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I.А: СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
ВИД УСЛУГА
Разплащателна сметка

ЛЕВА

ВАЛУТА

Минимално салдо
Откриване в банков клон
Откриване през онлайн и мобилно банкиране
Обслужване-месечно:
без дебитна карта
с дебитна карта
Закриване

Не се изисква
BGN 2
Без такса

Не се изисква
BGN 2
Без такса

BGN 3.00
BGN 2.50
Без такса

BGN 3.00
BGN 2.50
Без такса

BGN 100
Без такса

100 вал.ед.
Без такса

BGN 3

BGN 3

Без такса

Без такса

Без такса

Без такса

Сметка „Активност”
Минимално салдо
Откриване
Обслужване-месечно (В зависимост броя на
транзакциите):
При извършени до 10 дебитни транзакции
месечно
При извършени над 10 дебитни транзакции
месечно
Закриване

Сметка Привилегия*
Минимално салдо

Не се изисква

Откриване в банков клон

Без такса

-

Обслужване-месечно

BGN 0.90

-

Закриване

Без такса

-

* Всички останали такси и комисионни по сметка Привилегия* са съгласно действащата тарифа на Банката за ФЛ.

Дарителска сметка
Минимално салдо

Не се изисква

Не се изисква

Откриване

Без такса

Без такса

Обслужване

Без такса

Без такса

Закриване

Без такса

Без такса

Минимално салдо
Откриване
Обслужване-месечно

Не се изисква
BGN 110
BGN 1

Не се изисква
BGN 110
-

Закриване

Без такса

Без такса

Сметка със специално предназначение във
връзка със сделки/ Ескроу
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Отворен спестовен влог
Минимално салдо

BGN 50

50 вал. eд.

Откриване
Обслужване - месечно
Дебитна транзакция (след втората за месеца)
Закриване

BGN 2.00
BGN 2.50
BGN 10
Без такса

BGN 2.00
BGN 2.50
BGN 10
Без такса

BGN 50
Без такса
Без такса
BGN 10
Без такса

50 вал. eд.
Без такса
Без такса
BGN 10
Без такса

BGN 500
Без такса
Без такса
Без такса

250 вал. eд.
Без такса
Без такса
Без такса

Детски Отворен спестовен влог
Минимално салдо
Откриване
Обслужване - месечно
Дебитна транзакция (след втората за месеца)
Закриване

Срочен депозит
Минимално салдо
Откриване
Обслужване
Закриване
Забележки:


За сметки, по които има отпуснат овърдрафт се прилага такса за месечно обслужване с дебитна карта;



Сметка Привилегия се открива на клиенти, които са на възраст над 60 години или които могат да предоставят
документ за пенсиониране;



Не се събира такса за откриване на разплащателни сметки за откриване на срочен депозит;



Сметки, по които има открит срочен депозит, са освободени от такса месечно обслужване, за срока на
депозита;



За сметки, по които има едновременно открити срочен депозит и кредит (включително сметки с овърдрафт), се
събира такса месечно обслужване на сметката през срока на кредита, до пълното му погасяване;



Разплащателни сметки и спестовни влогове се закриват служебно, при несъбрани такси за обслужване за
период от 6 месеца, с изключение на сметки, по които има открит кредит (включително сметките с овърдрафт);



Отворен влог е еквивалент на отворен депозит;
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I.Б: ПАКЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ВИД УСЛУГА

ЛЕВА

Пакет „Стандарт“
Откриване

Без такса

Обслужване-месечно

BGN 4.50

Закриване

BGN 10.00

(таксата се събира само при закриване на пакет, открит преди по-малко от 12 месеца)

Откриване и обслужване-месечно на разплащателна сметка в лева към
пакет „Стандарт“
Теглене от ATM в България с дебитната карта Debit Mastercard/ Visa Debit
издадена към пакет „Стандарт“

Без такса
Без такса

Регулярни плащания на битови сметки от разплащателна сметка към пакет „Стандарт“
Месечна такса за обслужване

Без такса

За всяко плащане

Без такса

Изходящи преводи в лева в системата на ОББ, извършени през
електронно банкиране от разплащателната сметка в пакета

Без такса

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

Без такса

Пакет „Комфорт“ - за клиенти, получаващи превод на работна заплата в ОББ
Откриване
Обслужване-месечно
Закриване

Без такса
BGN 3.50

(таксата се събира само при закриване на пакет, открит преди по-малко от 12 месеца)

Откриване и обслужване-месечно на разплащателна сметка в лева към
пакет „Комфорт“
Теглене от ATM на ОББ с дебитната карта Debit Mastercard/ Visa Debit
издадена към пакет „Комфорт“

BGN 10.00
Без такса
Без такса

Регулярни плащания на битови сметки от разплащателна сметка към пакет „Комфорт“
Месечна такса за обслужване

Без такса

За всяко плащане

Без такса

Изходящи преводи в лева в системата на ОББ, извършени през
електронно банкиране от разплащателната сметка в пакета

Без такса

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

Без такса
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Пакет „Привилегия“ - за клиенти, получаващи превод на пенсия в ОББ
Откриване

Без такса

Обслужване-месечно
Закриване

BGN 1.80

(таксата се събира само при закриване на пакет, открит преди по-малко от 12 месеца)

Откриване и обслужване-месечно на разплащателна сметка в лева към
пакет „Привилегия“
Теглене от ATM в България с дебитната карта Debit Mastercard/ Visa Debit
издадена към пакет „Привилегия“

BGN 10.00
Без такса
Без такса

Регулярни плащания на битови сметки от разплащателна сметка към пакет „Привилегия“
Месечна такса за обслужване
Без такса
За всяко плащане
Без такса

Пакет „Активност“
Откриване

Без такса

Обслужване-месечно (в зависимост от броя на транзакциите)
- При извършени до 10 дебитни трансакции месечно
- При извършени над 10 дебитни трансакции месечно*
Закриване

(таксата се събира само при закриване на пакет, открит преди по-малко от 12 месеца)

Откриване и обслужване-месечно на разплащателна сметка
„Активност“ в лева към пакет
Откриване и обслужване-месечно на разплащателна сметка
„Активност“ в евро към пакет

BGN 12.00
BGN 6.00
BGN 10.00
Без такса
Без такса

Дебитна карта World Debit Mastercard/ Visa Gold Debit към пакет
“Активност“
Годишна такса за поддържане на платежен инструмент

Без такса

Теглене от ATM на ОББ с дебитната карта World Debit Mastercard/ Visa
Gold Debit издадена към пакет „Активност“

Без такса

Регулярни плащания на битови сметки от разплащателна сметка към пакет „Активност“
Месечна такса за обслужване
Без такса
За всяко плащане
Без такса
Без такса
Изходящи вътрешнобанкови и междубанкови кредитни преводи в лева
извършени
през
системата
за
електронно
банкиране
от
разплащателната сметка в пакета, с изключение на преводи, наредени
за изпълнение през RINGS
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Пакет „Младежи и студенти“
Откриване
Ползване-месечно
Закриване

Без такса
BGN 1.00

(таксата се събира само при закриване на пакет, открит преди по-малко от 12 месеца)

Откриване и обслужване-месечно на разплащателна сметка в лева към
пакет „Младежи и студенти“

BGN 10.00
Без такса

Безконтактна дебитна карта Debit Mastercard, в пакет “Младежи и
студенти“
Откриване и обслужване

Без такса

Микрокарта с аксесоар за плащане

Без такса

Преиздаване на карта или микрокарта с аксесоар, преди изтичане на
срока (загуба, кражба, унищожение)

BGN 5.00

Плащане чрез ПОС на ОББ

Без такса

Плащане чрез ПОС на друга Българска банка

Без такса

Теглене от АТМ на ОББ

Без такса

Теглене от ATM на друга банка в България

BGN 0.30

Забележки:
* Важи при пакет, открит по сметка "Активност" - Банката начислява посочената месечна такса за обслужване при
извършени над 10 дебитни трансакции месечно (изходящи преводи през електронното банкиране, комунални плащания,
теглене и плащане с дебитна карта издадена към пакета, осчетоводени в календарния месец), при условие, че на всяко
последно число на месеца по сметката има наличност, равна на месечната такса за обслужване на пакета.
• Пакет „Младежи и студенти“ се открива на клиенти, които са на възраст от 18 до 25 години включително.
• Тегленето с микрокарта е възможно на АТМ, поддържащ безконтактна функционалност.
• Микрокарта и аксесоар се предлагат винаги заедно.
• За услуги, които не са изрично посочени в раздел Пакетни предложения или при закриване на пакет, се прилагат таксите
според действащата към момента тарифа на Банката.
• Условията важат за договори за пакет „Комфорт“ за физически лица, сключвани след 06.06.2016 г.
• При теглене на средства от сметката с дебитната карта към пакет на банкомати на ОББ и банкомати на други банки в
България, извършени преди, но осчетоводени след датата на сключване на договора, трансакциите се таксуват съгласно
приложимите условия за пакет (пакет „Стандарт“ и пакет „Привилегия“ – без такса; пакет „Комфорт“ и пакет „Активност“ –
с такса Теглене на АТМ на друга банка в България).
• При теглене на средства от сметката с дебитната карта към пакета на банкомати на ОББ и банкомати на други банки в
България, извършени преди, но осчетоводени след датата на прекратяване на договор за пакет, трансакциите се таксуват
съгласно приложимите условия в Раздел: Карти на Тарифата за такси и комисиони за физически лица.
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I.В: ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ
ВИД УСЛУГА

ЛЕВА

Откриване
В клон на Банката
В клон на Банката с издаване на дебитна карта към сметката

Без такса
Без такса

Обслужване-месечно
Без издадена дебитна карта към сметката

BGN 2.00

С издадена дебитна карта към сметката

BGN 1.50

Закриване
Закриване на ПСОО, открита до 6 месеца преди датата на закриване

Без такса

Внасяне на средства по ПСОО от титуляра
На каса

Без такса

Теглене на пари в брой от ПСОО
На каса в офис на Банката до BGN 1000
С дебитна карта на АТМ, обслужвано от Банката
С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга Банка в страната

0.15%, мин. BGN 0.90
BGN 0.15
BGN 0.88

Плащане по директен дебит
Към сметка при същата Банка
Към сметка при друга Банка
Периодичен превод
Вътрешнобанкови преводи между сметки на различни титуляри
Междубанкови преводи БИСЕРА

BGN 0.99
BGN 1.99
BGN 0.55
BGN 1.15

Платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително чрез интернет
Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от Банката
Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга Банка
в страната

Без такса
Без такса

Кредитен превод в национална валута
На хартиен носител към платежна сметка при същата Банка
Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата Банка
На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга Банка
Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга
Банка
На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата Банка
Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата
Банка
На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при
друга Банка
Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета
при друга Банка
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BGN 0.96
BGN 0.39
BGN 1.99
BGN 0.79
BGN 0.96
BGN 0.39
BGN 1.99
BGN 0.79

Забележки:
•Банката предлага откриване на ПСОО в лева, съгласно изискванията на ЗПУПС.
•Всички останали такси и комисионни по ПСОО прилагани по услуги извън посочените в Раздел I.В., са според
действащата тарифа на Банката за ФЛ.
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.
II: КАСОВИ
ОПЕРАЦИИ

ВИД УСЛУГА

ЛЕВА

ВАЛУТА

BGN 1.00
0.20% за сумата над
3 000 BGN, max.
300 BGN

BGN 1.00
0.20% за сумата над
3 000 BGN, max.
400 BGN

0.3%, min. 4 BGN

0.3%, min. 4 BGN

0.4%, min. 4 BGN

0.4%, min. 4 BGN

Без такса

Без такса
0.3%, min. 3 BGN
max. 400 BGN

За вноска
На каса на суми до 3 000 BGN (валутна равностойност)
На каса на суми над 3 000 BGN (валутна
равностойност)
Касова вноска от физическо лице по сметка на
юридическо лице
Касова вноска от физическо лице по сметка на
бюджетна организация
В различна валута от тази на сметката
За вноска на чуждестранна валута различна от USD и
EUR

-

За теглене
На каса на суми до 10 000 BGN (валутна
равностойност)
На каса на суми над 10 000 BGN (валутна
равностойност):
- Със заявка: На суми над 10 000 BGN (валутна
равностойност)
-

Без заявка: На суми над 10 000 BGN (валутна
равностойност)

0.55%, min. 4.00 BGN

0.60%, min. 5 BGN

0.55% върху цялата
сума
0.65% върху цялата
сума

0.60% върху цялата
сума

В различна валута от тази на сметката

Без такса

За теглене на чуждестранна валута различна
от USD и EUR
Писмено заявени, но неизтеглени суми
(върху цялата заявана сума)

-

0.70% върху цялата
сума
0.35% върху цялата
сума
0.3%, min. 3 BGN
max. 250 BGN

0.50%

0.50%

5% min. BGN 5

N/A

5% min. BGN 3

N/A

BGN 1

BGN 1

Без такса

N/A
0.35% върху цялата
сума

Други касови комисиони
Вноска на монети (събира се върху цялата сума при
вноска над 20 монети), не важи при вноска по кредит
Обработка, броене, размяна без вноска по сметка
(включително на банкноти в монети и обратно)
Проверка на съмнителна банкнота (за всяка
банкнота),които не се внасят по сметка
Подмяна на негодни банкноти/монети
Покупка на чуждестранна валута на каса

-

Забележки:
• При теглене на суми над BGN 10 000 или равностойността в чужда валута (само в случай, че съвпада с валутата на
сметката) от един клиент дневно, се изисква заявка от 2 работни дни предварително, подадена в банков клон или чрез
Контактен център за клиенти;
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• Не се събира касова комисиона и такса за предизвестие при теглене на срочни депозити на датата на падежа или в
първия работен ден, следващ тази дата, когато падежа е в неработен ден. За Отворен депозит не се събира касова
комисиона и такса за предизвестие при теглене на първия работен ден от месеца, следващ датата на лихвено плащане;
• Не се събират касови такси и комисиони при вноска по срочен депозит (при откриване и/или довнасяне на суми), както
и за вноска на каса с основание погасяване на задължение по кредитен продукт, включително кредитна карта, кредитна
линия и овърдрафт, отпуснат от ОББ;
• Не се събира касова комисиона при изплащане на купон и падеж, и при обратно изкупуване на целеви емисии ДЦК;
• Негодни банкноти - силно повредени банкноти с нарушена цялост от въздействието на физически и химически процеси;
• Средства внесени извън работното време на банката се осчетоводяват с вальор първия работен ден, следващ вноската;
• Касови преводи върнати от банката на получателя се възстановяват на наредителя, в рамките на 7 работни дни от датата
на наредения превод. Сумата се възстановява при поискване от страна на наредителя;
• Не се събира касова комисиона при внасяне на суми по сметки на физически лица, с основание покупка на дялове на
взаимни фондове от ОББ Асет Мениждмънт и/или KBC Asset Management;
• Депозит „На разположение“ – Не се събира касова комисиона и такса за предизвестие при теглене на лихвата в деня на
плащането й през съответния месец, както и на датата на падежа или в първия работен ден, следващ тази дата, когато
падежа/плащането на лихвата е в неработен ден.
• Покупката на чуждестранна валута на каса и тегленето във валута различна от тази на клиентската сметка са ограничени
до 1 операция за сума до BGN 10 000 (или равностойността в чужда валута) за клиент на дневна база.

Съдържание
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III: ПРЕВОДИ
ВИД УСЛУГА

ЛЕВА

ВАЛУТА

BGN 2.00
BGN 0.50

BGN 2.00
BGN 0.50

BGN 0.50

BGN 0.50

Без такса

Без такса

Преводи от и по сметка – в системата на ОББ
Изходящи
- в банков клон
- чрез онлайн и мобилно банкиране
- през Телефонния център за
обслужване на клиенти
Входящи

Преводи от и по сметка – междубанкови
Изходящи чрез БИСЕРА
-

в банков клон

BGN 4.00

-

-

чрез онлайн и мобилно банкиране

BGN 0.90

-

Изходящи преводи през RINGS
-

в банков клон

BGN 20.00

-

-

чрез онлайн и мобилно банкиране

BGN 13.00
Без такса

-

Входящи преводи от БИСЕРА/РИНГС
Изходящи преводи в чуждестранна валута
Изходящи преводи в евро в Европейското икономическо
пространство (ЕИП)
Наредени в банков клон

-

-

BGN 4.00

Наредени чрез онлайн и мобилно банкиране
Наредени в банков клон (Експресни)

-

BGN 0.90

-

BGN 20.00

Наредени чрез онлайн и мобилно банкиране
(Експресни)
Изходящи преводи във валута, различна от евро, както и
преводи в евро извън ЕИП
Наредени в банков клон

-

-

-

0,22% min. BGN 50
max. BGN 400
0,20% min. BGN 40
max. BGN 400
Съответната
такса за изходящ
превод в
чуждестранна
валута + BGN 40

-

Без такса

-

Без такса

Наредени чрез онлайн и мобилно банкиране
Наредени в банков клон или чрез онлайн и мобилно
банкиране с разноски за сметка на наредителя
(OUR)

Входящи преводи в чуждестранна валута
Входящи преводи в евро от Европейското икономическо
пространство (ЕИП)
Входящи преводи във валута, различна от евро, както и
преводи в евро извън ЕИП с левова равностойност до 200
лева
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BGN 13.00

Входящи преводи във валута, различна от евро, както и
преводи в евро извън ЕИП с левова равностойност над 200
лева

-

0,10% min. BGN 20
max. BGN 200

Преводи касови – междубанкови
Изходящи с вноска на каса

0.8%, min. BGN 8

-

Изходящи с вноска на каса през RINGS

0.8%, min. BGN 25

-

Приемане на съгласие за директен дебит

Без такса

-

Иницииране на нареждане за директен дебит

BGN 2.00

-

Иницииране на отказ от плащане
на постъпило нареждане за директен дебит
Плащане на постъпило нареждане за директен дебит
в системата на ОББ
чрез клон

BGN 1.00

-

BGN 2.00

-

чрез онлайн банкиране

BGN 0.50

-

през БИСЕРА
чрез клон

BGN 4.00

-

чрез онлайн банкиране

BGN 0.90

-

през РИНГС
чрез клон

BGN 20.00

-

чрез онлайн банкиране

BGN 13.00

-

Месечна такса за обслужване

Без такса

-

За всяко плащане

BGN 0.20

-

BGN 1.00

-

Регистрация на платежния портал
Плащане на битови сметки с карти издадени от ОББ
Плащане на битови сметки с карти на издатели различни от
ОББ - за всяка платена сметка
Плащане на данъци и такси

Без такса
Без такса

-

BGN 0.30

-

BGN 1.50

-

Плащане по дарителска кампания

Без такса

-

Справки за извършени плащания

Без такса

-

Промяна на данни от клиентския профил

Без такса

-

Възстановяване на профил при забравена парола

Без такса

-

Деактивиране на профил

Без такса

-

Директен дебит

Регулярни плащания на битови сметки от
разплащателна сметка/кредитна карта

Плащания на данъчни задължения
През секция „Данъци и такси“ в онлайн банкирането

Плащания през платежния портал UPAY

Съдържание

12

Периодични преводи

Регистрация
периодични преводи между сметки на един титуляр
периодични преводи между сметки на различни титуляри

Без такса
BGN 1.00

-

Без такса

-

BGN 1.00

BGN 1.00

Междубанкови преводи чрез БИСЕРА

BGN 2.00

-

Промяна/ допълване на регистрация

BGN 1.00
Без такса

-

Преводи
Вътрешнобанкови преводи
Между сметки на един титуляр
Между сметки на различни титуляри

Деактивиране на регистрация

-

Други
Такса за проучване за текущата година с кореспонденция до
друга банка

BGN 20

BGN 60

Такса за проучване за минали години с кореспонденция до
друга банка

BGN 30

BGN 80

За всяко допълнително съобщение

-

BGN 20

За промяна на условията на нареждането за превод

-

BGN 65

Такса за анулиране на превод във валута

-

BGN 65

Такса за ръчна обработка на входящ валутен превод поради
непосочен IBAN (събира се от бенефициента на превода,
освен в случаите, когато разноските по превода са “OUR ”)

BGN 10

Забележки:
• Връщането на получени преводи по нареждане на бенефициента се счита за превод;
• Изходящ превод През РИНГС, извършен през сметка с наложен запор се таксува с такса BGN 14;
• При безкасова покупко-продажба и обмяна на валута не се събира такса за превод от сметка в сметка в системата на
банката
• При превод в системата на Банката, между сметки на един клиент, наредени през онлайн и мобилно банкиране или
телефонния център за обслужване на клиенти, такса за превод не се събира.
• При използване на многоредово платежно нареждане към бюджета, всеки един от инициираните изходящи левови
преводи се третира като индивидуално наредено плащане;
• Краен срок за приемане на нареждания за левови преводи през БИСЕРА със срок за изпълнение същия работен ден е
15.00 ч.
• Краен срок за приемане на плащания чрез РИНГС със срок на изпълнение същия работен ден е 15.00 ч.;
• Нареждания за вътрешни преводи от и по сметка в ОББ АД се приемат до 16.30 ч. и се извършват с вальор същия работен
ден;
• Краен срок за приемане на междубанкови нареждания за валутни преводи в банков клон е 15.00 ч. Нарежданията за
преводи, предоставени след този час се изпълняват на следващия работен ден;
• Краен срок за приемане на междубанкови нареждания за валутни преводи през онлайн и мобилно банкиране е 15.30 ч.
Плащанията наредени след този час се изпълняват на следващия работен ден;

Съдържание
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• Валутни преводи в EUR, USD, CHF, GBP се изпълняват с вальор същия работен ден.
- Преводите във валути на останалите държавите от ЕИП, наредени през онлайн и мобилно банкиране се изпълняват с
вальор 1 работен ден, а наредените през клон - с вальор до 2 работни дни.
- Преводите в JPY, TRY, CAD, AUD, RUB наредени през онлайн и мобилно банкиране и банков клон се изпълняват с вальор 2
работни дни.
- Експресни преводи през TARGET2 се изпълняват само в EUR към банки в

държави от Европейското икономическо

пространство, които участват в TARGET 2.
• Срок за обработка на входящи преводи в чуждестранна валута в рамките на работния ден - 16.30 часа;
• Преводи в евро и в национални валути на държави от Европейския съюз / Европейското икономическо пространство към
банки на територията на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство се извършват с опция за
споделяне на разходите между платеца и бенефициент (SHA).
• За проучване и промяна на нареден валутен превод освен таксите на ОББ, от наредителя се събират допълнително и
всички възникнали във връзка с тези услуги такси на банките кореспонденти.
• При изпълнение на изходящи валутни преводи със споделени разноски, между наредителя и получателя на превода
(SHA), е възможно кореспондентската банка да удържи разноски от сумата на превода.
• При изпълнение на изходящи валутни преводи в USD с разноски OUR към банки в САЩ, банката гарантира че
нареждането ще бъде изпълнено без събиране на такси от кореспондентската банка в САЩ, но е възможно банката на
бенефициента да удържи разноски от сумата на превода.
• Не се събира такса при левов превод нареден през клон (на хартиен носител) по сметки на „ОББ Асет Мениджмънт“ АД ,
за записване на дялове от ОББ Взаимни фондове.
• Транзакциите извършени през секция „Данъци и такси“ в онлайн банкирането се таксуват на база данъчно задължено
лице, независимо от броя на заплащаните задължения.
• При плащания през платежния портал UPAY (на сайта www.ubbpay.bg) e възможно допълнително таксуване от банкатаиздател на картата, информация за което клиентът може да намери в тарифата на своята банка-издател. При извършване
на плащане през UPAY ОББ не таксува допълнително своите клиенти.
• При плащане на данъци през платежния портал UPAY с една транзакция може да се плати задължението на едно лице по
1 партиден номер.
•Лимитът на една транзакция през Телефонния център за обслужване на клиенти е 2 000 BGN или равностойността в чужда
валута при превод между собствени сметки и захранване на собствена кредитна карта.
•Лимитът на една транзакция през Телефонния център за обслужване на клиенти е 1 000 BGN или равностойността в чужда
валута при вътрешнобанкови преводи и преводи по кредитна карта на друг клиент.
•Дневният лимит на преводи от една сметка през Телефонния център за обслужване на клиенти е 2 000 BGN или
равностойността в чужда валута.
•При плащане на битови сметки през платежния портал UPAY с една картова транзакция могат да се платят произволен
брой сметки към различни компании, като таксата се прилага за всяка отделна платена сметка.
•За периодични преводи, извършени през спестовен влог се дължи допълнителна такса, съгласно условията на продукта.
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IV: КАРТИ
Международна дебитна карта VISA DEBIT /DEBIT MASTERCARD

ЛЕВА

Издаване на карта
Подновяване на карта с изтекъл срок
Преиздаване на карта с не изтекъл срок (загуба, кражба, унищожение, поради
промяна на имена върху картата)
Издаване на следваща или допълнителна карта
Вноска на АТМ на ОББ
Теглене от АТМ на ОББ
Теглене от АТМ на друга банка в България и в страни в ЕИП
Теглене от АТМ на банка в страни извън ЕИП
Теглене от ПОС в клон на ОББ
Теглене от ПОС в клон на друга Българска банка
Теглене от ПОС в банка/финансова институция в чужбина
Плащане чрез ПОС на ОББ
Плащане чрез ПОС на друга Българска банка
Плащане чрез ПОС на банка в чужбина
Прехвърляне на суми между картова и друга сметка на АТМ
Проверка на баланс по сметка на АТМ на ОББ
Проверка на баланс по сметка на АТМ на други банки
Проверка на баланс по сметка на АТМ в чужбина
Такса при транзакции за залагания и хазарт вкл. получаване на суми - credit
refund
Промяна на ПИН (само от АТМ на ОББ)
Деблокиране на карта, поради 3 грешни ПИН-а
Блокиране на изгубена/открадната
Генериране на нов ПИН
SMS известие за трансакции над BGN 100 (отпада от 01.09.2019)
Промяна на картови данни чрез Центъра за обслужване на клиенти (обслужващ
клон за картата, актуализация на имена върху картовата пластика при
преиздаване)
Промяна на дневен транзакционен лимит чрез Центъра за обслужване на
клиенти*
Промяна на картови данни чрез клон на банката (транзакционен лимит, номер
на сметка, обслужващ клон на картата)
Получаване на карта или ПИН в клон различен от клона издател
Лимити за транзакции с дебитни карти:
Общ дневен лимит за теглене на пари в брой
Дневният лимит за плащане при търговци
Брой транзакции с карта за календарен ден

Без такса
Без такса
BGN 5.00
BGN 6.00
Без такса
BGN 0.30
BGN 1.20
BGN 5 + 1%
0.3%, min. 1 BGN
BGN 5 + 1%
BGN 5 + 1%
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
BGN 0.30
BGN 0.60
BGN 1.50
2% върху сумата
на трансакцията
Без такса
Без такса
Без такса
BGN 1.00
Без такса
Без такса
BGN 5.00
BNG 5.00
BGN 5.00
BGN 2 000
BGN 10 000
10

* По молба на клиент има възможност за увеличаване на кеш лимита за определен период от време. Лимитът за теглене в
брой с дебитни карти в рамките на 24 часа е в размер на 2000 лв. В почивни дни, както и в часовите интервали между 18.00
и 08.00 ч. е възможно този лимит да е ограничен до 400 лв.
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Международна дебитна карта VISA GOLD DEBIT / WORLD DEBIT
MASTERCARD

ЛЕВА

Издаване на карта
Годишна такса за поддържане на платежен инструмент

Без такса

Visa Gold Debit

BGN 50.00

World Debit Mastercard

BGN 100.00

Подновяване на карта с изтекъл срок
Преиздаване на карта с неизтекъл срок (загуба, кражба, унищожение, поради
промяна на имена върху картата)
Издаване на следваща или допълнителна карта
Вноска на АТМ на ОББ
Теглене от АТМ на ОББ
Теглене от АТМ на друга банка в България и в страни в ЕИП
Теглене от АТМ на банка в страни извън ЕИП
Теглене от ПОС в клон на ОББ

Без такса

Теглене от ПОС в клон на друга Българска банка
Теглене от ПОС в банка/финансова институция в чужбина
Плащане чрез ПОС на ОББ
Плащане чрез ПОС на друга Българска банка
Плащане чрез ПОС на банка в чужбина
Прехвърляне на суми между картова и друга сметка на АТМ
Проверка на баланс по сметка на АТМ на ОББ
Проверка на баланс по сметка на АТМ на други банки
Проверка на баланс по сметка на АТМ в чужбина
Такса при транзакции за залагания и хазарт вкл. получаване на суми - credit
refund
Промяна на ПИН (само от АТМ на ОББ)
Деблокиране на карта, поради 3 грешни ПИН-а
Блокиране на изгубена/открадната
Генериране на нов ПИН
SMS известие за трансакции над BGN 100 (отпада от 01.09.2019)
Промяна на картови данни чрез Центъра за обслужване на клиенти
(обслужващ клон за картата, актуализация на имена върху картовата пластика
при преиздаване)
Промяна на дневен транзакционен лимит чрез Центъра за обслужване на
клиенти
Промяна на картови данни чрез клон на банката (транзакционен лимит, номер
на сметка, обслужващ клон на картата)
Получаване на карта или ПИН в клон различен от клона издател
Лимити за транзакции с VISA Gold / World Debit Mastercard
Общ дневен лимит за теглене на пари в брой
Дневният лимит за плащане при търговци
Брой транзакции с карта за календарен ден
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BGN 15.00
BGN 15.00
Без такса
BGN 0.50
BGN 1.00
BGN 6 + 1.5%
0.3%, min. 1 BGN
BGN 6 + 1.5%
min. 20 BGN
BGN 6 + 1.5%
min. 20 BGN
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
BGN 0.30
BGN 0.60
BGN 1.50
2% върху сумата
на трансакцията
Без такса
Без такса
Без такса
BGN 1.00
Без такса
Без такса
BGN 5.00
BNG 5.00
BGN 5.00
BGN 5 000
BGN 20 000
20

Международни кредитни карти MASTERCARD и VISA
Годишна такса за поддържане на платежен инструмент - карта
MasterCard, Visa, за първата година
Годишна такса за поддържане на платежен инструмент - карта Visa Gold и
Mastercard Gold, за първата година
Годишна такса за поддържане на платежен инструмент - карта Mastercard
и Visa, след първата година
Годишна такса за поддържане на платежен инструмент - карта Visa Gold и
Mastercard Gold, след първата година
Такса за кандидатстване

ЛЕВА
BGN 24
BGN 60
BGN 48
BGN 120
Без такса

Такса за кредитна оценка

Без такса

Вноска на АТМ на ОББ

Без такса

Теглене от АТМ на ОББ

3%, min. BGN 4

Теглене от АТМ на друга банка в България и в страни в ЕИП

3%, min. BGN 5

Теглене от АТМ на банка в страни извън ЕИП

3%, min. BGN 10

Теглене от ПОС в клон на ОББ

3%, min. BGN 4

Теглене от ПОС в друга банка

3%, min. BGN 20

Теглене от ПОС в чужбина

3%, min. BGN 10

Плащане при търговец в България

Без такса

Плащане при търговец в чужбина
Такса при транзакции за залагания и хазарт вкл. получаване на суми - credit
refund
Наказателна такса за неоторизирано превишаване на лимита
Минимален задължителен размер на месечна вноска за погасяване
(включва цялата сума на дължимите такси, комисиони и лихви плюс
минимум 3% от сумата на извършените транзакции)
Промяна на картови данни чрез клон на банката (транзакционен лимит,
обслужващ клон на картата, промяна на адрес за доставка на извлечение
на хартиен носител)
Промяна на картови данни чрез центъра за обслужване на клиенти
(обслужващ клон на картата, промяна на адрес за доставка на извлечение
на хартиен носител, актуализация на имена върху картовата пластика при
преиздаване)

Без такса
2% върху сумата на
транзакцията
BGN 30
3%, не по-малко
от BGN 10

Промяна на транзакционен лимит чрез центъра за обслужване на клиенти

BGN 6

Временно блокиране на карта (по молба на клиент)

Без такса

Генериране на нов ПИН

BGN 2

Преиздаване на карта с неизтекъл срок на валидност (загуба, кражба,
унищожение, поради промяна на имена върху картата)
Преиздаване на карта с неизтекъл срок на валидност по инициатива на
банката
Разсрочване на покупка, направени с кредитна карта на 3 или 6 равни
вноски
Разсрочване на покупка, направени с кредитна карта на 9 или 12 равни
вноски
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BGN 6

Без такса

BGN 20
Без такса
3 % от стойността на
трансакцията
еднократно
6 % от стойността на
трансакцията
еднократно

Неоснователно оспорване на начислени лихви и дължими суми по
кредитна карта за минали периоди (за извлечения, различни от
последните 3)
Получаване на карта или ПИН в клон различен от клона издател
Проверка на баланс по карта на АТМ на ОББ

BGN 10
BGN 5
BGN 0.40

Проверка на баланс по карта на АТМ на друга банка

BGN 0.60

Проверка на баланс по карта на АТМ в чужбина
Доставка на адрес на месечно извлечение на хартиен носител

BGN 1.50
BGN 2 месечно*

*Таксата се начислява след генериране на месечното извлечение и се отразява в извлечението за следващ месец.

Получаване на карта или ПИН в чужбина

BGN 100*

*Таксата важи само за доставка до страните от Зона 1. За доставяне до страни извън Зона 1, таксата е според тарифата

на съответната куриерска компания, като разноските са за сметка на клиента и се удържат от лимита на кредитната
карта при нейното активиране. В случай, че с кредитната карта се изпраща и ПИН, то кодът се изпраща с различна
пратка.

Лимити за транзакции с кредитни карти за 7 последователни дни:
Лимит на транзакция при плащане при търговец
Лимит на транзакция за теглене в брой на ПОС/АТМ
Брой транзакции( на седмица)
Такса при преструктуриране на отпуснат кредит

до 100% от одобрения
кредитен лимит
до 100% от одобрения
кредитен лимит
50
0.50% в/у усвоената
част по кредита, мин.
BGN 15,
макс. BGN 500

Други операции с международни банкови карти
Получаване на пари в брой при покупка на ПОС на ОББ АД
С кредитни карти Visa/Mastercard

BGN 1.50

С дебитни карти Visa/Mastercard

BGN 0.20

Получаване на пари в брой при покупка на ПОС на друга банка
С кредитни карти Visa/Mastercard

BGN 3.00

С дебитни карти Visa/Mastercard
Откриване на сметка, свързана с международна кредитна карта
Откриване на арбитражна процедура към Mastercard и VISA, платима на
съответната международна картова организация
Разглеждане на оспорвано плащане от арбитражна процедура към
международна картова организация Mastercard и VISA
Теглене на POS с дебитна или кредитна карта издадена от друга банка

BGN 0.40
Без такса
USD/EUR 250
USD/EUR 250
3.0%, min. 10 BGN

Забележки:
• За промяна на начина на погасяване по Кредитна карта от плащане в брой на плащане от сметка не се заплаща такса
за промяна на данни по карта.
• Вноските на АТМ направени до 17.00 ч. се осчетоводяват с вальор същия работен ден. Вноските направени след 17.00 ч.
се осчетоводяват с вальор следващия работен ден. Вноските направени в неработни дни се осчетоводяват с вальор
следващия работен ден;
• Не се събира такса за издаване на основна или допълнителна карта към сметка “Привилегия“;
• ЕИП – Европейско икономическо пространство.
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V: ЧЕКОВЕ
Услугата не се предлага от 15.03.2019г.
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VI: WESTERN UNION
Услугата не се предлага от 02.01.2018г.
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VII: ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНИ ЦЕННИ КНИЖА И КОМПЕНСАТОРНИ
ИНСТРУМЕНТИ НА БФБ И ИЗВЪН РЕГУЛИРАН ПАЗАР РЕГИСТРИРАНИ В
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР
Подаване на поръчка за покупко / продажба
Подаване на поръчка за покупко / продажба чрез “U – Брокер”

BGN 4
Без такса

За изпълнение на поръчка за покупко / продажба на акции, компенсаторни
инструменти, права и дялове:
до BGN 1 000
от BGN 1 000 до BGN 3 000 вкл.

2%, мин. BGN 4

от BGN 3 000 до BGN 5 000 вкл.

BGN 55 + 1,5% за
горницата над 3 000

от BGN 5 000 до BGN 10 000 вкл.

BGN 85 + 1,2% за
горницата над 5 000

от BGN 10 000 до BGN 20 000 вкл.

BGN 145 + 1% за
горницата над 10 000
BGN 245 + 0.8% за
горницата над 20 000
BGN 485 + 0.5% за
горницата над 50 000

BGN 20 + 1.75% за
горницата над 1 000

от BGN 20 000 до BGN 50 000 вкл.
над 50 000 BGN
За изпълнение на поръчка за покупко / продажба на корпоративни
облигации

0.1%, мин. BGN 4

За сделки с корпоративни ценни книжа, компенсаторни инструменти,
права и дялове осъществени чрез “U - Брокер”

0.5%, мин. BGN 2

За сделки с корпоративни облигации осъществени чрез

0.1%, мин. BGN 2

“U – Брокер”
За изпълнение на поръчка за “Замяна на компенсаторни инструменти
срещу акции”
до BGN 30 000 – върху номинала
над BGN 30 000 – върху номинала
Поръчка за прехвърляне на ценни книжа от собствена сметка в клиентска
сметка при ОББ АД
Сделки на извънрегулиран пазар – акции

0.8%, мин. BGN 10
BGN 240 + 0.6% за
горницата над 30 000
BGN 4
0.8%, мин. BGN 10,
макс. BGN 800

Такса за участие при увеличение на капитала на дружество

BGN 10

За издаване на удостоверение за притежаване на финансови
инструменти по клиентска сметка под управление на ОББ АД в Централен
Депозитар АД

BGN 4
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За прехвърляне при друг ИП

BGN 10

За поемане от друг ИП

BGN 4

За изпълнение на поръчка за замяна на финансови инструменти

BGN 10

За издаване на удостоверение за притежаване на финансови
инструменти по лична сметка в ЦД при прекратяване на договор

BGN 4

Други сделки и услуги, свързани с инвестиционно посредничество

По договаряне

Съдържание
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VIII: ОПЕРАЦИИ С БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА И
МЕЖДУНАРОДНИ ОБЛИГАЦИИ
Държавни ценни книжа емитирани на вътрешния пазар по Наредба 5
на МФ и БНБ
Сделки на първичен пазар:
0.06%, мин.
BGN 10
BGN 10

– За одобрена поръчка – върху номинала
– За неодобрена поръчка
Сделки на вторичния пазар:
– Сделки за покупко-продажба На ДЦК

BGN 15

– За трансфери на ДЦК

BGN 15

За прехвърляне на ДЦК по сметка на МФ, използвани за участие в
приватизация

BGN 15

За плащане на падеж на емисия
За всяко блокиране и деблокиране на ДЦК по подрегистъра в ОББ – от
залогодателя и залогоприемателя по особен залог
За издаване на сертификат или удостоверение за собственост на ДЦК

0.03%

Международни държавни и корпоративни облигации

BGN

Такса за сделка

BGN 25

BGN 20
BGN 10

Забележка:
• Таксите и комисионите за обработка на сделки с ДЦК се заплащат в български лева, като номинала на ДЦК, емитирани
във валута, се приема като абсолютно число в левове.
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IX: КРЕДИТИ
Овърдрафт по дебитни карти/разплащателни сметки
Taкса за кандидатстване за кредит обезпечен със залог върху бъдещо
вземане - при подаване на молба
Taкса за кандидатстване за кредит обезпечен
със залог върху вземане

Без такса
Без такса

Такса за кредитна оценка
За овърдрафт с лимит до 1 000 лв. вкл.

BGN 15

За овърдрафт с лимит от 1 000 лв. до 5 000 лв.

BGN 30

За лимити над 5 000 лв.

BGN 50

Такса за предоговаряне на условията
Такса при преструктуриране на отпуснат кредит

BGN 15
0.50% в/у усвоената част
по кредита, мин. BGN 15,
макс. BGN 500

Потребителски кредит
Taкса за кандидатстване при подаване на молба

Без такса

Такса за кредитна оценка
За кредити до 1 000 лв. вкл.

BGN 30

За кредити от 1 001 лв. до 5 000 лв.

BGN 80

За кредити от 5 001 лв. до 12 000 лв.

BGN 190

За кредити от 12 001 лв. до 20 000

BGN 250

За кредити над 20 001 лв.
Такса за предоговаряне на условията (не важи за искане за промяна на
дата на месечна вноска)
Такса предсрочно погасяване по потребителски кредит с фиксиран
лихвен процент*
• При оставащ период на договора за кредит по-голям от една година

BGN 300

• При

оставащ период на договора за кредит по-малък от една година

BGN 35

1% от размера на
предсрочно
погасената главница
0.5% от размера на
предсрочно
погасената главница

*Таксата е дължима за молби подадени след 14.10.2013 г.

Такса при преструктуриране на отпуснат кредит

0.50% в/у дължимата
главница по кредита,
мин. BGN 15, макс. BGN
500

Обединен кредит
Такса за кандидатстване при подаване на молба
Такса за кредитна оценка
Такса за предоговаряне на условията (не важи за искане за промяна на
дата на месечна вноска)
Такса при преструктуриране на отпуснат кредит
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Без такса
BGN 70

BGN 35
0.50% в/у дължимата
главница по кредита,
мин. BGN 15, макс. BGN
500

Ипотечен кредит
Такса за кандидатстване при подаване на молба
Такса за кредитна оценка
Такса за предоговаряне
за неценови параметри (не важи за искане за промяна на дата на
месечна вноска)
за промяна на лихвени условия
Такса за заличаване на ипотека*
Предсрочно погасяване за договорите, сключени след 01.10.2016г. в ОББ
АД

Такса при преструктуриране на отпуснат кредит

Без такса
BGN 200

BGN 35
1% върху размера на
остатъчната главница
BGN 60
1% върху размера на
предсрочно погасената
главница до изплащането
на първите 12
погасителни вноски
0.50% в/у дължимата
главница по кредита,
мин. BGN 15,
макс. BGN 500

Такси за изготвяне на оценки на активи, предлагани за обезпечение по кредити
Апартамент,етаж къща (с/без гараж)
Допълнително за всеки следващ обект в същата сграда
Допълнително за всеки следващ гараж в същата сграда
Къща със земя за 1ви етаж
За всеки следващ етаж
Допълнително за всеки др.самост.обект на същия терен
Офис (до 300 кв.м.)
Допълнително за всеки следващ обект в същата сграда
Допълнително за всеки следващ гараж в същата сграда
Магазин, заведение (с терен или ОПС, РЗП до 300 кв.м.)
Допълнително за всеки следващ обект в същата сграда
Допълнително за всеки следващ гараж в същата сграда
Недвижими имоти, извън посочените по-горе имоти

BGN 130
BGN 45
BGN 25
BGN 190
BGN 35
BGN 35
BGN 215
BGN 50
BGN 25
BGN 240
BGN 65
BGN 25
по тарифата за ЮЛ

Забележки:
• Таксата за кредитна оценка се събира еднократно преди усвояването на кредита;
• Събраните такси и комисиони по кредити не подлежат на връщане при предсрочно погасяване;
• При предсрочно погасяване на кредит със средствата от ново отпуснат такъв в ОББ, не се дължи такса за предсрочно
погасяване;
• По ипотечни кредити разрешени до 02.07.2007 год. с безплатни застраховки „Живот” и „Имущество” се начислява
годишна такса за управление в размер на 0.5%;
• По договори за ипотечен кредит и потребителски кредити, сключени преди 23.07.2014 г., се начислява годишна такса за
управление в размер на 0.5%, върху остатъка от главницата. Месечният размер на начислената такса се удържа от
банката ежемесечно.
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• По договори за ипотечен кредит и потребителски кредити, сключени преди 23.07.2014 г., се начислява годишна такса за
управление в размер на 0.5%, върху остатъка от главницата. Месечният размер на начислената такса се удържа от
банката ежемесечно.
• За договори, сключени след 22.07.2014 г. такса „Заличаване на ипотека“ се събира, само ако изрично е уговорена в
договора за кредит.
• Овърдрафт, обезпечен със залог върху бъдещо вземане към пакети „Комфорт“ и „Привилегия“ се предлага без такса
за кредитна оценка
• Овърдрафт, обезпечен със залог върху вземане към пакет „Активност“ се предлага без такса за кредитна оценка.
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X: ДРУГИ УСЛУГИ
ВИД УСЛУГА

ЛЕВА

Изготвяне на справки
Извлечение за движение по сметка и карта за текущата година
За минали години

Издаване на удостоверение пред данъчна служба
Издаване на удостоверение за наличие на банкови сметки, авоар по
сметки, кредити

Без такса
BGN 20
BGN 5

На български език

BGN 20

На чужд език

BGN 40

Издаване на други удостоверения
Препис или фотокопие на документ (на страница)

BGN 20
BGN 1

Банкова реферeнция
Пред български институции

BGN 50

Пред чуждестранни институции

BGN 75

За вземане корекционна операция по извършено счетоводно записване по
искане на наредителя

BGN 5

Специални куриерски услуги при документарни пратки в чужбина

съгласно
Тарифата на
куриера
съгласно
Тарифата на
куриера
BGN 20

Документарни пратки за чужбина с препоръчана поща

Еднократна такса за обслужване на запор

Такса за съхранение на парични средства върху наличности по
едностранно прекратени от Банката с уведомление до Клиента договори
за разплащателни и спестовни сметки

4% годишно
върху
съхраняваните
наличности,
начислявана на
дневна база

Забележка:



Не се събира такса за изготвяне на извлечение за движение по сметка за последния месец на предходната
година, когато то е заявено в първия месец на текущата година.
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XI: БАНКОВИ СЕЙФОВЕ
Клон

Тарифа
за
таксите
и
комисионните
на
за наем на сейфовете според размера (BGN) (с вкл. ДДС)

І – Клон Мария Луиза

Размери
5 см.
7.5 см.
10 см.
15 см.
20 см.
30 см.
45 см.
60 см.

ІІ – Клон Тунджа
Клон Алабин
Клон Лайпциг
III - Клон Благоевград
Клон Русе

малки
средни
големи
малки
средни
големи

1 месец

30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
50.00
60.00
80.00
50.00
80.00
100.00
4

3 месеца

6 месеца

50.00
80.00
70.00
100.00
80.00
120.00
90.00
130.00
100.00
140.00
110.00
150.00
120.00
200.00
150.00
240.00
80.00
120.00
120.00
140.00
140.00
160.00
90.00
160.00
110.00
180.00
160.00
240.00
12
24
BGN 5.00

ОББ

АД

12 месеца

120.00
140.00
160.00
170.00
180.00
190.00
250.00
270.00
160.00
180.00
220.00
240.00
300.00
340.00
48

Брой безплатни посещения
Всяко следващо
посещение
В клон „Тунджа“ се отдават под наем каси при годишна такса в размер на 1200 лв. с ДДС и
неограничен брой посещения
Изгубване / повреждане на
всички разходи по смяна на ключалката
един
(два)
ключа
на
наемател
Освобождаване/сключване
BGN 1.00
на нов договор за наемане
на
сейф
(за
всеки
просрочен ден)
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XII: ОНЛАЙН БАНКИРАНЕ
За регистриране
Онлайн банкиране

Без такса

За ползване – месечно
Онлайн банкиране

Без такса

Други услуги
Преиздаване на забравена парола за вход през банков клон или Център за
обслужване на клиенти по телефона

BGN 5

Задаване на нова парола за вход през онлайн банкирането
Хардуерен токън за сканиране на цветни КРОНТО кодове – Еднократна такса
за използване
Замяна на хардуерен токън за сканиране на цветни КРОНТО кодове с ново
устройство
Използване на софтуерен токън, интегриран в мобилното приложение на
ОББ

Без такса
BGN 29
BGN 29
Без такса

Информационно обслужване на сметка (отпада от 01.09.2019)
Чрез SMS

Без такса

Забележки:
• Операциите наредени през онлайн и мобилно банкиране се тарифират съгласно Раздел: “Преводи”
• Хардуерен токън за сканиране на цветни КРОНТО кодове, който прояви дефект в рамките на 2 години от покупката се
заменя без такса.
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XII.А.: ЕЛЕКТРОННИ ИЗВЕСТИЯ
Абонаментен план SMS
SMS 20 (20 броя известия)

BGN 3

SMS 40 (40 броя известия)

BGN 5

Абонаментен план Viber
Viber 20 (20 броя известия)

BGN 2

Viber 40 (40 броя известия)

BGN 4

E-mail

Без такса

Забележки:
• Абонаментът за услугата е възможен от 01.07.2019г., като таксуването и изпращането на известия ще започнат от
01.09.2019г. Абонаментът за Електронни известия може да включва известия за движение по сметка, месечен баланс по
сметка и картови транзакции. Е-mail известия са само за движение по сметка и месечен баланс по сметка. Банката си
запазва правото да изпраща определен от нея брой безплатни SMS съобщения на заявения от Клиента пред Банката номер
на мобилен телефон за транзакции с банкови карти, като Клиентът има право по всяко време да се откаже от
получаването им, като заяви отказ в клон на Банката. Цената на абонаментния план за „Електронни известия“ е с включен
ДДС.
• Възможно е клиент да се абонира едновременно за повече от един тип пакети (SMS и Viber), в случай, че е избрал
различен канал за известяване за своите сметки и/или карти. Изразходването на броя SMS или Viber известия, включени в
съответния абонаментен план не е ограничено във времето и е валиден до неговото изчерпване.
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XIII: Допълнителни разпоредби
1. Настоящата Тарифа се прилага само за физически лица, които не действат в качеството си на
търговец, свободна професия или са ангажирани с други стопански или нестопански дейности.
2. Вальори:
2.1. По лихвени сметки в национална валута-датата на осчетоводяване.
2.2. По лихвени сметки в чуждестранна валута:
2.2.1. При кредитиране на сметка-деня на постъпване на средствата по сметка на ОББ.
В случаите когато сметките на наредителя и бенефициента са в ОББ, вальорът е деня на услугата.
2.2.2. При дебитиране на сметка-датата на изпълнение.
3. Таксите и комисионите посочени в тази Тарифа са с включен в размера им данък добавена
стойност.
4. Не се събират такси и комисиони при следните случаи:
4.1. при издаване на удостоверения по искане на Съда, Прокуратурата и следствените органи;
4.2.

за всички операции в лева и валута, свързани с разпореждането с дарителски сметки и с

набирането и изразходването на средства за лечение, след представяне на съответните документи.
4.3. при извършване на вноски на каса в лева и валута по дарителски сметки открити в ОББ
4.4.

при извършване на плащания в лева и валута от сметки в банката към дарителски сметки

открити в ОББ АД, в това число инициирани през електронно банкиране или през клон;
4.5. за операции в национална и чуждестранна валута от и в полза на служители на ОББ.
5. При липса на авоар по сметка на клиент за заплащане на дължимите такси и комисиони по
настоящата Тарифа, Банката има право да събира същите от други открити от него сметки в лева и
валута (без сметки, отчитащи депозити с указан краен срок).
6.

Разноските за рекламации по валутни преводи претендирани и отказани от банката на

наредителя, са за сметка на клиента на ОББ, получател на превода.
7. За всички неупоменати в тази Тарифа услуги, ОББ събира такси и комисиони по договореност.
8. За извършване на комплексни услуги, специфични операции и други допълнителни услуги
операции и дейности банката си запазва правото да събира допълнителни такси и комисиони.
9. Настоящата тарифа влиза в сила считано от 01.07.2020.
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XIV: Продукти с прекратена продажба
Приложение 1 - Продукти и услуги преустановени от предлагане в ОББ АД, откривани до 01.10.2019г.
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