, макс. 200.00 евро) 0.10 %

         допълнително са заплаща комисиона на банките кореспонденти + такса СУИФТ 15.00 евро

   2.3 Входящи преводи в национална валута Без комисиона

      2.4.1 за суми до 100 евро или тяхната равностойност в друга валута Без комисиона

      2.4.3 Върнат превод (не по вина на Банката) + такса СУИФТ 40.00 евро

   3.1 Депозиране на съгласие Без такса

         на хартиен носител 1.00 лева

         на електорнен носител 0.50 лева

         на хартиен носител 2.00 лева

         на електорнен носител 1.00 лева

         Вътрешнобанкови преводи 1.00 лева

         Междубанкови преводи 2.00 лева

      2.2.4 Промяна в първоначалното нареждане (по искане на наредителя)

      2.2.5 Канцелиране на нареден превод по искане на наредителя

      2.2.6 Върнат превод (не по вина на Банката)

      2.2.7 Запитване до банки кореспонденти за некоректно получени преводи

   2.2 Изходящи преводи в чуждестранна валута

      2.2.1 Със SPOT вальор (2 работни дни)

      2.2.2 С TOM вальор (следващ работен ден) 

      2.2.3 С вальор СЪЩИЯ РАБОТЕН ДЕН 

   3.2 Иницииране на нареждания за директен дебит

      3.2.1 Срещу сметка в банката

      3.2.2 Срещу сметка в друга банка

      2.2.8  СУИФТ разноски за всички видове съобщения съгласно Раздел ХI - Други услуги, 
т.4 от Тарифата

   2.4 Входящи преводи в чуждестранна валута

      0.10%

   3.3 Плащане по нареждания за директен дебит

 3. Директен дебит

2.4.2 за суми над 100 евро или тяхната равностойност в друга валута - от сумата на 
превода, (мин. 10.00 евро, макс. 200.00 евро)

9



     4.1.1 Периодични преводи между сметки на един титуляр Без комисиона

     4.1.2 Периодични преводи между сметки на различни титуляри 1.00 лева

         Mежду сметки на един титуляр Без комисиона

         Mежду сметки на различни титуляри 0.50 лева | 1.50 евро

      4.2.2 Междубанкови преводи чрез БИСЕРА 1.00 лева

    4.3 Промяна/ допълване на регистрация 1.00 лева

    4.5 Деактивиране на регистрация 1.00 лева

    5.1 Регистрация Без такса

    5.2 Промяна и прекратяване на абонамент Без такса

    5.3 Месечна такса Без такса
    5.4 Такса за превод, независимо от избрания начин на плащане - автоматично или с 
           ръчно потвърждание 

0.15 лева

    5.5 Е-мейл известяване за възникнало задължение, успешен или неуспешен превод Без такса

    5.6 Комунални плащания през сметка, включени в пакети "Класика", "Комфорт" и 
           "Практика" (неограничен брой) - в сила от януари 2016 г.

Без такса

      4.2.1 Вътрешнобанкови преводи

   4.4 Отказ/ неизпълнение на нареждане за периодичен превод поради липса 
на достатъчен авоар по сметка

0.80 лева

 4. Периодични преводи
   4.1 Регистрация

   4.2 Преводи

   5. Комунални плащания през сметка /в сила от 16.11.2015 г. за т.5.1 - 5.5/

Забележка:

При извършване на валутни преводи при поемане, по нареждане на клиента, изплащането на таксите и комисионите на
чуждестранните банки за негова сметка, Банката събира допълнителен комисион освен този по т.2.2, в размер съгласно
тарифите на чуждестранните банки.
По платежни сметки в лева и валута на местни и чуждестранни физически лица при разплащания в страната и чужбина
се поставя вальор, както следва:
1) При заверяване платежната сметка на клиент на СИБАНК ЕАД се поставя вальор – денят на заверяване
кореспондентската или сетълмент сметката на Банката със сумата на платежната операция по получен превод в лева
или чуждестранна валута;
2) При задължаване платежната сметка на клиент на СИБАНК ЕАД се поставя вальор – денят на задължаване
кореспондентската или сетълмент сметката на Банката със сумата на платежната операция по нареден превод в лева
или чуждестранна валута;
3) При извършване на вътрешнобанков превод в лева или чуждестранна валута, вальорът на задължаване сметката на
платеца и вальорът на заверяване сметката на получателя са същия работен ден, в който е извършена платежната
операция.
Вальорът се смята за лихвен ден. Датата на приключване на сметките се включва като лихвен ден за следващия
период.
На салдото отново се дава вальор – деня на приключване. При закриване на лихвени сметки в течение на годината,
денят на закриване не се счита за лихвен ден.
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     1. Международна дебитна карта Maestro - не се издава след 20.05.2015 г. Приложение 1

     2. Международна дебитна карта Visa Electron Приложение 2

     3. Международна карта с неснижаем остатък и/или овърдрафт MasterCard Standard Приложение 3

     4. Международна карта с неснижаем остатък и/или овърдрафт Visa Classic Приложение 4

     5. Международна карта с неснижаем остатък и/или овърдрафт MasterCard Gold Приложение 5

     6. Международна револвираща кредитна карта с гратисен период MasterCard Standard Приложение 6

     7. Международна револвираща кредитна карта с гратисен период Visa Classic Приложение 7

     8. Международна револвираща кредитна карта с гратисен период MasterCard Gold Приложение 8

     9. Международна карта Debit MasterCard Pay Pass Приложение 9

   10. Международна кобрандирана карта Debit MasterCard PayPass - "Сибанк - Авто" Приложение 11

   11. Международна кобрандирана револвираща кредитна карта МasterCard Standard -  
         "Сибанк - Авто" Приложение 12

   12. Международна кобрандирана карта със собствен авоар MasterCard Standard - "Сибанк -
         Авто"

Приложение 13

    10.1 Регистрация за плащане при търговец (еднократно за всеки абонатен номер) 3.00 лева

    10.2 Месечна такса за услугата Без такса

    10.3 Регистрация след изтичане на срока на валидност на картата 3.00 лева

    10.4 Промяна на данни – мобилен номер, промяна на услуга, абонатен номер 3.00 лева

    Тарифа на оператора ИПЕЙ АД за услугата Електронни битови сметки

    10.5 SMS известие 0.10 лева

    10.6 Е-mail известие Без такса

    11.1 Регистрация на карта за услугата 1.00 лева

    11.2 Месечна такса за услугата Без такса

    11.3 Регистрация след изтичане на срока на валидност на картата 1.00 лева

    11.4 Промяна на данни – мобилен номер, промяна на услуга 1.00 лева

    11.5 Такса за SMS съобщение за авторизация 0.15 лева

    11.6 Такса за SMS съобщение за наличност по банкова карта Без такса

    12.1 Издаване на карта

    12.2 Годишна такса за членство в Priоrity Pass

    12.3 Подновяване на карта след изтичане на срока на валидност на картата

    12.4 Подновяване на карта преди изтичане на срока на валидност на картата 5.00 лева

    12.5 Блокиране на карта Priоrity Pass 1.00 лева

    12.6 Посещение във VIP салон, участващ в програмата Priority Pass (за всяко лице) 24.00 eвро

   13.1 Издаване на карта Priоrity Traveller

   13.2 Годишна такса за членство в Priоrity Traveller

   13.3 Подновяване на карта след изтичане на срока на валидност на картата

   13.4 Подновяване на карта преди изтичане на срока на валидност на картата 5.00 лева

   13.5 Блокиране на карта Priоrity Traveller 1.00 лева

   14.1 Инсталиране на ПОС терминал Без такса

   14.2 Експресно инсталиране-до 3 работни дни за София, до 5 работни дни за др. локации 100.00 лева

   14.3 Месечна поддръжка на ПОС терминал Без такса

   14.4 Такси и комисиони на транзакция по договаряне

   14.5 Детайлна месечна справка за транзакции по видове карти 10.00 лева

14. Инсталиране на ПОС терминал при търговец за приемане на плащания с платежни карти

Без такса

Без такса

  13. Такси по програма Priоrity Traveller  /програмата не се предлага, считано от 09.05.2016 г./

10. Автоматично плащане на битови сметки с банкова карта - Електронни битови сметки
/Преустановява се предлагането на усугата за нови клиенти, считано от 16.11.2015 г. Таксите важат само за 

съществуващи клиенти на Банката, ползващи услугата към дата 16.11.2015 год./

 11. SMS Известие при транзакция с банкова карта

  12. Такси по програма Priоrity Pass  /програмата не се предлага, считано от 09.05.2016 г./

 IV. Банкови карти
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  1.1 Ползване на квалифициран/универсален електронен подпис

  1.2 Ползване на ТОКЪН у-во, когато СИБАНК ОНЛАЙН се ползва в Пакетна програма*

  1.3 Ползване на ТОКЪН у-во, когато СИБАНК ОНЛАЙН се ползва извън Пакетна програма* 25.00 лева

  1.4 Подмяна на ТОКЪН устройство, поради механична повреда или загуба 30.00 лева

  2. Месечна Такса Без такса

     3.1 Невърнато ТОКЪН устройство при прекратяване на договора 30.00 лева

    4.1 Вътрешнобанкови Преводи

       4.1.1 Кредитни Преводи

          между сметки на един титуляр Без комисиона

          между сметки на различни титуляри   0.50 лева | 1.50 евро

       4.1.2 Директен дебит 0.50 лева |       -       

            Чрез БИСЕРА (за суми до 100 000 лева) 1.00 лева

            Чрез РИНГС (за суми до/над 100 000 лева) 9.00 лева

            Многоредови плащания от/към бюджета 2.40 лева

           0.10% 

          0.20%

           0.25% 

       4.3.1 Регистрация Без такса

       4.3.2 Промяна и прекратяване на абонамент Без такса

       4.3.3 Месечна такса Без такса

       4.3.4 Такса за превод, независимо от избрания начин на плащане - автоматично или с             
ръчно потвърждание 

0.15 лева

       4.3.5 Е-мейл известяване за възникнало задължение, успешен или неуспешен превод Без такса

       4.3.6 Комунални плащания през сметка, включени в пакети "Класика", "Комфорт" и                   
"Практика" (неограничен брой) - в сила от януари 2016 г.

Без такса

Без такса

    4.2 Междубанкови Преводи

       4.2.1 Изходящи преводи в национална валута

        4.2.2 Изходящи преводи в чуждестранна валута

  1. Регистрация на интернет банкиране СИБАНК ОНЛАЙН

                                                        3. ТОКЪН устройство

                                                    4. Преводи                                                                                         Лева    |     Валута

Забележка:

V. Интернет банкиране - СИБАНК ОНЛАЙН

    4.3 Комунални плащания през СИБАНК ОНЛАЙН от сметка на клиента /в сила от 16.11.2015 г. за т. 4.3.1 - 4.3.5. /

4.2.2.1 Със SPOT вальор (2 работни дни) - от сумата на превода, (мин. 10.00 евро, 
макс. 150.00 евро

4.2.2.2 С TOM вальор (следващ работен ден) - от сумата на превода, (мин. 20.00 евро, 
макс. 200.00 евро)

4.2.2.3 С вальор СЪЩИЯ РАБОТЕН ДЕН от сумата на превода, (мин. 25.00 евро,
макс. 250.00 евро)

*Таксите по т.1.2. и 1.3. не се събират при регистрация на нов/допълнителен потребител в даден клиентски профил за 
услугата, в случай че неговото ТОКЪН устройство вече е регистрирано в системата.
*Таксите по т.1.2. и 1.3. се събират и при подмяна на ТОКЪН устройство поради изтощаване на захранващата батерия.
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VI. Пакети Лева

      1.1 Покупка Без такса

      1.2 Месечна такса за поддръжка 4.00

      1.3 Прекратяване Без такса

     2.1 Покупка Без такса

     2.2 Минимална сума за активиране   5.00

     2.3 Месечна такса за поддръжка   2.50

     2.4 Прекратяване 20.00

     3.1 Покупка Без такса

     3.2 Минимална сума за активиране   5.00

     3.3 Месечна такса за поддръжка   4.00

     3.4 Прекратяване  20.00

     4.1 Покупка Без такса

     4.2 Минимална сума за активиране 10.00

     4.3 Месечна такса за подръжка   6.00

     4.4 Прекратяване 20.00

     5.1 Покупка Без такса

     5.2 Минимална сума за активиране 10.00

     5.3 Месечна такса за подръжка 6.00

     5.4 Прекратяване 10.00

  3. Пакетна програма Практика

  4. Пакетна програма Комфорт

Забележка:

  5. Пакетна програма СИПРАКТИК

  1. Пакетна ДИНАМИКА*

  2. Пакетна програма Класика

*Предлагането на пакет Динамика се преустановява, считано от 18.07.2011 г.
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60.00 лева | 30.00 евро

Без такса при кандидатстване за 
ипотечен кредит Реалност или 

СИПрофесионалист                  
до 08.07.2016 г.

              3.1.2 Пазарна оценка/преоценка на имота, предложен като обезпечение
по тарифа на съотвения 

лицензиран оценител

              3.1.3 Комисион за ангажимент

                   при усвояване до 1 месец от датата на сключване на договора за кредит Без комисиона

              0.50% | 0.50%

              3.1.4 Заличаване на ипотека  30.00 лева | 15.00 евро

              3.1.1 Разглеждане на документи за кредит

VII. Кредити

35.00 лева

35.00 лева

          1.2 Потребителски кредит, обезпечен със залог на финансов актив

185.00 лева дължима на две части: 
*35.00 лева - при кандидатстване 

за кредит;
** 150.00 лева - след подписване 

на договора за кредит

235.00 лева дължима на две части: 
* 35.00 лева - при кандидатстване 

за кредит;
** 200.00 лева - след подписване 

на договора за кредит

135.00 лева дължима на две части: 
*35.00 лева - при кандидатстване 

за кредит;
** 100.00 лева - след подписване 

на договора за кредит

135.00 лева дължима на две 
части: *35.00 лева- при 

кандидатстване за кредит;
** 100.00 лева - след подписване 

на договора за кредит

              1.3.1 Разглеждане за документи на кредит

              2.1.1 Разглеждане на документи за кредит

За договори при лихвен процент на база референтен лихвен процент (РЛП), сключени 
след 15.09.2014 г.

                       1. Потребителски кредити                                                     Лева

         1.1 Потребителски кредит по кредитна програма Адванс, Премиум, Партньори, СиПрофесионалист

       

        

          3.1 Ипотечен кредит Реалност, СИПрофесионалист и ипотечен кредит за финансиране на текущи нужди     

                                             2. Кредит-овърдрафт                                           Лева    |     Валута

    

           3. Кредити, обезпечени с ипотека на недвижим имот                      Лева    |     Валута

              1.2.1 Такса за кандидатстване, анализ и оценка на кредитоспособността

          1.3 Потребителски кредит Златна възраст

2.1 Кредит-овърдрафт по кредитни програми Адванс, Премиум, Партньори, СиПрофесионалист и кредит-
овърдрафт, обезпечен със залог на финансов актив

1.1.1 Такса за кандидатстване, анализ и оценка на кредитоспособността за кредити 
в размер до 15 000 лв. 

1.1.2 Такса за кандидатстване, анализ и оценка на кредитоспособността за кредити
в размер от 15 001 лв. до 30 000 лв.

1.1.3 Такса за кандидатстване, анализ и оценка на кредитоспособността за кредити
в размер над 30 001 лв. 

при усвояване след изтичане на 1 месец от датата на сключване на договора за 
кредит - годишно върху неусвоената част
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          3.2 Ипотечен кредит за рефинансиране       

60.00 лева | 30.00 евро

Без такса до 08.07.2016 г.

              3.2.2 Пазарна оценка/преоценка на имота, предложен като обезпечение
по тарифа на съотвения 

лицензиран оценител

              3.2.3 Комисион за ангажимент

                при усвояване до 1 месец от датата на сключване на договора за кредит Без комисиона

0.50% годишно върху неусвоената 
част

              3.2.4 Заличаване на ипотека 30.00 лева | 15.00 евро

За договори с фиксиран лихвен процент

  4. Кредитен лимит по револвиращи банкови карти
          4.1. Кредитен лимит по револвираща кредитна карта MasterCard/Visa Classic/                        
               MasterCard Gold с гратисен период

 без такса за периода 
09.05.2016 - 08.07.2016

             4.1.2 Предговаряне на условия по кредит

             4.1.3 Предсрочно погасяване (пълно или частично)

За договори при лихвен процент на база референтен лихвен 
процент (РЛП), сключени след 14.07.2014 г. и за договори с 

фиксиран лихвен процент
   Лева    |     Валута

        5. Такси, събирани от Банката по проблемни кредити               

         5.1 Комисион за предоговаряне/реструктуриране на проблемни* кредити на физически              
  лица - върху предоговорената/реструктурираната сума, максимум 500 лева/ 250 евро

0.50% | 0 .50%

За договори при лихвен процент на база БЛП, сключени преди 
23.07.2014 г. и за договори с фиксиран лихвен процент 

Приложение 10

Забележка:

              3.2.1 Разглеждане на документи за кредит

Без такса

             4.1.1 Разглеждане на документи за кредит
35.00 лева

Лихвите по предоставени от Банката кредити в лева и валута се начисляват на база: за потребителски кредити, кредит-
овърдрафт и револвираща кредитна карта - 365/365 лихводни; за кредити, обезпечени с ипотека - 360/360 лихводни.
Лихвите по предоставени от Банката кредити в лева и валута се начисляват и събират във валутата, в която са ползвани.
При нарушаване на сроковете за погасяване или на други условия по договора за кредит, Банката събира наказателна 
надбавка, размерът на която се определя в договора за кредит.
*Кредити, определени като проблемни" от СИБАНК са кредити, при които са налице индикации за влошаването им, както и 
такива, по които не се извършват плащания, съгласно предвиденото в договора, въз основа, на който са възникнали.

при усвояване след изтичане на 1 месец от датата на сключване на договора за кредит
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VIII. Чекове (отменен с решение на УС-Протокол 47/25.11.2013, в сила от 02.12.2013)

IX. Ценни книжа и попечителски услуги Лева

  1. Ценни книжа
         1.1 Откриване на клиентска подсметка за корпоративни ценни книжа 0.70

         1.2 Издаване на депозитарна разписка за корпоративни ценни книжа 0.50

         1.3 Трансфер при изпълнение на клиентска поръчка за корпоративни ценни книжа 1.00

    10.00

         1.6 Брокерски комисиони при изпълнена поръчка на клиент на борсов пазар 

             1.6.1 Акции - от стойноста на сделката, (мин. 5 лева) 3.00%

             1.6.2 ДЦК - от стойноста на сделката, (мин. 5 лева) 0.05%

             1.6.3 Корпоративни и общински облигации - от стойноста на сделката,(мин. 5 лева) 0.10%

             1.6.4 Други Ценни Книжа - от стойноста на сделката, (мин. 5 лева) 0.15%

   10.00

          1.9 Сделки по доверително управление на фондове по договаряне

          1.10  Поемане на емисии корпоративни ценни книжа по договаряне

  2. Държавни ценни книжа
        2.1 Сделки с ДЦК

            2.1.1 За одобрени поръчки на първичен пазар - върху номинала 0.04%

            2.1.2 За неодобрени поръчки на първичен пазар 6.00

        1.00

         6.00

         5.00

         5.00

           2.1.7 За сделки с ДЦК, използвани за участие в приватизация 10.00

           2.1.8 За всяка сделка с ДЦК, която е с участие на чуждестранен инвеститор в ДЦК 15.00

        0.02%

           2.1.10 Издаване и подмяна на сертификат 1.50

           2.1.11 Издаване и подмяна на сертификат за целеви емисии ДЦК 1.00

        2.2 Сделки с ДЦК, сключени с непървични дилъри на ДЦК

           2.2.1 Месечна поддръжка на регистър 50.00

           2.2.2 За одобрени поръчки - върху номинала 0.04%

           2.2.3 За неодобрени поръчки 6.00

        7.00

7.00

7.00

10.00 

    0.20%

1.5 Прехвърляне на клиентска подсметка за корпоративни ценни книжа към друг 
инвестиционен посредник

2.1.3 За сделки по чл. 18 от Наредба №5 на БНБ (прехвърляне или изкупуване на ДЦК 

2.1.4 За сделки по чл. 20, ал. 1 от Наредба №5 на БНБ (прехвърляне на ДЦК от 
физически или юридически лица на друг първичен дилър)

2.1.5 За сделки по чл. 20, ал. 2 от Наредба № 5 на БНБ (прехвърляне на ДЦК от 
физически или юридически лица от регистъра, воден от банката, по регистъра, 

2.1.6 За сделки по чл. 20, ал. 3 от Наредба № 5 на БНБ (прехвърляне на ДЦК от 
физическо или юридическо лице притежавани от него ДЦК на друго лице, чийто 
регистър се води от друг първичен дилър)

2.1.9 За плащания при падеж на емисии и лихвени плащания - върху номинала или 
размера на лихвеното плащане

2.2.4 За сделки по чл. 14, ал. 6 от Наредба №5 на БНБ (прехвърляне или изкупуване на 
ДЦК от непървични дилъри на ДЦК)

2.2.5 За сделки по чл. 14, ал. 7 от Наредба №5 на БНБ (прехвърляне на ДЦК от 
непървичен дилър на друг първичен дилър)

2.2.6 За сделки по чл. 14, ал. 8 от Наредба №5 на БНБ (прехвърляне от непървичен 
дилър на притежавани от него ДЦК от регистъра, воден от банката, по регистър, 
воден от друг първичен дилър)

1.4 Трансфер при изпълнение на клиентска поръчка за корпоративни ценни книжа на 
непублично дружество

1.7 Допълнителна такса при изпълнена поръчка на клиент за сделка на Българска 
фондова борса - от стойноста на сделката

1.8 Регистрация на сделки в Централен депозитар, сключени между клиенти на Банката 
(всяка страна заплаща такса)
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       7.00

       2.00

 7.00

         0.02% 

       2.3 Учредяване на залози на ДЦК по реда на Закона за особените залози
            За вписване на обстоятелства по учредени залози на ДЦК по реда на Закона за   
            особените залози се събират държавни такси, съгласно одобрена от Министерски    
            съвет тарифа.

3. Комисиони за посредничество при покупко-продажба на 
компенсаторни инструменти срещу парични средства и за 

посредничество при замяна на компенсаторни инструменти с акции

       0.50% 

         1.00% 

  4. Попечителски услуги
        4.1 Откриване на сметка за съхранение на ценни книжа

           4.1.1 Държавни ценни книжа 10.00

           4.1.2 Корпоративни ценни книжа 10.00

        4.2 Съхранение на ценни книжа

            4.2.1 Ценни книжа с фиксиран доход - годишна такса мин. 50.00 на месец

               4.2.1.1 Номинална стойност в лева от 0 до 500 000 0.20%

               4.2.1.2 Номинална стойност в лева от 500 000 до 1 000 000 0.15%

               4.2.1.3 Номинална стойност в лева от 1 000 000 до 5 000 000 0.10%

               4.2.1.4 Номинална стойност над 5 000 000 0.05%

           4.2.2 Акции - годишна такса мин. 20.00 на месец

               4.2.2.1 Пазарна стойност в лева от 0 до 500 000 0.25%

               4.2.2.2 Пазарна стойност в лева от 500 000 до 1 000 000 0.20%

               4.2.2.3 Пазарна стойност в лева от 1 000 000 до 5 000 000 0.15%

               4.2.2.4 Пазарна стойност над 5 000 000 0.10%

        4.3 Извлечения за състояние на сметка за съхранение на ценни книжа

               Редовно месечно извлечение без такса

               Извлечение, различно от редовно 10.00

        4.4 Трансфери на ценни книжа

            4.4.1 Държавни ценни книжа 10.00

            4.4.2 Корпоративни ценни книжа 10.00

        4.5 Други попечителски услуги

           4.5.1 Предизвестие за корпоративни действия (за събитие) 25.00

           4.5.2 Събиране на дивиденти и лихва (за събитие) 50.00

           4.5.3 Гласуване на общо събрание 400.00

Забележка:

При поръчка “купува” за корпоративни ценни книжа, ако не е уговорено друго, клиентът депозира 100% от цената на 
всяка поръчана акция и размера на дължимите комисиони. Под “цена по усмотрение на банката” се разбира: 
лимитираната от клиента; последната борсова котировка; цена “купува” на СИБАНК.

3.1 За сделки с компенсаторни инструменти срещу парични средства - от номиналната   
стойност, (мин. 10.00 лева)

3.2 За сделки при замяна на компенсаторни инструменти с акции - от номинална 
стойност, (мин. 10.00 лева)

2.2.7 За сделки по чл. 14, ал. 9 от Наредба №5 на БНБ (прехвърляне от непървичен 
дилър на притежавани от него ДЦК на друг непървичен дилър, чийто регистър се 
води от друг първичен дилър)

2.2.8 За сделки по чл. 21, ал. 2 от Наредба №5 на БНБ (сделки с ДЦК между 
непървичен дилър и физическо и юридическо лице, водени по регистър 
на банката)

2.2.10 За плащания при падеж на емисии и лихвени плащания: върху номинала или 
размера на лихвеното плащане

2.2.9 За сделки по чл. 21, ал. 3 от Наредба №5 на БНБ (сделки с ДЦК между 
непървичен дилър и физически и юридически лица, водени по регистър 
при банката и при друг първичен дилър)
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X. Трезор Лева

    1. Отдаване на банков сейф под наем в обществен трезор
София - офис Тунджа и офис Съборна, Пловдив - офис Лайпциг

       1.1 Малък сейф (10 см.)

         1.1.1 за 1 месец 50.00

         1.1.2 за 3 месеца 80.00

         1.1.3 за 6 месеца 120.00

         1.1.4 за 12 месеца 160.00

       1.2 Среден сейф (20 см.)

         1.2.1 за 1 месец 60.00

         1.2.2 за 3 месеца 80.00

         1.2.3 за 6 месеца 120.00

         1.2.4 за 12 месеца 180.00

       1.3 Голям сейф (40 см.)

         1.3.1 за 1 месец 80.00

         1.3.2 за 3 месеца 120.00

         1.3.3 за 6 месеца 140.00

         1.3.4 за 12 месеца 220.00

Клон Благоевград
       1.1 Малък сейф (10 см.)

         1.1.1 за 1 месец 50.00

         1.1.2 за 3 месеца 80.00

         1.1.3 за 6 месеца 160.00

         1.1.4 за 12 месеца 240.00

       1.2 Среден сейф (20 см.)

         1.2.1 за 1 месец 80.00

         1.2.2 за 3 месеца 110.00

         1.2.3 за 6 месеца 180.00

         1.2.4 за 12 месеца 280.00

       1.3 Голям сейф (40 см.)

         1.3.1 за 1 месец 100.00

         1.3.2 за 3 месеца 160.00

         1.3.3 за 6 месеца 230.00

         1.3.4 за 12 месеца 320.00

клон Русе
       1.1 Малък сейф (10 см.)

         1.1.1 за 1 месец 50.00

         1.1.2 за 3 месеца 90.00

         1.1.3 за 6 месеца 150.00

         1.1.4 за 12 месеца 240.00

       1.2 Среден сейф (20 см.)

         1.2.1 за 1 месец 80.00

         1.2.2 за 3 месеца 110.00

         1.2.3 за 6 месеца 180.00

         1.2.4 за 12 месеца 300.00

       1.3 Голям сейф (40 см.)

         1.3.1 за 1 месец 100.00

         1.3.2 за 3 месеца 150.00

         1.3.3 за 6 месеца 240.00

         1.3.4 за 12 месеца 340.00
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    2. Посещения в трезорните помещения

      2.1 Посещения, включени в договор за наемане на банков сейф

         2.1.1 при договор за 1 месец 4 броя

         2.1.2 при договор за 3 месеца 12 броя

         2.1.3 при договор за 6 месеца 24 броя

         2.1.4 при договор за 12 месеца 48 броя

      2.2 Посещения, извън включените в договора - неограничено 
            (на посещение)

5.00

 3. Изгубване/повреждане на един (два) ключа на наемател
всички разходи по смяната на 

ключалката

   4. Освобождаване/сключване на нов договор за наемане на 
сейф (за всеки просрочен ден)

1.00
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XI. Други услуги             Лева     |     Валута

1. Извършване на писмени справки по банкови операции и 
фотокопия по искане на клиент, в това число и копие на 

извлечение от сметка (за всеки отделен случай)

    1.1  За текущата година     3.00 лева |   10.00 евро

    1.2  За минала година     4.00 лева |   15.00 евро

  2. Удостоверения
     2.1 Издаване на удостоверение пред данъчна служба        5.00 |           -  

     2.2 Издаване на удостоверение за потвърждение на авоар по сметка      30.00 |           -  

     2.3 Издаване на удостоверение за остатък по заемна сметка (сметка по кредит)      60.00 |           -  

         20.00 |           -  

     2.5 Издаване на други удостоверения      30.00 |           -  

3. Запитване до банки-кореспонденти относно нареден от клиент 
или очакван в негова ползва превод (по искане на клиент)

15.00 EUR

  4. СУИФТ разноски за всички видове съобщения (порто) 10.00 EUR на страница

5. Вземане на корекционна операция по извършено счетоводно 
записване (по искане на наредителя/получателя)

30.00 EUR

  6. Електронно известяване (СМС/e-мейл) Лева

       6.1 Регистрация за СМС известяване Без такса

5.00

       6.3 Месечна такса за услугата Без такса

       6.4 Промяна на данни по регистрация 1.00

       6.5 Цена на пакети от СМС-и
3.00 - 20 бр. СМС-и
5.00 - 40 бр. СМС-и

 7. Други

10.00 лева

      7.2 Ползване на факс-услуга за изпращане на документи

            за страната - на страница  2.00 евро

            за чужбина - на страница 10.00 евро

       4.00 лева |   2.00 евро

      7.3 Ползване на специален куриер
съгласно тарифата на 

използвания специален куриер

      7.4 Консултации във връзка с валутно-финансови, пазарни и други проучвания по договаряне

      7.5 Събиране на сведения за лица в чужбина (по искане на клиент) + реални разноски 25.00 евро

      7.6 Такса за намаляване на лихвена надбавка по предложение на Банката 50.00 лева

      7.7  Еднократна такса за обработка на запор по сметка - в сила от 20.08.2016 г. 20.00 лева

     7.8 Месечна такса за обслужване на сметка с разпореждане за неотложно плащане /РНП/             
    от Националната агенция за приходите /НАП/ - в сила от 20.08.2016 г.

20.00 лева

6.2 Регистрация за е-мейл известяване - годишна такса (независимо от броя на    
регистрираните събития и изпратените съобщения)

2.4 Издаване на удостоверение на кредитополучатели, във връзка с ползване на данъчни 
облекчения

7.1 Предоставяне на информация на клиенти-физически лица или наследници на 
физически лица-кредитополучатели на СИБАНК по тяхно искане от ЦКР за кредитна 
имa задлъжнялост

7.2.1 Изпращане на сканирани документи по имейл - (за всеки отделен документ по    
услуги в лева/чуждестранна валута)
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XII. Преходни и заключителни разпоредби

За експресни услуги (до 2 часа) таксата за извършената услуга се увеличава с 50%.

Настоящата Тарифа е одобрена с решение на Управителен съвет на СИБАНК ЕАД и влиза в сила от 12.09.2011 г. Изменена с:
Протокол № 8/23.02.2012 г. в сила от 01.03.2012 г.; Протокол №21/07.06.2012 г. в сила от 07.06.2012 г.; Протокол №12/29.03.2012
г. и Протокол №13/05.04.2012 г. в сила от 01.07.2012 г.; Протокол №22/14.06.2012 г. в сила от 12.08.2012 г.; Протокол
№21/07.06.2012 г. и Протокол №23/21.06.2012 г. в сила от 01.08.2012 г.; Протокол №32/23.08.2012 г. в сила от 01.09.2012 г.;
Протокол №33/30.08.2012 г. в сила от 10.09.2012 г.; Протокол №35/12.09.2012, в сила от 24.09.2012г.; Протокол №24//28.06.2012
г., в сила от 01.10.2012 г.; Протокол №39/11.10.2012, в сила от 15.10.2012., Протокол №32/23.08.2012 г., в сила 01.11.2012 г.,
Протокол №43/08.11.2012 г., Протокол №47/06.12.2012 г., в сила от 10.12.2012 г., Протокол №3/17.01.2013 г., в сила от
21.03.2013г. за плащане с карта Maestro за услугата "Електронни битови сметки", и в сила от 01.04.2013 г.за промени по Раздел III и
Раздел V. Протокол №5/31.01.2013 г., в сила от 25.02.2013 г., Протокол №6/07.02.2013 г., в сила от 01.03.2013 г.,Протокол
№10/07.03.2013 г., в сила от 18.03.2013 г., Протокол №13/28.03.2013 г., в сила от 08.04.2013 г.( за Раздел II - т.2.1. и т.2.2.и
Раздел III - т.1.1, 2.1, 3.2 в сила от 08.06.2013 г.), Протокол №15/11.04.2013 г., в сила от 15.04.2013 г., Протокол №.30/29.07.2013г,
в сила от 01.09.2013 г., Протокол №.18/10.05.2013г, в сила+A2 от 16.09.2013 г.,Потокол № 35/02.09.2013 г., в сила от 16.09.2013 г.,
Протокол №32/12.08.2013 г., в сила от 18.10.2013 г.(за Раздел I - т.1.1.2.), Протокол №36/09.09.2013 г., в сила от 16.11.2013 г. (за
Раздел VIII - т.2 и Раздел XI - т.6.3 и т.6.3.1.), Протокол №42/21.10.2013 г., в сила от 01.11.2013 г.; Протокол № 47/25.11.2013 г., в
сила от 02.12.2013 г. - отмяна на Раздел VIII Чекове; Протокол № 39/30.09.2013 г., в сила от 31.01.2014 г., Протокол №
7/10.02.2014 г., в сила от 17.04.2014 г., Протокол №18/22.04.2014, в сила от 01.05.2014 г. Протокол №27/23.06.2014, в сила от
14.07.2014 г., Протокол №37/01.09.2014г., в сила от 15.09.2014г., Протокол №39/15.09.2014 г., в сила от 27.09.2014 г., Протокол №
41/29.09.2014г., в сила от 10.10.2014 г., Протокол № 53/22.12.2014г. в сила от 01.01.2015 г.; Изменение от 12.01.2014 г., одобрено
от изпълнителен директор - с добавена нова т. 2.2.8 в Раздел III - Банкови преводи, без промяна на цени/условия, с цел по-голяма
яснота при начисляване и събиране на такси по валутни преводи; Протокол № 52/15.12.2014 г и Протокол № 1/12.01.2015 г., в
сила от 09.02.2015 г., Протокол № 12/03.04.2015 г., в сила от 18.05.2015 г., Протокол № 18/18.05.2015, в сила 20.05.2015 г.,
Протокол №24/29.06.2015 г., в сила 01.07.2015 г., в сила от 13.07.2015 г. (одобрено от изпълнителен директор - кампания от 13.07 -
31.12.2015 г. за пакетни програми), Протокол №19/25.05.2015, в сила от 01.08.2015 г., Протокол №30/10.08.2015 г., в сила от
24.08.2015 г., Протокол № 37/28.09.2015 г., в сила от 01.10.2015 г., Протокол №34/07.09.2015 г., в сила от 16.11.2015, Протокол №
41/26.10.2015 г., в сила от 11.01.2016 г., Протокол №45/23.11.2015, в сила от 15.12.2015 г., в сила от 07.03.2016 г. (одобрено от
изпълнителен директор - кампания от 07.03 - 05.05.2016 г. за потребителски кредити), Протокол №13/28.03.2016, в сила от
11.04.2016 г., Протокол №15/11.04.2016, в сила от 18.04.2016 г. и в сила от 09.05.2016, в сила от 25.05.2016 (одобрено от
изпълнителен директор - кампания за ипотечни кредити до 08.07.2016 г.), Протокол №25/13.06.2016, в сила от 20.06.2016 г.

Посочените в тази Тарифа комисиони и такси се отнасят само за обичайни ангажименти и нареждания, банкови продукти/услуги. За 
поемането на специфични ангажименти и извършването на услуги, които не са предмет на настоящата Тарифа, се събират такси и 
комисиони по договореност.

По смисъла на тази Тарифа, понятията “Банката” и “СИБАНК” се отнасят за СИБАНК ЕАД. Неразделна част от настоящата Тарифа са
следните приложения: Приложение 1 "Тарифа за издаване и обслужване на международна дебитна карта Mаестро с чип",
Приложение 2 "Тарифа за издаване и обслужване на международна дебитна карта Visa Electron с чип", Приложение 3 "Тарифа за
издаване и обслужване на международна карта с неснижаем остатък и/или овърдрафт MasterCard Standard с чип", Приложение 4
"Тарифа за издаване и обслужване на международна карта с неснижаем остатък и/или овърдрафт Visa Classic с чип", Приложение 5
"Тарифа за издаване и обслужване на международна карта с неснижаем остатък и/или овърдрафт MasterCard Gold с чип",
Приложение 6 "Тарифа за издаване и обслужване на международна револвираща кредитна карта с гратисен период MasterCard
Standard с чип", Приложение 7 "Тарифа за издаване и обслужване на международна револвираща кредитна карта с гратисен период
Visa Classic с чип", Приложение 8 "Тарифа за издаване и обслужване на международна револвираща кредитна карта с гратисен
период MasterCard Gold с чип", Приложение № 9 "Тарифа за издаване и обслужване на международна карта Debit MasterCard
PayPass", Приложение №10 "Тарифа за кредитни договори, сключени преди 23.07.2014 г.", Приложение №11 "Тарифа за издаване и
обслужване на международна кобрандирана карта Debit MasterCard PayPass - "Сибанк - Авто", Приложение № 12 "Тарифа за издаване
и обслужване на международна кобрандирана револвираща кредитна карта MasterCard Standard "Сибанк - Авто", Приложение № 13
"Тарифа за издаване и обслужване на международна кобрандирана карта със собствен авоар MasterCard Standard "Сибанк - Авто" 

Освен посочените комисиони и такси, наредителят/бенефициентът заплаща и всички костуеми разходи в страната и чужбина, в т.ч. 
пощенски, телефонни, факс, SWIFT, свързани с изпълнение на нареждането, включително и тези на чуждестранните банки, освен ако 
в него е поставено изрично друго условие и Банката успее да го изпълни. 

Всички услуги, които подлежат на облагане по Закона за данък добавена стойност са с включен ДДС. 

Комисионите и таксите, посочени в EUR, USD или в друга валута, се събират в левовата им равностойност по централния курс на БНБ
в деня на извършване на операцията. 

Банката изпълнява само онези нареждания, които са изрядни по форма и съдържание и отговарят на действащото законодателство.

Банката издава гаранции след преценка на платежоспособността на клиента на база авоари по сметка и други достатъчни
обезпечения. 
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