Приложение №7 към Тарифа, приложима за физически лица
ТАРИФА ЗА ИЗДАВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА РЕВОЛВИРАЩА КРЕДИТНА КАРТА С ГРАТИСЕН ПЕРИОД VISA CLASSIC
/всички такси и лимити са в лева/

В СИЛА
Валута на картата
(1) Такса за издаване
(2) Такса за експресно издаване (до 4 работни дни)
(3) Преиздаване на карта преди изтичане срока на валидност
(4) Подновяване поради изтичане срока на валидност
(5) Такса за деактивиране на банкова карта по искане на клиента
(6.1.) Такса за обслужване на основна (първа) карта
- Годишна такса*
- Месечна такса
(6.2.) Такса за обслужване на допълнителна карта
- Годишна такса
- Месечна такса
(7) Неснижаем остатък по карта
(8) Неснижаем остатък по сметка
(9) Регистриране за услуга "Сигурни плащания в Интернет"
Финансови услуги
Внасяне на АТМ на Банката
Теглене от АТМ на ОББ
Теглене от АТМ на други банки в страната
Теглене от АТМ в чужбина
Теглене от ПОС в клон на Банката
Теглене от ПОС на друга банка в страната
Теглене на ПОС в чужбина
Плащане при търговец в страната и чужбина
Получаване на суми по картa (Refund)
Такса за отказано теглене в чужбина
Такса за плащане на периодични сметки чрез системата ePay
Отстъпка за покупка / плащане в магазини за хранителни стоки**
(макс. BGN 10.00 месечно/ BGN 120.00 годишно)
Допълнителни услуги
(1) Блокиране на карта
(2) Деблокиране на карта
(3) Промяна на лимити за транзакции
(4) Промяна на картови данни
(5) Генериране на нов ПИН
(6) Справка по наличност от АТМ/SMS в България
- на банкомат на ОББ
- на банкомат на друга банка в България, ePay.bg или чрез SMS
(7) Справка за последни 5 транзакции на АТМ в България
- на банкомат на ОББ
- на банкомат на друга банка в България
(8) Смяна на ПИН
- на банкомат на ОББ
- на банкомат на друга банка в България
(9) Такса за невърната карта в срок, определен от банката
(10) Такса за получаване на карта в друг офис
(11) Такса за неоснователно оспорване на транзакция
(12) Отблокиране на 3-D секретен код
Лимити за една трансакция:
Теглене на суми в страната
Теглене на суми в чужбина
Плащане на стоки и услуги в страната
Плащане на стоки и услуги в чужбина
Лимити за 24 часа
Теглене на суми в страната
Теглене на суми в чужбина
Плащане на стоки и услуги в страната
Плащане на стоки и услуги в чужбина
Максимален брой на използване на картата
Лимити за седем дни
Теглене на суми в страната
Теглене на суми в чужбина
Плащане на стоки и услуги в страната
Плащане на стоки и услуги в чужбина
Максимален брой на използване на картата

ОТ 06.04.2018
BGN
Без такса
N/A
20.00
Без такса
10.00
40.00
4.00
20.00
2.00
N/A
0.00
Без такса
Без такса
3%, мин. 4.00
3%, мин. 5.00
3%, мин. 10.00
3%, мин. 4.00
3%, мин 20.00
3%, мин. 10.00
0.00
2.00%
0.50
0.15
2.00%
Без такса
10.00
10.00
10.00
2.00
0.40
0.60
0.20
0.50
Без такса
0.30
5.00
5.00
20.00
5.00
3 000
1 000
5 000
5 000
5 000
1 500
10 000
10 000
15
5 000
2 000
10 000
10 000
50

Промоционални условия за карти издадени от 02.05.2017 г. до 30.06.2017 г. (договорът за предоставяне на кредитен лимит е сключен в този период):
*50% отстъпка от годишната такса за карта за първата година - годишна такса за обслужване на основна (първа карта) в размер на BGN 20.00.
**Двойно по-висока отстъпка за покупка/плащане с кредитна карта - 4% (макс.BGN 20 месечно) за периода до 31.12.2017 г.
Допълнителни карти не участват в промоцията.
Отстъпка за покупка/плащане с кредитната карта се предоставя от Банката, за кредитни карти, за които договорът за предоставяне на кредитен лимит, е сключен след 09.05.2016 г.
и картата е издадена след тази дата и се начислява върху осчетоводени в рамките на календарния месец плащания, на обща стойност не по-малко от BGN 100.00 месечно,
извършени в магазини, категоризирани в международните картови организации като "Магазини за хранителни стоки", на територията на страната и чужбина.
Допълнителни условия:
-Отстъпката се начислява върху сумата на покупките и не обхваща съпътстващи суми под формата на лихви, такси и комисиони.
-Банката предоставя отстъпка по сметката на клиента ежемесечно, на последния календарен ден на месеца.
-Банката не поема ангажимент за предоставяне на отстъпка при покупка/плащане при търговци, категоризирани некоректно в картовите организации от обслужващата ги Банка.

