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I: СМЕТКИ НА БИЗНЕС КЛИЕНТИ
ЛЕВА

ВАЛУТА

BGN 1 000
Без такса
Без такса
Без такса

500 вал.ед.
Без такса
Без такса
Без такса

BGN 200
BGN 10
BGN 12
BGN 19
BGN 17
BGN 25
BGN 20

200 вал.ед.
BGN 10
BGN 15
BGN 25
BGN 20
BGN 30
BGN 20

Минимално салдо

BGN 200

200 вал. ед.

Откриване
Обслужване с извлечение на електронна поща
Обслужване с месечни извлечения
Закриване

Без такса
BGN 10
BGN 16
BGN 20

Без такса
BGN 10
BGN 16
BGN 20

BGN 200
BGN 10
BGN 10
BGN 15
BGN 25
BGN 20
BGN 200

200 вал. ед.
BGN 10
BGN 11.50
BGN 20
BGN 30
BGN 20
200 вал. ед.

BGN 20
Без такса
BGN 20

BGN 20
Без такса
BGN 20

УСЛУГА
Срочен депозит
Минимално салдо
Откриване
Обслужване-месечно
Закриване

Разплащателна сметка
Минимално салдо
Откриване
Обслужване с извлечение на електронна поща
Обслужване с месечни извлечения
Обслужване със седмични извлечения*
Обслужване с дневни извлечения
Закриване
* Отнася се само за клиенти ползвали услугата и преди 26.11.2018

Разплащателна сметка обслужваща ПОС
терминал

Разплащателна сметка с диференцирано
олихвяване –считано от 09.05.2017 г. се
преустановява откриването
Минимално салдо
Откриване
Обслужване с извлечение на електронна поща
Обслужване с месечни извлечения
Обслужване с дневни извлечения
Закриване
Минимално салдо

Набирателна сметка
Откриване
Обслужване
Закриване

Ликвидационни сметки и сметки на клиенти с открито
производство по несъстоятелност
Минимално салдо
Откриване

BGN 100
BGN 20

200 вал.ед.
BGN 20
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BGN 12
BGN 19
BGN 25
BGN 20

BGN 15
BGN 25
BGN 25
BGN 20

Минимално салдо
Откриване и обслужване

Не се изисква
0.08 % от
договорената
сума, на
тримесечие или
част от него,
min. BGN 35

За извлечение
Закриване

Без такса
Без такса

Не се изисква
0.08 % от
договорената
сума, на
тримесечие
или част от
него,
min. BGN 35
Без такса
Без такса

Обслужване с извлечение на електронна поща
Обслужване с месечни извлечение
Обслужване с дневни извлечения
Закриване

Escrow и специални сметки

Сметки за средства на клиенти на частни
съдебни изпълнители (ЧСИ)
Минимално салдо
Откриване
Обслужване с извлечение на електронна поща
Обслужване с месечни извлечения
Обслужване с дневни извлечения
Закриване

Не се изисква
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса

Сметки за средства на клиенти на
застрахователни брокери и агенти (ЮЛ и
ФЛ ) и физически лица със свободни
професии (адвокати, нотариуси и др.)
Минимално салдо
Откриване
Обслужване с извлечение на електронна поща
Обслужване с месечни извлечения
Обслужване с дневни извлечения
Издаване на удостоверение за наличие на клиентска сметка
Закриване

Не се изисква
BGN 10
BGN 12
BGN 19
BGN 25
BGN 10
BGN 20

DVP - сметки на инвестиционни посредници
Откриване
Месечна такса за обслужване
Извършване на нетен сетълмент по сделки с корпоративни ценни книжа по
Указание 19-12002 на БНБ и Централен депозитар АД
Прехвърляне на парични средства на инвестиционен посредник чрез
Централен депозитар АД по сделки с корпоративни ценни книжа (МТ 200)
Закриване

BGN 10
BGN 40
3.00 BGN
за единичен трансфер
3.00 BGN
за единичен трансфер
BGN 20

Такса за съхранение на парични средства
по сметки в BGN и EUR на юридически лица
и еднолични търговци
Обща дневна наличност по всички сметки в BGN и EUR на клиент
до 3 000 000.00 лева (включително)
Обща дневна наличност по всички сметки в BGN и EUR на клиент

Без такса

0.7% годишно
3

над 3 000 000.00 лева

Нов пакет сметки за ЧСИ
Сметка за средства на клиенти на ЧСИ (сметка за чужди средства)
Минимално салдо
Откриване
Обслужване - месечно
Закриване

Не се изисква
Без такса
Без такса
Без такса

Лихвена сметка ЧСИ
Не се изисква
Без такса
Без такса
Без такса

Минимално салдо
Откриване
Обслужване - месечно
Закриване

Сметка „Комфорт ЧСИ – Такси и разноски“ (сметка за собствени
средства – такси и разноски, събирани от ЧСИ)
Не се изисква
Без такса
BGN 1.00
Без такса

Минимално салдо
Откриване
Обслужване - месечно
Закриване

Сметка „Комфорт ЧСИ – Допълнителни дейности“ (сметка за
собствени средства – парични средства, които ЧСИ получава във
връзка с извършвана допълнителна дейност по чл. 18 от ЗЧСИ)
Не се изисква
Без такса
BGN 1.00
Без такса

Минимално салдо
Откриване
Обслужване - месечно
Закриване

Други сметки
Откриване
Обслужване с извлечение на електронна поща

BGN 10
BGN 12

BGN 10
BGN 15

Обслужване с месечни извлечения

BGN 19

BGN 25

Обслужване с дневни извлечения

BGN 25

BGN 30

Закриване

BGN 20

BGN 20

Други услуги по сметки
Потвърждаване на информация за клиент за нуждите на одиторска
проверка
Обслужване със структурирано електронно извлечение

BGN 100

BGN 100

BGN 50

BGN 50

Обслужване с извлечение във формат на SWIFT MT940

BGN 50

BGN 50

Забележки:

Таксата за съхранение на парични средства по сметки на юридически лица и еднолични търговци се начислява за дните на
превишение на съответния обявен в Тарифата праг (на дневна база) и се удържа на месечна база до 10-то число на всеки календарен
месец, за изтеклия предходен календарен месец. Таксата не е приложима за бюджетни организации, ЧСИ, синдици, ESCROW,
дарителски, набирателни, ликвидационни, акредитивни сметки и сметки, съхраняващи средства на трети страни, баланси,
служещи за обезпечение по кредитни експозиции. Средствата по сметки в евро да бъдат преизчислявани в лева на дневна база по
фиксинга на БНБ за съответната дата.
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Салда под минималното салдо за разплащателна сметка, набирателна, ликвидационна, сметка за клиенти в несъстоятелност не
се олихвяват;
Не е необходимо да се внася минималното салдо при откриване на сметките с изключение на срочен депозит;
В случай, че клиентът не осигури средства по своята разплащателна сметка за покриване на таксата за обслужване в рамките на
3 месец и авоарът по сметката е под минималния неснижаем остатък, банката има право да я закрие;
Не се събират такси за закриване и откриване при трансформиране на набирателна в разплащателна сметка;
Escrow сметка се открива при наличие на разплащателна сметка в лева или евро;
Комисионните за извлечение и преводи от Escrow сметката се събират от разплащателната сметка на клиента в съответната
валута;
Разплащателните сметки (сметки за собствени средства) на субектите – титуляри на клиентски сметки, които не са открити
във връзка с дейността, изискваща откриването на клиентски сметки, се тарифират като разплащателни сметки;
Таксата за откриване на Escrow сметка се събира наведнъж за целия срок на договора при откриване на сметката;
Без такса за откриване на сметки в лева за земеделски производители;
Всички други видове сметки и услуги към тях, които не са уредени изрично в раздел I, се таксуват съгласно посоченото в секция
„Други сметки“.
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II: ПАКЕТНИ ПРОГРАМИ
Пакетни програми (месечна такса)
Пакет “Бизнес партньорство”
Пакет “Бизнес партньорство Старт” – електронен
Пакет „Бизнес Партньорство Оптимум“ - електронен
Пакет „Бизнес Партньорство Сребърен“
Пакет „Бизнес Партньорство Златен“

BGN 14.90
BGN 11.90
BGN 29.90
BGN 35.00
BGN 70.00
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III: 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
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

BGN 5
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 IV: „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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IV: ПРЕВОДИ
УСЛУГА

ЛЕВА

ВАЛУТА

BGN 1.50
BGN 0.50
Няма такса

BGN 1.50
BGN 0.50
Няма такса

BGN 0.50
Няма такса
Няма такса

-

BGN 4.00
BGN 1.20

-

BGN 20.00
BGN 10.00
Няма такса

-

-

BGN 4.00
BGN 1.20
BGN 20.00
BGN 10.00

-

-

0,20%, min. BGN 50
max. BGN 600
0,15%, min. BGN 50
max. BGN 600
Съответната такса
за изходящ превод в
чуждестранна
валута +
BGN 40

-

Без такса

Преводи от и по сметка – в системата
на ОББ
Изходящи
в банков клон
чрез онлайн и мобилно банкиране
Входящи

Преводи от и по пакет на сметки на
ЧСИ – в системата на ОББ
Изходящи
в банков клон
чрез онлайн и мобилно банкиране
Входящи

Преводи от и по сметка –
междубанкови
Изходящи преводи през БИСЕРА
в банков клон
чрез онлайн и мобилно банкиране
Изходящи преводи през RINGS
в банков клон
чрез онлайн и мобилно банкиране
Входящи преводи от БИСЕРА/РИНГС
Изходящи преводи в чуждестранна валута
Изходящи преводи в евро в Европейското икономическо
пространство (ЕИП)
Наредени в банков клон
Наредени чрез онлайн и мобилно банкиране
Наредени в банков клон (Експресни)
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
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)
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Входящи преводи във валута, различна от евро, както и преводи в
евро извън ЕИП с левова равностойност до 200 лв.
Входящи преводи във валута, различна от евро, както и преводи в
евро извън ЕИП с левова равностойност над 200 лв.

-

Без такса

-

0,1% min. BGN 25
max. BGN 200

Преводи касови междубанкови за
сметка на наредителя
0.8%,
min. BGN 8
0.8%,
min. BGN 25

-

Без такса
BGN 2.00

-

BGN 1.00

-

BGN 1.50
BGN 0.50

-

BGN 4.00
BGN 1.20

-

BGN 20.00
BGN 10.00

-

Без такса
BGN 1.00

-

Без такса
BGN 0.50
BGN 1.00
BGN 1.00
Без такса

BGN 0.50
-

BGN 1.00

-

Регистрация на платежния портал

Без такса

-

Плащане на битови сметки с карти издадени от ОББ

Без такса

-

Плащане на битови сметки с карти на издатели различни от ОББ за всяка платена сметка

BGN 0.30

-

Изходящи с вноска на каса
Изходящи с вноска на каса през RINGS

-

Директен дебит
Приемане на съгласие за директен дебит
Иницииране на нареждане за директен дебит
Иницииране на отказ от плащане на постъпило нареждане за
директен дебит
Плащане на постъпило нареждане за директен дебит
в системата на ОББ
- чрез клон
- чрез онлайн банкиране
през БИСЕРА
- чрез клон
- чрез онлайн банкиране
през РИНГС
- чрез клон
- чрез онлайн банкиране

Периодични преводи
Регистрация
периодични преводи между сметки на един титуляр
периодични преводи между сметки на различни титуляри
Преводи
Вътрешнобанкови преводи
Между сметки на един титуляр
Между сметки на различни титуляри
Междубанкови преводи чрез БИСЕРА
Промяна/ допълване на регистрация
Деактивиране на регистрация

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

Плащания през платежния портал UPAY
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Плащане на данъци и такси

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

-

В банков клон

BGN 1.50

BGN 1.50

Чрез онлайн банкиране или файл

BGN 0.30

BGN 0.30

В банков клон

BGN 4.00

-

Чрез онлайн банкиране или файл

BGN 1.10

-

В банков клон

BGN 20.00

-

Чрез онлайн банкиране или файл

BGN 10.00

-

Масово плащане на трудови
възнаграждения
Изходящи в системата на ОББ

Изходящи междубанкови през Бисера

Изходящи междубанкови през Рингс

Обработка на файл с работни заплати
В банков клон

BGN 5.00 за всеки файл

Чрез онлайн банкиране

Без такса

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
BGN 65+

-

таксата на
кореспондентската
банка

За промяна на условията на нареждането за превод

Такса за анулиране на превод във валута

-

Връщане на получен от ОББ валутен превод по искане на
наредителя (не по вина на банката)

-

Връщане на нареден от ОББ валутен превод (не по вина на банката)

-

BGN 65 +

таксата на
кореспондентската
банка

BGN 100
Съответната
комисионна за
входящ валутен
превод
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Доверителни операции, свързани с превеждане на средства

По договаряне

По договаряне

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

Допълнителна такса за входяща безкасова транзакция по виртуален
IBAN-BGN

BGN 0.30

-

Забележки:

При безкасова покупко-продажба и обмяна на валута не се събира такса за превод от сметка в сметка в системата на Банката;

Връщането на получени преводи по нареждане на бенефициента се счита за превод;

За касови преводи не се събира допълнителни такси за касови операции;

При превод в системата на Банката, между сметки на един клиент, 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 15.00ч.;

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 16.30ч. 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;

Валутни преводи в EUR, USD, CHF и 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.

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 платена сметка.
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V: КАСОВИ ОПЕРАЦИИ
УСЛУГА

ЛЕВА

ВАЛУТА

За вноска до BGN 2 000 (валутна равностойност)

2.00 BGN
0.25%, min. 5 BGN,
max. 300 BGN
0.3% върху цялата
сума, min. 4 BGN
0.4% върху цялата
сума, min. 4 BGN
Без такса
Без такса
Без такса

2.00 BGN
0.3%, min. 5 BGN, max.
300 BGN
0.3% върху цялата
сума, min. 4 BGN
0.4% върху цялата
сума, min. 4 BGN
Без такса

За теглене до BGN 10 000 (валутна равностойност),
включително и за суми над BGN 10 000 с предизвестие
За теглене на суми над BGN 10 000 (валутна равностойност)
без предизвестие
За теглене в различна валута от тази на сметката

0.55%, min. 4 BGN

0.60%, min. 5 BGN

0.65% върху цялата
сума
Без такса

За теглене на каса от пакет на ЧСИ

0.2%, min. BGN 1,
max. 100 BGN

0.70%, върху цялата
сума
0.35% върху цялата
сума
-

За вноска над BGN 2 000 (валутна равностойност)
Касова вноска от юридическо лице, различно от титуляра на
сметка
Касова вноска от юридическо лице, различно от титуляра по
бюджетна сметка
За вноска в различна валута от тази на сметката
За вноска на АТМ

-

За вноска на каса по пакет на ЧСИ*
* Касова вноска от физическо лице по сметка за средства на клиенти на ЧСИ (сметка за чужди средства) е без такса.

Инкасиране
Със специализиран автомобил на банката
Превоз на пари до обект на клиенти

По договаряне
По договаряне

По договаряне
По договаряне

5% min. 5 BGN

-

1 BGN
Без такса

1 BGN
-

5% min. 3 BGN

-

0.2%
27 BGN
100 BGN

0.2%
27 BGN
100 BGN

0.30 BGN

0.30 BGN

-

0.35% върху цялата
сума

Други касови комисиони
Обработка, броене, размяна без вноска по сметка (включително
на банкноти в монети и обратно)
Проверка на съмнителна банкнота (на банкнота)
Подмяна на негодни банкноти и монети
Вноска на монети (събира се върху цялата сума при вноска над
20 монети)
Вноска по сметка чрез инкасо или денонощен трезор
Съхранение на ценности в денонощен трезор – на седмица
Съхранение на ценности в денонощен трезор – на месец
Допълнителна такса за входяща касова транзакция по
виртуален IBAN-BGN
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 писмена заявка 2 работни дни предварително. При писмено заявени, но не изтеглени суми се
начислява комисиона в размер на 0.5% върху не изтеглената сума;
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Не се събират касови такси и комисиони за вноска на каса на сортирани банкноти, когато вноската е с изрично основание
погасяване на задължение по кредит, отпуснат от ОББ. Касовите комисиони не са дължими, само при вноска по кредит с
погасителен план (без кредитни линии и овърдрафти), и до размера на дължимата текуща вноска по кредита, съгласно
погасителния план;
Силно повредени банкноти са банкноти с нарушена цялост от въздействието на физически и химически процеси;
При безкасова покупко-продажба и обмяна на валута не се събира такса за превод от сметка в сметка на един и същ клиент;
Договор за съхранение на ценности в денонощен трезор се сключва само с юридически лица, при изрично условие ценната пратка,
пусната в денонощен трезор, да бъде отворена от банкова комисия и с намерените в нея пари да бъде заверена сметката на
клиента в банката;
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;
Вноските на АТМ, направени до 17 ч., се осчетоводяват с вальор същия работен ден. Вноските, направени след 17 ч., се
осчетоводяват с вальор следващия работен ден. Вноските, направени в неработни дни, се осчетоводяват с вальор следващия
работен ден;
Като вноска по сметка се тарифират всички вноски направени от лице представляващо клиента или лице изрично упълномощено
от клиента да внася по неговата сметката или в случаите, когато в основанието на вноската отсъстват детайли, характерни
за извършване на разплащане между вносителя и титуляра. Във всички останали случай, вноската се тарифира като касова вноска
по сметка от трето лице различно от титуляра и таксата се събира от вносителя;
Не се събира касова комисиона при внасяне на суми по сметки на „ОББ Асет Мениджмънт“ АД, за записване на дялове от ОББ Взаимни
фондове;
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.
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VI: ЕЛЕКТРОННИ ИЗВЕСТИЯ
Абонаментен план SMS
SMS 20 (20 броя известия)
SMS 40 (40 броя известия)

BGN 3
BGN 5

Абонаментен план Viber
Viber 20 (20 броя известия)
Viber 40 (40 броя известия)

BGN 2
BGN 4

E-mail

Без такса

Забележки:

Абонаментът за услугата е възможен от 01.07.2019 г., като таксуването и изпращането на известия ще започнат от 01.09.2019
г. 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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VII: ИНКАСО НА ДОКУМЕНТИ И ЦЕННИ КНИГИ
УСЛУГА

ВАЛУТА

Документи на инкасова база получени в ОББ
С инструкции на изпращащата банка за предаване срещу плащане
С инструкции на изпращащата банка за предаване срещу акцепт
С инструкции на изпращащата банка за предаване без заплащане
Обработка на документи, покриващи доставка на стоки, изпратени на адрес или на
разпореждане на ОББ
Авалиране на ценни книжа с парично обезпечение (за тримесечие или част от него)
Авалиране на ценни книжа с друг вид обезпечение
Авизиране на промяна на инкасови инструкции
Спешна обработка по искане на клиент( В рамките на един работен ден)
Запитвания/рекламации
Кореспонденция по нареждане на клиента
Връщане на неплатени инкасови документи

0.25% min. BGN 80 max.
BGN 600
0.30% min. BGN 80 max.
BGN 600
0.2% min. BGN 80 max.
BGN 300
0.3% min. BGN 220
0.3% min. BGN 100
По договаряне
BGN 60
BGN 80
BGN 70
BGN 70
BGN 80

Документи на инкасова база изпратени от ОББ
За предаване срещу плащане / акцепт / без заплащане
Промяна на условия по инкасови нареждания
Спешна обработка по искане на клиент(В рамките на един работен ден)
Запитвания/ рекламации
Кореспонденция по нареждане на клиента

0.25% min. BGN 80 max.
BGN 600
BGN 100
BGN 80
BGN 70
BGN 70

Забележки:

За обработка на документи, получени за инкасиране, но платени със свободен превод, се събират или досъбират всички дължими
комисиони. Комисионата за обработка на документи на инкасова база се събират при авизиране / изпращане на документите;

ОББ обработва документарни инкаса, които са уредени от действащите към момента Еднообразни правила за инкасата на МТК
Париж.
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VIII: АКРЕДИТИВИ
УСЛУГА
Акредитиви, ИЗДАДЕНИ от ОББ
Предизвестие
Издаване с парично обезпечение (за тримесечие или част от него)
Издаване с друг вид обезпечение (за тримесечие или част от него)
Обработка и плащане на документи
Отсрочено плащане / акцепт (за месец или част от него)
Промяна по акредитив
Промяна за увеличаване на сумата и/или продължение на срока на валидност
Друга промяна
Анулиране на клиентско нареждане за издаване акредитив или анулиране на
акредитив преди изтичане на валидността
Спешна обработка по искане на клиент(в рамките на един работен ден)
Кореспонденция по нареждане на клиента
Такса за документи с нередности, дължима от бенефициера
Комисиона за обработка на документи изпратени на заповед на ОББ
Фотокопие на документите за банково досие (ако не са предоставени от
бенефициера)

BGN 60
0.30% min. BGN 100
0.55% min. BGN 100
0.10% min. BGN 100
0.10% min. BGN 100
Като комисиона за
издаване
BGN 120
BGN 100
BGN 100
BGN 100
BGN 200
0.30% min. BGN 220
BGN 60 (без ДДС)

Акредитиви, ПОЛУЧЕНИ в ОББ
Авизиране на предизвестие
Авизиране без ангажимент (включително авизиране на промяна, касаеща
удължаване на срока на потвърден аккредитив или увеличаване на сумата на
акредитив)
Потвърждение (за тримесечие или част от него)
Авизиране на промяна (без удължаване на срока на потвърден акредитив или
увеличаване на сумата на акредитив)
Обработка, изпращане и плащане на документи
Отсрочено плащане или акцепт на потвърдени от ОББ акредитиви (на месец или
част от него)
Отсрочено плащане или акцепт на непотвърдени от ОББ акредитиви (на месец
или част от него)
Прехвърляне на акредитив
Прехвърляне на вземане (цесия)еднократно
Потвърждаване на автентичност на акредитив, издаден директно пред
бенефициера
Авизиране на получено уведомление за цесия
Сконтиране на вземане по акредитив
Анулиране преди изтичане на срока
Предварителен преглед на документи
Повторен преглед на върнати за поправка документи
Спешна обработка по искане на клиент (В рамките на един работен ден)
Кореспонденция по нареждане на клиента
Комисиона за закриване на неизползуван акредитив
Такса за откупуване на вземане по акредитив

BGN 60
0.12% min. BGN 100 max.
BGN 1000
По договаряне
BGN 100
0.18% min. BGN 100
0.10% min. BGN 100
BGN 80
0.20% min. BGN 100
0.15% min. BGN 100
BGN 50
BGN 100
По договаряне
BGN 100
BGN 100
BGN 100
BGN 100
BGN 100
BGN 80
BGN 50
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Забележки:














За получени директно от бенефициера акредитиви, които той желае да бъдат обработвани от ОББ АД, се събират такси и
комисиони като за Документарни акредитиви, получени в ОББ АД;
Таксите/комисионите за издаване се събират при издаване на акредитива за целия период на валидност, или по договореност
между ОББ АД и наредителя, като събраната сума не подлежи на връщане с намаляване на ангажимента на банката;
При револвиране на акредитив комисионите се начисляват върху револвиращата сума, както при откриване на нов акредитив;
При акредитиви със забележка „плюс/минус“ или „около“, комисионите се начисляват върху завишената сума;
Промяна, отнасяща се до намаляване на сумата или продължаване на срока на валидност, когато това продължение попада в
рамките на тримесечие, за което комисионата за издаване е платена се събира такса за Друга промяна;
При промяна, отнасяща се до продължаване на срока на валидност, когато това продължение попада извън рамките на тримесечие,
за което комисионата за издаване е платена или увеличаване на сумата се начислява комисиона като за издаване;
Комисиона за разсрочено плащане/акцепт се събира за периода от момента на представяне на документи по акредитива до падежа;
Комисионата при обработка на нередовни документи се събира от бенефициера по акредитива;
Комисионите за авизиране на предизвестие, за авизиране на акредитив, за потвърждение, за прехвърляне на акредитив, за
авизиране за уведомление за цесия, прехвърляне на вземане, за авизиране на промяна, за спешна обработка на дължими независимо
дали акредитивите са използване или не или дали е извършено плащане по акредитива или извън него. Събраните комисиони не се
възстановяват;
Обработката на откритите Stand-by акредитиви и съответно прилагането на тарифата ще се осъществява като при
издаването на гаранции, в зависимост от обезпечението. Получените Stand-by акредитиви, по преценка на сектор „Търговско
финансиране“, могат да бъдат обработвани като получени акредитиви или получени гаранции;
ОББ обработва документарни акредитиви, които са уредени от действащите към момента Еднообразни правила и обичаи за
документарните акредитиви на Международната Търговска Камара в Париж;
При акредитиви, с обезпечение различно от парично, освен полагащите се такси по настоящата глава Акредитиви клиентът
заплаща и приложимите такси и комисиони (като управление, молба за кредит, предоговаряне и други) съгласно глава XIV Кредити.
Такса ангажимент не се прилага.
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IX: КАРТИ

Дебитна карта Debit MasterCard Business

Тарифа

Дебитни карти Maestro/Visa Business Electron

Тарифа

Дебитни карти Visa Business

Тарифа

Дебитни карти Visa Gold Business

Тарифа

Кредитни карти MASTERCARD BUSINESS/MASTERCARD CORPORATE

Тарифа
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X: ЧЕКОВЕ
Услугата не се предлага от 15.03.2019г.
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XI: ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНИ ЦЕННИ КНИЖА И
КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ НА БФБ И ИЗВЪН
РЕГУЛИРАН ПАЗАР РЕГИСТРИРАНИ В ЦЕНТРАЛЕН
ДЕПОЗИТАР
УСЛУГА
Подаване на поръчка за покупко / продажба
Подаване на поръчка за покупко / продажба чрез “U – Брокер”
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.
От BGN 3 000 до BGN 5 000 вкл.
От BGN 5 000 до BGN 10 000 вкл.
От BGN 10 000 до BGN 20 000 вкл.
От BGN 20 000 до BGN 50 000 вкл.
над 50 000 BGN
За изпълнение на поръчка за покупко / продажба на корпоративни облигации
За сделки с корпоративни ценни книжа, компенсаторни инструменти, права и
дялове осъществени чрез “U - Брокер”
За сделки с корпоративни облигации осъществени чрез “U – Брокер”

ЛЕВА
BGN 4
Без такса
2%, мин. BGN 4
BGN 20 + 1.75% за
горницата над 1 000
BGN 55 + 1,5% за
горницата над 3 000
BGN 85 + 1,2% за
горницата над 5 000
BGN 145 + 1% за
горницата над 10000
BGN 245 + 0.8% за
горницата над 20000
BGN 485 + 0.5% за
горницата над 50000
0.1%, мин. BGN 4
0.5%, мин. BGN 2
0.1%, мин. BGN 2

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
Такса за участие при увеличение на капитала на дружество
За издаване на удостоверение за притежаване на финансови инструменти по
клиентска сметка под управление на ОББ АД в Централен Депозитар АД
За прехвърляне при друг ИП
За поемане от друг ИП
За изпълнение на поръчка за замяна на финансови инструменти
За издаване на удостоверение за притежаване на финансови инструменти по
лична сметка в ЦД при прекратяване на договор
Други сделки и услуги, свързани с инвестиционно посредничество

0.8%, мин. BGN 10
BGN 240 + 0.6% за
горницата над 30000
BGN 4
0.8%, мин. BGN 10,
макс. BGN 800
BGN 10
BGN 4
BGN 10
BGN 4
BGN 10
BGN 4
По договаряне
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XII: ОПЕРАЦИИ С БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА
И МЕЖДУНАРОДНИ ОБЛИГАЦИИ
ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА

ЛЕВА

За небанкови финансови институции за поддръжка на регистър (месечно)

BGN 50

За сделки на първичния пазар
За приемане на поръчка за аукцион за ДЦК
Одобрена поръчка
До 100 000 лева включително
Над 100 000 лева
Неодобрена поръчка

BGN 3
0.06%
По договаряне
BGN 15

Сделки на вторичния пазар
Сделки за покупко-продажба на ДЦК
За трансфери на ДЦК
За прехвърляне на ДЦК по сметка на МФ, използвани за участие в приватизация
За плащане на падеж на емисия
За всяко блокиране и деблокиране на ДЦК по подрегистъра в ОББ – от залогодателя
и залогоприемателя по особен залог

Международни държавни и корпоративни облигации
Такса за сделка

BGN 15
BGN 15
BGN 15
0.03%
BGN 20
ЛЕВА
BGN 25

Забележки:

Таксите и комисионните за обработка на сделки с ДЦК се заплащат в български лева, като номиналът на ДЦК, емитирани във
валута, се приема, като абсолютно число в левове.
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XIII: ДЕПОЗИТАРНИ И ПОПЕЧИТЕЛСКИ УСЛУГИ
УСЛУГА

ЛЕВА

ВАЛУТА

Депозитарни услуги
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА БАНКА-ДЕПОЗИТАР/ СЪГЛАСНО
ЗППЦК И ЗДСИЦ
Откриване на регистър и приемане за съхранение на ценни книжа
от ОББ АД като БАНКА-ДЕПОЗИТАР на: инвестиционно дружество
– отворен или затворен тип, договорен фонд или взаимен фонд,
дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ)
Обслужване на регистър на депозитните сметки за съхранение на
безналични ценни книжа по сметката на ОББ АД като БАНКАДЕПОЗИТАР в “Централен депозитар” АД (включително месечно
извлечение от регистъра) (облагаема с ДДС)
Обслужване на регистър за съхранение на държавни ценни книжа
на клиента (включително месечно извлечение от регистъра)
За изпълнение на услугата БАНКА-ДЕПОЗИТАР на дружества със
специална инвестиционна цел (АДСИЦ )
Осъществяване на контрол при изчисляването на нетната
стойност на активите на един дял, емисионната стойност и
цената на обратно изкупуване на акциите / дяловете на
клиента.
Изготвяне на обобщена месечна писмена информация за
съхраняваните от БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР активи на клиента и
извършените операции с тях съгласно НИДИД
При смяна на ОББ АД като БАНКА -ДЕПОЗИТАР - за закриване на
регистъра и всяка депозитна сметка, и прехвърляне на
предоставените за съхранение ценни книжа

BGN 20 еднократно

BGN 25 месечно
BGN 50 месечно
По договаряне
По договаряне
BGN 15 за всеки
комплект
BGN 10 за всяка
сметка, min. BGN
100 еднократно

ОПЕРАЦИИ ПО ОТКРИТ РЕГИСТЪР НА КЛИЕНТА НА СЪХРАНЯВАНИТЕ
БЕЗНАЛИЧНИ ЦЕННИ КНИЖА ПО СМЕТКА НА БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР В
“ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД:
Изпълняване на нареждане за трансфер по попечителска сделка
на ценни книжа на клиента
Изпълняване на нареждане за трансфер-прехвърляне/ поемане
при/от друг инвестиционен посредник на ценни книжа от/по
клиентска сметка при ОББ АД
Изпълняване на нареждане за трансфер-прехвърляне на ценни
книжа от собствена сметка в клиентска сметка при ОББ АД
Изпълняване на заявка за участие в увеличение на капитала
(записване на права срещу акции) на акционерно дружество
Корекция по грешно подадено нареждане от клиента, за
трансфер: попечителска сделка, прехвърляне, поемане на ценни
книжа по регистъра
Вписване на договор за особен залог към Централен депозитар АД
Заличаване на залог към Централен депозитар АД
Блокиране и деблокиране на ценни книжа към Централен
депозитар АД

BGN 5
за единичен
трансфер
BGN 4
за единичен
трансфер
BGN 4
за единичен
трансфер
BGN 4
за единичен
трансфер
BGN 5
за единичен
трансфер
BGN 54
BGN 31
BGN 45
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ОПЕРАЦИИ ПО ОТКРИТ РЕГИСТЪР НА КЛИЕНТА НА СЪХРАНЯВАНИТЕ
БЕЗНАЛИЧНИ ЦЕННИ КНИЖА ПО СМЕТКА НА БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР
ПРИ ЧУЖДЕС ТРАНЕН ДЕПОЗИТАР
Обслужване на регистър на чуждестранни емисии безналични
ценни книжа при чуждестранен депозитар - Clearstream Banking
SA /Luxembourg/: (включително месечно извлечение от
регистъра) (облагаема с ДДС)
Прехвърляне/поемане на чуждестранни облигации на клиента по
регистър на БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР в чуждестранен депозитар –
Clearstream Banking SA /Luxembourg/
Прехвърляне/поемане на чуждестранни акции на клиента по
регистър на БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР в чуждестранен депозитар Clearstream Banking SA /Luxembourg/
Прехвърляне на чуждестранни ценни книжа между два клиента,
чийто регистър се води от ОББ АД (заплаща се от всяка от
страните, участваща в прехвърлянето)
Канцелиране или корекция на грешно подадено нареждане от
клиента
Авизо по искане на клиента
Разпределяне на доходи – изплащане на дивиденти, купонни и
главнични плащания, разпределяне на дивиденти под формата на
акции, обратно изкупуване и други
Уведомление за корпоративни събития (облагаема с ДДС)
ИЗГО ТВЯНЕ НА ДОПЪЛНИ ТЕЛНА ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ИЗВЪН
ЗАДЪЛЖИ ТЕЛНАТА ПО НИДИД) ПО ИСКАНЕ НА КЛИЕНТА
За приетите за съхранение ценни книжа по съответните
депозитни сметки и регистри
За движението на приети за съхранение ценни книжа за
определен период от време по емисия
Издаване на депозитарна разписка за притежавани ценни книжа,
водени в регистъра на ОББ АД /като БАНКА-ДЕПОЗИТАР/ в
Централен депозитар АД
Издаване на удостоверение на клиента за липсата или наличието
на вписани обстоятелства по особен залог към Централен
депозитар АД
Издаване на удостоверение за блокирани или деблокирани ценни
книжа на клиента към Централен депозитар АД
ДРУГИ ДЕПОЗИТАРНИ УСЛУГИ
Обслужване на депозитна сметка за съхранение на налични ценни
книжа и удостоверителни документи за притежавани безналични
ценни книжа (включително месечно извлечение от регистъра)
Депозиране или изтегляне на налични ценни книжа и
удостоверителни документи за притежавани безналични ценни
книжа
Изплащане на дивиденти по акции на акционерни дружества
Изплащане на ликвидационни дялове на акционерни дружества в
несъстоятелност

По договаряне

По договаряне
По договаряне
BGN 10
равностойността на таксата
за извършване на съответната операция
BGN 20
EUR 10 за всяко
едно действие
По договаряне

BGN 10
BGN 15
BGN 4
BGN 15
BGN 15

BGN 15 месечно
BGN 2 на всеки 100
броя, но не помалко от
BGN 4
По договаряне
По договаряне

ОБСЛУЖВАНЕ НА DVP СМЕТКИ И РАЗПЛАЩАНИЯ ПО СДЕЛКИ НА „БФБ
- СОФИЯ" АД С КОРПОРАТИВНИ ЦЕННИ КНИЖА НА ЛИЦЕНЗИРАНИ
ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ
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Извършване на нетен сетълмент по сделки с корпоративни
ценни книжа по Указание 19-12002 на БНБ и Централен депозитар
АД
Прехвърляне на парични средства на инвестиционен посредник
чрез Централен депозитар АД по сделки с корпоративни ценни
книжа (МТ 200)

за трансфер BGN 3
за трансфер BGN 3

ПОПЕЧИТЕЛСКИ УСЛУГИ НА ФОНДОВЕ ЗА
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
За изпълнение на услугата БАНКА-ПОПЕЧИТЕЛ на фондове за
допълнително пенсионно осигуряване съгласно изискванията на
КСО и Наредба № 36 на БНБ

По договаряне
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XIV: КРЕДИТИ
XIV.A: Кредити за бизнес клиенти
УСЛУГА

ЛЕВА

Такса за разглеждане на документи
(Плаща се при подаване на искането. Ако искането е за кредит в друга
валута се преизчислява по фиксинга на БНБ в деня на подаване на
искането.)

0.1% в/у искания размера, мин.
BGN 100

За управление за всички видове кредити
(Таксата се събира при подписване на договора за кредит, лимит за банкови гаранции/лимит за акредитиви, комбинирани
лимити за оборотно финансиране и банкови гаранции/акредитиви, както и договор само за банкова гаранция/акредитив). Ако
кредитът е в различна от BGN валута, таксата се преизчислява по фиксинга на БНБ в деня на плащане)

За първата година (платима преди усвояване по кредита)

За всяка следваща година (платима на всеки 12 месеца от датата на
договора)

1% върху договорения размер
1% върху остатъка от дълга
/разрешения размер (при
овърдрафт, кредитна линия
лимит за банкови
гаранции/акредитиви,
комбинирани лимити за оборотно
финансиране и банкови
гаранции/акредитиви, както и
договор само за банкова
гаранция/акредитив)

За ангажимент
За кредити с договорен план – инвестиционни и оборотни (събира се при
приключване срока на усвояване на съответния транш или при изтичане
на договорения срок за усвояване на кредита)
За кредитни линии и овърдрафти (върху неусвоената част,
събира се ежемесечно на датата на лихвените плащания)

1% еднократно върху неусвоената
част
1% годишно

Такса за предоговаряне на условия по
кредит
(събира се допълнително и комисиона за управление за увеличената част от кредита и/или за удължения период - събира се в
деня на изтичане на стария краен срок, ако се удължава срока, в противен случай - при подписване на анекса)

За предоговаряне/реструктуриране

0.25% върху лимита min BGN 200 (при
кредитна линия и овърдрафт) или
остатъка по главницата, плюс
допълнително разрешения
лимит/главница, ако има такива

Такса за неизпълнение на едно или повече
допълнителни финансови условия и/или
други допълнителни условия и/или други
изрично договорени задължения,
произтичащи от договор за кредит
При първо неизпълнение:
За кредити с одобрен размер до 1 млн.лв.
За кредити с одобрен размер над 1 млн.лв.

BGN 200
BGN 350
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При последващо неизпълнение:
За кредити с одобрен размер до 1 млн.лв.

За кредити с одобрен размер над 1 млн.лв.

0.1% от одобрения размер на
кредита, но не по-малко от
500 BGN
0.05% от одобрения размер на
кредита, но не по-малко от
1 000 BGN

За предсрочно частично или пълно
погасяване на кредит
При погасяване и/или прекратяване на договор за кредит чрез
рефинансиране или заемни средства от трети лица (включително
свързани лица на Кредитополучателя) и/или предсрочно погасяване
извършвано от Съдлъжник
При погасяване и/или прекратяване със средства от основната дейност
на Кредитополучателя

5% еднократно

По договаряне

За изготвяне на документи по учредяване на обезпечение и
заличаване на обезпечение
Изготвяне на проект на нотариален акт или молба за вписване на законна
ипотека

Изготвяне на документи по учредяване на залог на търговско
предприятие (договор за залог на търговско предприятие, молба за
вписване в търговския регистър, ЦРОЗ и др. съответни регистри)

Заличаване на ипотека
Заличаване на залог по ЗОЗ

Комбинирани такси за правно становище и
оценки на недвижими имоти, машини и
съоръжения, цели търговски предприятия
и интелектуална собственост
1. Апартамент, етаж къща (с/без гараж)
допълн. за всеки следващ апартамент в същата сграда
допълн. за всеки следващ гараж в същата сграда
2.1. Къща със земя (РЗП до 300 кв.м.)за 1ви етаж
2.2. Къща със земя (РЗП над 300 кв.м.)за 1 етаж
за всеки следващ етаж (за 2.1. и 2.2.)
допълн. за всеки др. самост. обект на същия терен(за 2.1. и 2.2.)
3.1. Офис (до 300 кв.м.)
3.2. Офис (над 300 кв.м.)
допълн. за всеки следващ офис в същата сграда(за 3.1. и 3.2.)
допълн. за всеки следващ гараж в същата сграда(за 3.1. и 3.2.)
4.1. Магазин, заведение (с терен или ОПС, РЗП до 300 кв.м.)
4.2. Магазин, заведение (с терен или ОПС, РЗП над 300 кв.м.)
за всеки следващ търговски обект в същата сграда(за 4.1. и 4.2.)
5. Гараж (самост.обект)

BGN 100 + BGN 50 за всяка
страница след първата от
ипотечния акт, но не повече от
BGN 600
BGN 100 + BGN 50 на страница
след първата от договора за залог
на търговско предприятие, но не
повече от BGN 600
BGN 100 за вписване на залог в
ЦРОЗ
BGN 100 за вписване във всеки
съответен регистър
BGN 100
BGN 100

* цените са с включен ДДС

BGN 200
20% от стандартната цена за оценка
20% от стандартната цена за оценка
BGN 290
BGN 330
BGN 50
BGN 50
BGN 315
BGN 355
BGN 50
BGN 25
BGN 340
BGN 380
BGN 65
BGN 100

26

допълн. за всеки следващ гараж в същата сграда

BGN 50

6.1. Други самостоятелни сгради (търговски,
административни,производствени, хотелски и др.) с терен или ОПС, РЗП до
1000 кв.м.
6.2. Други самостоятелни сгради(търговски,
административни,производствени, хотелски и др.) с терен или ОПС, РЗП
над 1000 кв.м.
от 1001 кв.м. до 2000 кв.м.

BGN 665

от 2001 кв.м. до 3000 кв.м.
от 3001 кв.м. до 5000 кв.м.
от 5001 кв.м. до 7500 кв.м.
от 7501 кв.м. до 10 000 кв.м.
от 10 001 кв.м. до 12 500 кв.м.
от 12 501 кв.м. до 15 000 кв.м.
от 15 001 кв.м. до 18 000 кв.м.
над 18 001 кв.м.
7.1. Незастроен поземлен имот или земеделска земя
Поземлени имоти в границите на населено място
Поземлени имоти извън населено място

BGN 910
BGN 1170
BGN 1420
BGN 1670
BGN 1920
BGN 2180
BGN 2430
BGN 2650

Земеделски земи с трайни насаждения

BGN 400

допълн. за всеки следващ незастроен терен в същата област вкл. за
незастроени терени съседни на обекти по т.6.1 и 6.2
7.2. Терен с разрешение за строеж - Инвестиционен проект
8. СМР/Удостоверение на % на изпълнение на 1 сграда (на осн. на еталонни
цени)
9.1. Леки, товарни автомобили, селскостопанска техника, стандартни
машини / оборудване
9.2. Нестандартни машини, самолет, кораб, технол. линия
10. Активи на цяло предприятие - земя, сгради, машини, оборудване и други
материални активи, без стопански инвентар – маси, столове, компютри,
телефони
11. Последваща оценка в случай, че имотът е претърпял промени –
разширение, разрушение, ново строителство, промяна на предназначение и
др. – и/или ако предходната оценка е извършена от друг оценител и/или
ако предходната оценка е изготвена в период 12-36 месеца назад
12. Последваща оценка в случай, че имотът не е претърпял промени разширение, разрушение, ново строителство, промяна на предназначение и
др. – и ако предходната оценка е извършена от същия оценител, и ако
предходната оценка е изготвена до 12 месеца назад
13. Специфични оценки и консултации(бензиностанции; фотоволтаични
инсталации/централи; инсталации/централи за производство на ел.енергия
от биомаса; ВЕЦ; ко-генерация; бетонов център; зърнобаза, вкл.земя,
сгради, съоръжения, оборудване; други)
* при голям брой обекти от един и същи вид се прилага т. 13

BGN 50

мин. BGN 790 – макс. BGN 2650

BGN 790

BGN 290
BGN 325

мин. BGN 415 - макс. BGN 2650
BGN 230
BGN 100
(на брой)
мин. BGN 415 - макс. BGN 2000
мин. BGN 750 - макс. BGN 3500

70% от стандартната цена за оценка
(в случай на промяна)

50% от стандартната цена за оценка
(в случай без промяна)

По договаряне

Забележки:







Таксите за Искане за кредит се събират при подаването на Искане за съответния кредит.
В случай на искане за кредит във валута, различна от BGN – Искане за кредит се превалутира по фиксинга на
БНБ в деня на подаване на Искането;
Таксата за предсрочно погасяване се събира върху размера на предсрочно погасената сума;
Таксата за управление за първата година се събира еднократно при подписване на договора за кредит, а за
всяка следваща година на 12 месеца от датата на подпис на договора / включително овърдрафти и кредитни
линии/. В случай, че е отказано револвиране на кредита за предстоящ период, а таксата за същия е събрана,
то тя се възстановява на клиента;
При нереволвираща кредитна линия, такса управление след първата година се събира върху остатъка от дълга;
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Събраните такси и комисиони по кредити не подлежат на връщане при предсрочно погасяване;
Таксите за оценка на имоти и движими вещи са с включен ДДС;
За предоговаряне се счита всяка промяна на договора за кредит;
При събиране на такса за предоговаряне, в остатъка по главницата се включва редовна и просрочена главница
към датата на подписване на анекса.
При Искане за револвиране на оборотен кредит, кредитна линия или овърдрафт се заплаща такса за
разглеждане на документи. В случай, че при револвиране се направи и предоговаряне на текущите параметри,
различни от срока на кредита, не се събира такса за предоговаряне..
Таксата „За изготвяне на документи по учредяване на обезпечение” се дължи само в случаите, когато
съответният документ е изготвен от юрист/служител на банката. Таксата не се събира, ако документът е
изготвен от нотариус или адвокат;
При гаранции и акредитиви, с обезпечение различно от парично, освен полагащите се такси по глава XV.
Гаранции и поръчителства, съответно глава VIII. Акредитиви, клиентът заплаща и такси по настоящата
глава.
Банката има право служебно да събира всички дължими такси по крeдити за бизнес клиенти.
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XIV.Б: Кредити за микро бизнес клиенти
Молба за кредит
(Плаща се при подаване на молбата. Ако искането е за кредит в друга
валута се преизчислява по фиксинга на БНБ в деня на подаване на
молбата.)

0.1% в/у искания размера, мин. BGN 50

За управление

1%

За ангажимент

0.50%

Такса за предоговаряне на условия по
кредит
Таксата е дължима в деня на подписването на анекса. Събира се
допълнително и комисионна за управление върху увеличеният размер и/или
удължения период при подписване на анекса или в деня на краен срок.

0.25%

За предсрочно пълно погасяване на кредит
в случай на рефинансиране
със собствени средства

Комбинирани такси за правно становище и
оценки на недвижими имоти, машини и
съоръжения, цели търговски предприятия
и интелектуална собственост
1. Апартамент,етаж къща(с/без гараж)
допълн. за всеки следващ апартамент в същата сграда
допълн. за всеки следващ гараж в същата сграда
2.1 Къща със земя (РЗП до 300 кв.м.)за 1ви етаж
2.2.Къща със земя (РЗП над 300 кв.м.)за 1 етаж
за всеки следващ етаж (за 2.1. и 2.2.)
3.1. Офис (до 300 кв.м.)
3.2. Офис (над 300 кв.м.)
допълн. за всеки следващ офис в същата сграда(за 3.1. и 3.2.)
допълн. за всеки следващ гараж в същата сграда(за 3.1. и 3.2.)
4.1. Магазин, заведение (с терен или ОПС, РЗП до 300 кв.м.)
4.2. Магазин, заведение (с терен или ОПС, РЗП над 300 кв.м.)
за всеки следващ търговски обект в същата сграда(за 4.1. и 4.2.)
5. Гараж (самост. обект)
допълн. за всеки следващ гараж в същата сграда
6.1. Други самостоятелни сгради (търговски,
административни,производствени, хотелски и др.) с терен или ОПС, РЗП до
1000 кв.м.
6.2. Други самостоятелни сгради(търговски,
административни,производствени, хотелски идр) с терен или ОПС, РЗП над
1000 кв.м.
от 1001 кв.м. до 2000 кв.м.
от 2001 кв.м. до 3000 кв.м.
от 3001 кв.м. до 5000 кв.м.
от 5001 кв.м. до 7500 кв.м.

5%
1%

* цените са с включен ДДС

BGN 200
20% от стандартната цена за оценка
20% от стандартната цена за оценка
BGN 290
BGN 330
BGN 50
BGN 315
BGN 355
BGN 50
BGN 25
BGN 340
BGN 380
BGN 65
BGN 100
BGN 50
BGN 665

мин. BGN 790 – макс. BGN 2650

BGN 790
BGN 910
BGN 1170
BGN 1420
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от 7501 кв.м. до 10 000 кв.м.
от 10 001 кв.м. до 12 500 кв.м.
от 12 501 кв.м. до 15 000 кв.м.
от 15 001 кв.м. до 18 000 кв.м.
над 18 001 кв.м.
7.1. Незастроен поземлен имот или земеделска земя
Поземлени имоти в границите на населено място
Поземлени имоти извън населено място
Земеделски земи с трайни насаждения
допълн. за всеки следващ незастроен терен в същата област , вкл. за
незастроени терени съседни на обекти по т. 6.1. и 6.2
7.2. Терен с разрешение за строеж - Инвестиционен проект
8. СМР/Удостоверение на % на изпълнение на 1 сграда (на осн. на еталонни
цени)
9.1. Леки, товарни автомобили, селскостопанска техника, стандартни
машини/оборудване
9.2. Нестандартни машини, самолет, кораб, технол.линия
10. Активи на цяло предприятие – земя, сгради, машини, оборудване и други
материални активи, без стопански инвентар – маси, столове, компютри,
телефони
11. Последваща оценка в случай, че имотът е претърпял промени –
разширение, разрушение, ново строителство, промяна на предназначение и
др. – и/или ако предходната оценка е извършена от друг оценител и/или
ако предходната оценка е изготвена в период 12-36 месеца назад
12. Последваща оценка в случай, че имотът не е претърпял промени разширение, разрушение, ново строителство, промяна на предназначение и
др. – и ако предходната оценка е извършена от същия оценител, и ако
предходната оценка е изготвена до 12 месеца назад
13. Специфични оценки и консултации

BGN 1670
BGN 1920
BGN 2180
BGN 2430
BGN 2650
BGN 290
BGN 325
BGN 400
BGN 50
мин. BGN 415 - макс. BGN 2650
BGN 230
BGN 100
(на брой)
мин. BGN 415 - макс. BGN 2000
мин. BGN 750 - макс. BGN 3500

70% от стандартната цена за оценка
(в случай на промяна)

50% от стандартната цена за оценка
(в случай на промяна)

По договаряне

* при голям брой обекти от един и същи вид се прилага т. 13
Забележки:

Събраните такси и комисионни по кредити не подлежат на връщане при пълно или частично предсрочно погасяване.

За предоговаряне на кредити се счита всяка промяна на договора за кредит, с изключение на револвиране. При събиране
на такса за предоговаряне, в остатъка по главница се включва редовна и просрочена главница към датата на
подписването на анекса.

Комисионата за управление се събира при усвояване върху разрешения размер на кредита и всяка година върху остатъка
по главница.

Комисионата за управление на овърдрафт се събира в цял размер независимо дали кредитът е за 1 (една) година или помалко.

Такса за управление се събира при всяко револвиране на кредита.
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XV: ГАРАНЦИИ И ПОРЪЧИТЕЛСТВА
УСЛУГА
Гаранции, ИЗДАДЕНИ от ОББ
Предизвестие
Издаване с парично обезпечение (за тримесечие или част от него)
Издаване с друг вид обезпечение (за тримесечие или част от него)
Обработка на искане за плащане

BGN 60
0.30% min. BGN 100 (за
валута)
0.30% min. BGN 60 (за
лева)
0.55% min. BGN 100
0.10% min. BGN 100 max.
BGN 750

Промяна по гаранция
Промяна за увеличаване на сумата и/или продължение на срока на валидност
Друга промяна
Анулиране на клиентско искане
Спешна обработка по искане на клиент(В рамките на един работен ден)
Банкова гаранция за потвърждаване на финансова стабилност
Кореспонденция по нареждане на клиента

като комисиона за
издаване
BGN 100
BGN 80
BGN 100
3% годишно min. BGN 250
BGN 60

Гаранции, ПОЛУЧЕНИ в ОББ
Авизиране на предизвестие
Авизиране без ангажимент (включително авизиране на промяна, касаеща
увеличаване на сумата)
Авизиране на промяна (без увеличаване на сумата)
Обработка на искане за плащане
 За гаранции авизирани от Банката


За гаранции издадени директно до бенефициента

Прехвърляне на вземане (цесия)
Потвърждаване на автентичност на гаранция, издадена директно пред
бенефициера
Спешна обработка по искане на клиент (В рамките на един работен ден)
Кореспонденция по нареждане на клиента

BGN 60
0.10% min. BGN 100 max.
BGN 500
BGN 100
BGN 100
0.10% min BGN 200, max
BGN 600
0.15% min. BGN 70 max.
BGN 700
BGN 60
BGN 60
BGN 60

Забележки:

Получени и издадени документарни гаранции от ОББ с характер на акредитив се третират като акредитив;

Таксите / комисионите за издаване се събират авансово от датата на издаване на гаранцията до крайната дата на
ангажимент на банката, или по договореност между ОББ и наредителя, като събраната сума не подлежи на връщане с
намаляване ангажимента на банката;

Промяна, отнасяща се до намаляване на сумата или продължаване на срока на валидност, когато това продължение попада
в рамките на тримесечие, за което комисионата за издаване е платена се събира такса за Друга промяна;

При промяна, отнасяща се до продължаване на срока на валидност, когато това продължение попада извън рамките на
тримесечие, за което комисионата за издаване е платена или увеличаване на сумата се начислява комисиона като за
издаване;

Минималните такси / комисионни се отнасят за всяко тримесечие или част от него, независимо от срока на гаранцията;

При увеличаване на сумата на издадена гаранция се събира комисиона като за нова гаранция върху сумата на увеличението;

При гаранции, с обезпечение различно от парично, освен полагащите се такси по настоящата глава Гаранции и
поръчителства клиентът заплаща и приложимите такси и комисиони (като управление, молба за кредит, предоговаряне
и други) съгласно глава XIV Кредити. Такса ангажимент не се прилага.
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XVI: ДРУГИ УСЛУГИ
УСЛУГА

ЛЕВА

ВАЛУТА

Изготвяне на справки
BGN 25
BGN 50
BGN 10
BGN 40
BGN 50

За текуща година
За всяка предходна година по
Справка за обороти по сметка за текущата година
Такса за изготвяне на справка движение през текущата година
Такса за изготвяне на справка движение през предходната година

Издаване на удостоверение за наличие
на банкови сметки, авоар по сметки,
кредити
BGN 30
BGN 50

На български език
На чужд език
Удостоверение за номер на банкова сметка, изисквано от ДФ
Земеделие във връзка със Схемата за единно плащане на площ и
национални доплащания

BGN 5

Препис или фотокопие на документ (на
страница)
Попълване на банков платежен документ

BGN 1
BGN 1

Банкова референция
BGN 50
BGN 100
BGN 115

Пред български институции
Пред чуждестранни институции
По искане на банка - кореспондент

Инсталиране на физически и виртуален
ПОС терминал при търговец за приемане
на плащания с карти
Такси и комисионни на транзакция, платими от търговеца

По договаряне

Събиране на неактивен ПОС терминал:
Върнат от търговец физически ПОС терминал, в клон на банката

Без такса

Събиране на физически ПОС терминал от представител на банката от
търговски обект или офис на търговеца

BGN 50 за всеки ПОС
терминал

Преглед на документи на чуждестранни
юридически лица във връзка с
приемане/отказ за установяване на
взаимоотношения с банката (с вкл. ДДС)
За юридически лица, регистрирани извън България, но в рамките на
ЕИП
За юридически лица, регистрирани извън рамките на ЕИП

BGN 200
BGN 400
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При осъществяване на валутни
операции, независимо от събраните
комисиони по съответните форми на
плащане, курсовете, по които се
извършват тези
операции са следните:
до 10 000 лева равностойност

по обявения от
Банката курс купува
и продава

над 10 000 лева равностойност

По договаряне

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

BGN 5

Специални куриерски услуги при документарни пратки в чужбина

BGN 12 + действителни разноски
BGN 12
BGN 6

Документарни пратки за чужбина с препоръчана поща
Куриерски услуги при документарни пратки в страната
За извършване на проверка на тест, шифриран чрез ОББ,
потвърждаване на тест без отговорност за ОББ или предоставяне на
тест на други банки

-

BGN 100

За потвърждаване на автентичността на подписи, телеграфни и
телексни шифри без отговорност за ОББ

-

BGN 100

Еднократна такса за обслужване на запор

BGN 20

Такса за съхранение на парични средства
по прекратени едностранно договори от
страна на ОББ АД по разплащателни
сметки на бизнес клиенти

4% на годишна база

* Таксата не се прилага по отношение на разплащателни сметки с наложени запори и други права на трети лица и сметки,
обслужващи вноски по сключени с банката договори за кредит.

Дистанционно откриване на сметки в рамките на групата на KBC
Разглеждане на документи за откриване на дистанционни сметки в
подразделенията на KBC
Годишен преглед на дистанционно-открити сметки в подразделенията
на KBC

BGN 300
BGN 100

Забележки:


Преглед на документи на чуждестранни юридически лица във връзка с приемане/отказ за установяване на
взаимоотношения с банката не се прилага за клиенти на KBC Груп, или юридически лица реферирани
от Асоциация IBOS.
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XVII: БАНКОВИ СЕЙФОВЕ
Клон

І – Клон Мария Луиза

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

Тарифа
за
таксите
и
комисионните
за наем на сейфовете според размера (BGN) (с вкл. ДДС)
Размери
1 месец
3 месеца
6 месеца
5 см.
30.00
50.00
80.00
7.5 см.
40.00
70.00
100.00
10 см.
50.00
80.00
120.00
15 см.
60.00
90.00
130.00
20 см.
70.00
100.00
140.00
30 см.
80.00
110.00
150.00
45 см.
90.00
120.00
200.00
60 см.
100.00
150.00
240.00
малки
50.00
80.00
120.00
средни
60.00
120.00
140.00
големи
80.00
140.00
160.00
малки
50.00
90.00
160.00
средни
80.00
110.00
180.00
големи
100.00
160.00
240.00

на

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
4
12
24
Всяко следващо посещение
BGN 5.00
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 един
всички разходи по смяна на ключалката
(два) ключа на наемател
Освобождаване/сключване на нов
BGN 1.00
договор за наемане на сейф (за
всеки просрочен ден)
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XVIII: ФАКТОРИНГ
Такса за анализ и оценка на лимит за
финансиране на доставчик
Лимит с размер до BGN 200 000
Лимит с размер от BGN 201 000 до BGN 400 000
Лимит с размер от BGN 401 000 до BGN 1 000 000
Лимит с размер от BGN 1 001 000 до BGN 2 000 000
Лимит с размер над BGN 2 000 000

BGN 200
BGN 400
BGN 1000
BGN 2000
BGN 4000

Такса за предоговаряне на лимит за
финансиране на Доставчик
При искане за предоговаряне, във връзка с увеличение на действащ лимит за финансиране на Доставчика се прилагат
таксите за анализ и оценка на лимити за финансиране на Доставчик, изчислени на база сбор от действащ лимит и
исканото увеличение.

Такса за анализ и оценка на платец по
факторинг сделка.
Анализ и оценка за всеки отделен платец по сделка за вътрешен факторинг с регрес

BGN 40

Анализ и оценка за всеки отделен платец по сделка за експортен факторинг без
регрес
Анализ и оценка за всеки отделен платец по сделка за експортен факторинг с
регрес

BGN 90
В зависимост от държавата
на платеца

Други такси
0.15% върху размера на
лимита за финансиране
Такса за предсрочно прекратяване на договора за Факторинг по искане на 2% върху размера на лимита
Доставчика
за финансиране
BGN 50
Такса за изготвяне на справка движение през текущ период
Такса за промяна на други параметри по факторинг сделка, без промяна в общия
факторинг лимит на Доставчика

Такса за изготвяне на справка за движения през всяка предходна година

BGN 100

Такса за изготвяне на справка към фактури за лихви,такси и комисионни

BGN 20

Такса за изготвяне на удостоверение на български език

BGN 20

Такса за изготвяне на удостоверение на английски език

BGN 40

Такса за препис или фотокопие на документ

BGN 2 на страница

Такса за експресна обработка на искане за усвояване (в рамките на 2 часа от
получаване на всички необходими документи)

BGN 50

Разходи за правно обслужване

По договаряне

Забележки:

Таксите и комисионите, посочени в този раздел са без включен данък добавена стойност и подлежат на облагане по реда
на ЗДДС.

Таксата анализ и оценка е дължима при първоначално разглеждане на лимита за финансиране на Доставчика и при всяко
годишно преразглеждане след това.
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Таксата се събира при подаване на искане за факторинг и не се възстановява в случай на отказ или частично одобрение
на искането за факторинг.
В случай, че искането за факторинг е във валута различна от лева, исканата сума се преизчислява по фиксинг на БНБ в
деня на подаване на искането за факторинг.
В допълнение към таксата за анализ на лимит за финансиране на Доставчик се прилагат такси за анализ на лимити на
платци, съгласно посочените в параграф такси и оценка на платец по факторинг сделка.
Такса за анализ на платец по факторинг сделка се начислява в допълнение към таксата за обработка и анализ на искане за
факторинг и е дължима при първоначално разглеждане на сделката и при всяко годишно преразглеждане след това.
Таксата е приложима и при искане за промяна на действащ лимит на платец и/или промяна в срока на отложено плащане
на платеца. При искане за промяна на повече от един параметър , приложимата такса се начислява само веднъж.
При сделки за експортен факторинг без регрес таксите за анализ и оценка се начисляват върху искания кредитен лимит,
а не върху лимита за финансиране.
Таксите за изготвяне на справки се отнасят до справки със специфично съдържание, изискани от клиента в допълнение
към стандартните справки, които Факторът предоставя за всяка извършена транзакция.
При предсрочно прекратяване на договор за факторинг събраните такси и комисиони не подлежат на възстановяване.
За всички невключени в настоящата Тарифа услуги, касаещи раздел Факторинг се събират такси и комисиони по
договаряне
ОББ АД си запазва правото да начислява допълнителни такси и комисиони за услуги, които предполагат допълнителна
работа или необичайна сложност или ангажимент.
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XIX: ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
6.
7.

8.
9.

Настоящата Тарифа се прилага за бизнес клиенти, като това са всички клиенти, които осъществяват
дейност като търговец, свободна професия или са ангажирани с нестопански цели в България или чужбина.
Вальори:
По лихвени сметки в национална валута - датата на осчетоводяване.
По лихвени сметки в чуждестранна валута:
При кредитиране на сметка-деня на постъпване на средствата по сметка на ОББ. В случаите когато
сметките на наредителя и бенефициента са в ОББ, вальора е деня на услугата.
При дебитиране на сметка-датата на изпълнение.
Таксите и комисионите в тази Тарифа, които се облагат по реда на ЗДДС, са с включен в размера им данък
добавена стойност, ако не е изрично посочено, че данък добавена стойност се начислява допълнително.
Не се събират такси и комисиони при следните случаи:
при издаване на удостоверения по искане на Съда, Прокуратурата и следствените органи;
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;
при извършване на вноски на каса в лева и валута по дарителски сметки открити в ОББ АД;
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;
За всички, неупоменати в тази Тарифа услуги, ОББ събира такси и комисиони по договореност.
Разноските за рекламации по валутни преводи претендирани и отказани от банката на наредителя, са за
сметка на клиента на ОББ, получател на превода.
При липса на авоар по сметка на клиент за заплащане на дължими 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)
За извършване на комплексни услуги, специфични операции и други допълнителни услуги, операции и дейности
банката си запазва правото да събира допълнителни такси и комисиони.
Настоящата Тарифа влиза в сила считано от 01.12.2020г.
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XX: ПРОДУКТИ С ПРЕКРАТЕНА ПРОДАЖБА
Приложение 1 - Продукти и услуги преустановени от предлагане в ОББ АД
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