ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОНИТЕ ЗА БАНКИ
I.

Сметки

II.

Касови операции

III.

Преводи

IV.

Инкасо на документи и ценни книжа

V.

Акредитиви

VI.

Чекове

VII.

Операции с корпоративни ценни книжа и
компенсаторни инструменти

VIII.

Операции с държавни ценни книжа

IX.

Депозитарни услуги

X.

Гаранции и поръчителства

XI.

Други услуги

XII.

Електронно банкиране

XIII.

Общи и допълнителни разпоредби

I: СМЕТКИ
ВИД УСЛУГА

ЛЕВА

ВАЛУТА

Минимално салдо

BGN 1 000

5000 вал. eд.

Откриване

Без такса

Без такса

Обслужване

BGN 50

BGN 50

Закриване

BGN 100

BGN 100

Без такса

Без такса

BGN 50

BGN 50

BGN 100

BGN 100

BGN 150

BGN 150

Разплащателна сметка

Други
Извлечение MT940 (месечно) на сметка
За потвърждаване на салдо извън
регулярните извлечения
За потвърждаване на салдо извън регулярните
извлечения с допълнителна информация
Такса за одиторска проверка
Забележки:
• В случай, че клиентът не осигури средства по своята разплащателна сметка за покриване на
таксата за обслужване в рамките на 3 месеца и авоарът е под минималния неснижаем остатък, то
банката има право да я закрие.
• Извлечение MT940 се излъчва при движение по сметка.
• В случай, че клиентът получава MT940 по SWIFT, не се предоставят извлечения на хартиен носител.

Съдържание
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II: КАСОВИ ОПЕРАЦИИ
ВИД УСЛУГА

ЛЕВА

ВАЛУТА

За вноска и теглене

По договаряне

По договаряне

Инкасиране

По договаряне

По договаряне

Съдържание
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III: ПРЕВОДИ
ВИД УСЛУГА

ЛЕВА

ВАЛУТА

Изходящи преводи, при които наредителя и
бенефициента са банки

BGN 0.80

BGN 35

Изходящи преводи през РИНГС

BGN 10

Не се извършват

Входящи преводи, при които наредителя и
бенефициента са банки

Не се извършва

BGN 20

BGN 0.50

BGN 11

Без такса

Без такса

Срок за
приемане

Вальор

До 15.30 ч.

D+0

До 14.30 ч.

D+0

До 16.30 ч.

D+0

До 16.30 ч.

Вальорът посочен
от изпращащата
банка

Преводи между банки
По/от сметки в други банки

По/от сметки в ОББ
Изходящи преводи, при които наредителя и
бенефициента са банки
Входящи преводи, при които наредителя и
бенефициента са банки

Срокове и вальори на изпълнение
на преводи между банки
Изходящи преводи в чужда валута по
сметки в други банки
Изходящи междубанкови преводи извън О ББ в
лева БИСЕРА/РИНГС
Изходящи преводи в чужда валута по
сметки в ОББ
Входящи преводи в чужда валута по
сметка в ОББ

Клиентски плащания
Входящи преводи по сметка на клиент в трета банка:
Ако кодовата дума за разноските е BEN/SHA
сумата на превода трябва да е равностойна или
по-голяма от BGN 100. Ако кодовата дума за разноски е OUR таксата се събира
от изпращащата банка.
PSD регулирани преводи (съгласно Директива
2007/64/ЕО ) Входящи преводи по сметка на
клиент в трета банка (независимо от типа на разноските BEN/SHA/OUR). Таксата се дължи от
банката наредител на превода.

Съдържание

0,15% min. BGN 50
max. BGN 200

BGN 15

4

ВИД УСЛУГА

ЛЕВА

ВАЛУТА

-

Без такса за
изпращащата
банка

Преводи в полза на клиенти на ОББ:

Входящи преводи с разноски BEN/SHA

Входящи преводи с разноски "OUR" (събират се от изпращащата банка)
Банката-наредител е от държава, членка на ЕИП

-

за суми до 12 500 EUR вкл.

-

-

за суми над 12 500 EUR вкл.

-

BGN 15
0.1 % min. BGN 25
max. BGN 100
0.1 % min. BGN 25
max. BGN 100

Банката-наредител е от държава извън ЕИП

-

Срокове и вальори на изпълнение
на клиентски плащания

Срок за
приемане

Вальор

Изходящи преводи в евро за клиент в трета банка

До 14.00 ч.

D+1

Изходящи преводи във валута различна от евро за
клиент в трета банка

До 14.00 ч.

D+2

До 16.30 ч.

Вальорът посочен
от изпращащата
банка

За вътрешно проучване за текуща година

BGN 10

BGN 45

За всяка предходна година - допълнително

BGN 10

BGN 45

За всяко допълнително съобщение

-

BGN 20

-

BGN 65

По договаряне

По договаряне

-

BGN 10

Входящи преводи в чужда валута в полза на
клиент на ОББ

Други

За рекламации и промяна на условията на
нареждането за превод
Доверителни операции свързани с
превеждане на средства
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”)

Забележки:
• При безкасова покупко-продажба и обмяна на валута не се събира такса за превод от сметка в сметка на
един и същ клиент
• Връщането на получени преводи по нареждане на бенефициента се счита за превод.
• ОББ ще плаща разноски OUR по преводи в чуждестранна валута максимум до равностойност BGN 100.

Съдържание
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IV: ИНКАСО НА ДОКУМЕНТИ И ЦЕННИ КНИГИ
ВИД УСЛУГА

ЛЕВА

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

-

0.25% min. BGN 80
max. BGN 600
0.30% min. BGN 80
max. BGN 600
0.2 % min. BGN 80
max. BGN 300

-

0.5% min. BGN 220

-

0.3% min. BGN 100

-

По договаряне

Авизиране на промяна на инкасови инструкции

-

BGN 70

Спешна обработка по искане на клиент
(В рамките на един работен ден)

-

BGN 60

Запитвания/рекламации

-

BGN 60

Кореспонденция по нареждане на клиента

-

BGN 60

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

-

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

-

BGN 60

Запитвания/рекламации

-

BGN 80

Кореспонденция по нареждане на клиента

-

BGN 80

-

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
събира при авизиране/изпращане на документите;
• ОББ обработва документарни инкаса, които са уредени от действащите към момента Еднообразни
правила за инкасата на МТК Париж.

Съдържание
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V: АКРЕДИТИВИ
ВИД 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)

BGN 60
0.30% min. BGN 150
По договаряне

Обработка и плащане на документи

0.15% min. BGN 150

Отсрочено плащане/акцепт (за месец или част от него)

0.10% min. BGN 100

Промяна по акредитив
Промяна за увеличаване на сумата и/или продължение на
срока на валидност

Като комисиона за издаване

Друга промяна

BGN 150

Анулиране на клиентско нареждане за издаване акредитив или
BGN 100
анулиране на акредитив преди изтичане на валидността
Спешна обработка по искане на клиент
BGN 100
(В рамките на един работен ден)
Запитвания

BGN 100

Кореспонденция по нареждане на клиента

BGN 100

Такса за документи с нередности, дължима от бенефициера

BGN 200

Комисиона за обработка на документи изпратени на
заповед но ОББ
Фотокопие на документите за банково досие
(ако не са предоставени от бенефциера)

0.50% min. BGN 220
BGN 60 (без ДДС)

Акредитиви ПОЛУЧЕНИ в ОББ
Авизиране на предизвестие

BGN 60

Авизиране без ангажимент (включително авизиране на
промяна, касаеща удължаване на срока на потвърден
акредитив или увеличаване на сумата на акредитив)

0.15% min. BGN 200
max. BGN 2000

Потвърждение (за тримесечие или част от него)

По договаряне

Авизиране на промяна (без удължаване на срока на потвърден
акредитив или увеличаване на сумата на акредитив)

BGN 200

Обработка, изпращане и плащане на документи
Обработка, изпращане и плащане на документи
(ОББ е номинирана банка)
Обработка, изпращане и плащане на документи
(ОББ не е номинирана банка)

Съдържание
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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)

0.10% min. BGN 150
BGN 100

Прехвърляне на акредитив

0.20% min. BGN 200

Прехвърляне на вземане (цесия) еднократно

0.15% min. BGN 200

Потвърждаване на автентичност на акредитив, издаден
директно пред бенефициера

BGN 50

Авизиране на получено уведомление за цесия

BGN 200

Сконтиране на вземане по акредитив

По договаряне

Анулиране преди изтичане на срока

BGN 100

Предварителен преглед на документи

BGN 100

Повторен преглед на върнати за поправка документи

BGN 100

Спешна обработка по искане на клиент
(В рамките на един работен ден)

BGN 100

Кореспонденция по нареждане на клиента

BGN 100

Комисиона за закриване на неизползуван акредитив

BGN 100

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;
• Промяна, отнасяща се до намаляване на сумата или продължаване на срока на валидност, когато това
продължение попада извън рамките на тримесечие, за което комисионата за издаване е платена 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;
• Комисионата 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 използвани 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

Съдържание
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VI: ЧЕКОВЕ
Услугата не се предлага от 15.03.2019г.

Съдържание
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VII: ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНИ ЦЕННИ КНИЖА И КОМПЕНСАТОРНИ
ИНСТРУМЕНТИ
ВИД УСЛУГА
Подаване на поръчка за покупко / продажба

BGN 4

Подаване на поръчка за покупко / продажба чрез “U – Брокер”

Без такса

За изпълнение на поръчка за покупко / продажба на акции, компенсаторни
инструменти, права и дялове:
До BGN 1 000

2%, min. BGN 4

От BGN 1 000 до BGN 3 000 вкл.

BGN 20 + 1.75% за горницата над 1 000

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.

BGN 55 + 1,5% за горницата
над 3 000
BGN 85 + 1,2% за горницата
над 5 000
BGN 145 + 1% за горницата
над 10 000

От BGN 20 000 до BGN 50 000 вкл.

BGN 245 + 0.8% за горницата над 20 000

над 50 000 BGN

BGN 485 + 0.5% за горницата над 50 000

За изпълнение на поръчка за покупко / продажба на
корпоративни облигации
За сделки с корпоративни ценни книжа, компенсаторни
инструменти, права 0и дялове осъществени чрез “U Брокер”
За сделки с корпоративни облигации осъществени чрез
“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 нерегулиран /извън борсов пазар/ – акции
Такса за участие при увеличение на капитала на
дружество
За издаване на депозитарна разписка за 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 депозитарна разписка за финансови
инструменти по лична сметка в ЦД при прекратяване
на договор
Други сделки и услуги, свързани с инвестиционно
посредничество

Съдържание
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По договаряне
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VIII: ОПЕРАЦИИ С ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА
ВИД УСЛУГА
Държавни ценни книжа Лева
За поддръжка на регистър (месечно)

BGN 50

За сделки на първичния пазар:
За приемане на поръчка за аукцион за ДЦК

BGN 3

Одобрена поръчка
До 100 000 лева включително

0.06%

Над 100 000 лева

по договаряне

Неодобрена поръчка

BGN 15

За сделки на вторичния пазар:
– Сделки по реда на чл. 18/ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Наредба 5

BGN 15

– Сделки по реда на чл. 17 ал. 1 от Наредба 5

BGN 15

Прехвърляне на регистъра при избор на първични дилъри

BGN 20

За приватизационни сделки по ПМС 22 в/у номинала на
ценните книжа прехвърлени по сметка на МФ
За плащане на падеж на емисия
(емитиране след 01.09.1997)
За изготвяне на справка за размера на притежаваните ДЦ
За изготвяне на справка за движението на притежаваните
ДЦК
За всяко блокиране и деблокиране на ДЦК по подрегистъра
в ОББ – от залогодателя и залогоприемателя по особен залог

BGN 15
0.02%
BGN 10
BGN 10
BGN 20

Забележка:
• 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.

Съдържание
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IX: ДЕПОЗИТАРНИ УСЛУГИ
ВИД УСЛУГА

ЛЕВА

ВАЛУТА

Обслужване на регистър за съхранение на държавни
ценни книжа на клиента (включително месечно BGN 50
извлечение от регистъра)
Операции по открит регистър на клиента на съхраняваните безналични ценни книжа по сметка
на Банката – депозитар при чуждестранен депозитар
Обслужване на регистър на чуждестранни емисии
безналични ценни книжа при чуждестранен депозитар
- Clearstream Banking SA /Luxembourg/: (включително
По договаряне
месечно извлечение от регистъра)
(облагаема с ДДС)
Прехвърляне/поемане на чуждестранни облигации на
клиента по регистър на БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР в
По договаряне
чуждестранен депозитар – Clearstream Banking SA
/Luxembourg/
Прехвърляне/поемане на чуждестранни акции на
клиента по регистър на БАНКАТА-ДЕПОЗИТАР в
По договаряне
чуждестранен депозитар - Clearstream Banking SA
/Luxembourg/
Прехвърляне на чуждестранни ценни книжа между
два клиента, чийто регистър се води от ОББ АД
BGN 10
(заплаща се от всяка от страните, участваща в
прехвърлянето)
Равностойността на таксата
Канцелиране или корекция на грешно подадено
за извършване на съответната операция
нареждане от клиента
BGN 70
Авизо по искане на клиента

BGN 20

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
По договаряне
(облагаема с ДДС)

EUR 15 за всяко
действие
-

Изготвяне на допълнителна писмена информация по искане на клиента
За приетите за съхранение ценни книжа по
BGN 10
съответните депозитни сметки и регистри
За движението на приети за съхранение ценни книжа
BGN 15
за определен период от време по емисия

Съдържание
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X: ГАРАНЦИИ И ПОРЪЧИТЕЛСТВА
ВИД 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 150
По договаряне
0.15% min. BGN 100 max. BGN 1000

Промяна по гаранция
Промяна за увеличаване на сумата и/или
продължение на срока на валидност

Като комисиона за издаване

Друга промяна

BGN 150

Анулиране на клиентско искане

BGN 80

Спешна обработка по искане на клиент
(В рамките на един работен ден)

BGN 100

Кореспонденция по нареждане на клиента

BGN 100

Гаранции ПОЛУЧЕНИ в ОББ
Авизиране на предизвестие

BGN 60

Авизиране без ангажимент (включително авизиране на
промяна, касаеща увеличаване на сумата)

0.15% min. BGN 150 max. BGN 1500

Авизиране на промяна (без увеличаване на сумата)

BGN 150

Обработка на искане за плащане

BGN 200

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

0.15% min. BGN 200

Кореспонденция по нареждане на клиента

BGN 100

BGN 200
BGN 100

Забележки:
 Получени и издадени документарни гаранции от ОББ с характер на акредитив се третират като
акредитив;
 Таксите / комисионите за издаване се събират при издаване на гаранцията за целия период на
валидност, 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;

Съдържание
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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.

Съдържание
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XI: ДРУГИ УСЛУГИ
ВИД УСЛУГА

ЛЕВА

ВАЛУТА

Изготвяне на справки
За текуща година

BGN 20

За всяка предходна година

По BGN 50

Справка за обороти по сметка за текущата година

BGN 2

Изготвяне на удостоверение
Пред български институции

BGN 20

Пред чуждестранни институции

BGN 30

По искане на банката - кореспондент

Без такса

Препис или фотокопие на документ (на страница)

BGN 1

Попълване на банков платежен документ

BGN 0.50

Изготвяне на банкова референция
Пред български институции

BGN 35

Пред чуждестранни институции

BGN 75

По искане на банка – кореспондент

Без такса

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

BGN 5

При осъществяване на валутни операции, независимо от събраните комисиони по съответните
форми на плащане , курсовете, по които се извършват тези операции са следните:
до BGN 6 000

Курс купува и продава срещу лева

над BGN 6 000

Пазарен курс

Разноски за телекс

BGN 3

BGN 15

Разноски за факс на страница

BGN 1

BGN 5

Специални куриерски услуги при
документарни пратки в чужбина
Документарни пратки за чужбина с
препоръчана поща
За препращане на шифрирано СУИФТ
съобщение от/до друга банка

Съдържание
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BGN 100
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XII: ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ
ВИД УСЛУГА
Интернет банкиране
За регистриране и ползване

Без такса

Информационно обслужване на сметка
Чрез SMS / e-mail – месечно

Без такса

Забележки:
• Операциите наредени по каналите за електронно банкиране се тарифират съгласно Раздел: “Преводи”

Съдържание
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XIII: ОБЩИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Под клиенти Банки се разбира лица, извършващи сделките, определени в чл. 1 от Закона за
банките.
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 О ББ. В случаите
когато сметките на наредителя и бенефициента са в О ББ вальора е деня на услугата.
2.2.2. При дебитиране на сметка - датата на изпълнение.
2.3. При трансфери между банки
2.3.1. Със сметки в О ББ (book transfer) за вальор на изпълнението се взима вальора на сделката.
2.3.2. При изпълнение на нареждане се приема вальора на нареждането, при спазване на
сроковете в тарифата.
2.3.3. При получаване на превод в полза на банка без сметка в О ББ, за вальор на изпълнението се
приема вальора на постъпване на средствата по сметка на О ББ, при спазване на сроковете в
тарифата.
4. Таксите и комисионите в тази Тарифа, които се облагат по реда на ЗДДС, са с включен в
размера им данък добавена стойност.
5. За всички неупоменати в тази Тарифа услуги, О ББ събира такси и комисиони по договореност.
6. За извършване на комплексни услуги, специфични операции и други допълнителни услуги,
операции и дейности банката си запазва правото да събира допълнителни такси и комисиони.
7. Настоящата тарифа влиза в сила от считано 15.03.2019г.

Съдържание
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