
 

 

 

 

ТАРИФА ЗА ЛИХВЕНИТЕ УСЛОВИЯ 

ПО СМЕТКИ НА ИНДИВИДУАЛНИ 

КЛИЕНТИ В ОББ АД 

 

I. BGN 

II. EUR 

III. USD 

IV. База за начисляване на лихви   

V. Период на олихвяване 

VI. Продукти с прекратена продажба  

 

 

 

 

 

 

 



 

  I. BGN 

Срочен депозит                                                                                                                      мин. 500 

1 месец 0.01% 

3 месеца 0.01% 

6 месеца 0.05% 

12 месеца 0.08% 

 

Депозит „На разположение“ без автоматично подновяване                                                      мин. 3000 

 Открит в клон на ОББ Открит през Е – банкиране на ОББ 

6 месеца 0.05% 0.07% 

12 месеца 0.07% 0.10% 
 

  * Лихвата се начислява ежедневно и изплаща ежемесечно от датата на откриване на депозита, по разплащателна 

сметка на клиента. 

  * При предсрочно прекратяване на договора от страна на депозанта до 3-тия месец, от откриването на депозита, 

Банката не дължи лихва. 

  * При предсрочно прекратяване на договора от страна на депозанта след 3-тия месец, от откриването на 

депозита, Банката изплаща дължимата до момента лихва, намалена с лихвата за едномесечен период. 

 

  Срочен депозит Екстра                                                                                                    мин. 5000 

12 месеца 

От 5 000,00 до 9 999,99 0.10% 

От 10 000,00 до 49 999,99 0.15% 

От 50 000,00 до 99 999,99 0.20% 

Над 100 000,00 0.25% 

 

Евродепозит                                                                                                                            мин. 500 

1 месец 0.01% 

3 месеца 0.01% 

6 месеца 0.05% 

 

Деветмесечен депозит 3х3                                                                                               мин. 5000 

    От  5 000,00  От 10 000,00   От 50 000,00           Над 

                                                                                до  9 999,99       до 49 999,99         до 99 999,99           100 000,00 
Първи период (първи три месеца) 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 

Втори период (втори три месеца) 0.10% 0.15% 0.20% 0.25% 

Трети период (трети три месеца) 0.15% 0.20% 0.25% 0.30% 

* Лихвата се начислява в размер съгласно представените по-горе таблици и посочените в тях годишни лихвени 

проценти и се изплаща в края на всеки период. В края на всеки подпериод начислената лихва не се капитализира 

към главницата, а остава на разположение по разплащателната сметка на клиента. 
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Отворен спестовен влог                                                                                                            мин. 50 

При честота на изплащане на лихва  

1 месец 0.01% 

3 месеца 0.01% 

6 месеца 0.03% 

12 месеца 0.04% 

 

Детски Отворен спестовен влог                                                                                                         мин. 50                    

При честота на изплащане на лихва  

3 месеца                                  0.05% 

6 месеца                                  0.10% 

12 месеца                                  0.15% 

 

Сметка „Привилегия”* 

 

До 500,00 
0.05% 

От 500,01 до 1 000,00 0.02% 

Над 1 000,00 0.01% 

* Лихвата се начислява и изплаща на тримесечие по сметката на клиента. 

 

 

Сметка „Активност“  

 

До 2 500,00 0.00% 

Над 2 500,00 0.01% 

 

мин. 50 

Стандартна разплащателна сметка 0.00% 

Платежна сметка за основни операции 0.00% 
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ІІ. EUR 
 

Срочен депозит    мин. 250 

1 месец 0.01% 

3 месеца 0.01% 

6 месеца 0.05% 

12 месеца 0.08% 
 

Депозит „На разположение“ без автоматично подновяване    мин. 1500 

 

Открит в клон на ОББ Открит през Е – банкиране на ОББ 

6 месеца 0.05% 0.07% 

12 месеца 0.07% 0.10% 

* Лихвата се начислява ежедневно и изплаща ежемесечно от датата на откриване на депозита, по разплащателна 

сметка на клиента 

* При предсрочно прекратяване на договора от страна на депозанта до 3-тия месец, от откриването на депозита, 

Банката не дължи лихва. 
 

* При предсрочно прекратяване на договора от страна на депозанта след 3-тия месец, от откриването на депозита, 

Банката изплаща дължимата до момента лихва, намалена с лихвата за едномесечен период. 

 

Срочен депозит Екстра      мин. 2500 
 

12 месеца 

От 2 500,00 до 4 999,99 0.10% 

От 5 000,00 до 24 999,99 0.15% 

От 25 000,00 до 49 999,99 0.20% 

Над 50 000,00 0.25% 

 

  Евродепозит                                                                                                                               мин. 500 

1 месец 0.01% 

3 месеца 0.01% 

6 месеца 0.05% 
 

Деветмесечен депозит 3х3       мин. 2500 

 
От  2 500,00 От 5 000,00 От 25 000,00 
до  4 999,99 до 24 999,99 до 49 999,99 Над 50 000,00 

Първи период (първи три месеца) 0.05%          0.10%                  0.15%    0.20% 

Втори период (втори три месеца) 0.10% 0.15% 0.20%    0.25% 

Трети период (трети три месеца) 0.15% 0.20% 0.25%    0.30% 

* Лихвата се начислява в размер съгласно представените по-горе таблици и посочените в тях годишни лихвени 

проценти и се изплаща в края на всеки период. В края на всеки подпериод начислената лихва не се капитализира 

към главницата, а остава на разположение по разплащателната сметка на клиента. 
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Отворен спестовен влог                                                                                                          мин. 50 

При честота на изплащане на лихва  

1 месец 0.01% 

3 месеца 0.01% 

6 месеца 0.03% 

12 месеца 0.04% 

 

Детски Отворен спестовен влог                                                                                                             мин. 50 

При честота на изплащане на лихва  

3 месеца 0.03% 

6 месеца 0.05% 

12 месеца 0.10% 

 

Сметка „Активност“   

До 2500,00 0.00% 

Над 2500,00 0.01% 

                                                                                                                                                         мин. 50 

Стандартна разплащателна сметка 0.00% 
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III : USD  

Срочен депозит                                                                                                                    мин. 250 

1 месец  0.01% 

3 месеца  0.02% 

6 месеца  0.04% 

12 месеца  0.06% 
 

Депозит „На разположение“ без автоматично подновяване                                       мин. 1500 

 Открит в клон на ОББ Открит през Е – банкиране на ОББ 

6 месеца 0.05% 0.06% 

12 месеца 0.08% 0.10% 
 

* Лихвата се начислява ежедневно и изплаща ежемесечно от датата на откриване на депозита, по разплащателна 

сметка на клиента 

* При предсрочно прекратяване на договора от страна на депозанта до 3-тия месец, от откриването на депозита, 

Банката не дължи лихва. 
 

* При предсрочно прекратяване на договора от страна на депозанта след 3-тия месец, от откриването на депозита, 

Банката изплаща дължимата до момента лихва, намалена с лихвата за едномесечен период. 

 

Срочен депозит Екстра       мин. 3500 

 
12 месеца 

От 3 500,00 до 6 999,99 0.10% 

От 7 000,00 до 34 999,99 0.15% 

От 35 000,00 до 69 999,99 0.20% 

Над 70 000,00 0.25% 

 

Евродепозит                                                                                                                                  мин. 500 

1 месец 0.01% 

3 месеца 0.02% 

6 месеца 0.04% 

 

Деветмесечен депозит 3х3        мин. 3500 
От  3 500,00 От 7 000,00 От 35 000,00 
до  6 999,99 до 34 999,99 до 69 999,99 Над 70 000,00 

Първи период (първи три месеца) 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 

Втори период (втори три месеца) 0.10% 0.15% 0.20% 0.25% 

Трети период (трети три месеца) 0.15% 0.20% 0.25% 0.30% 
* Лихвата се начислява в размер съгласно представените по-горе таблици и посочените в тях годишни лихвени 

проценти и се изплаща в края на всеки период. В края на всеки под период начислената лихва не се капитализира 

към главницата, а остава на разположение по разплащателната сметка на клиента. 
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Отворен спестовен влог        мин. 50 

При честота на изплащане на лихва 
 

1 месец 0.01% 

3 месеца 0.02% 

6 месеца 0.03% 

12 месеца 0.05% 

 

 

  Детски Отворен спестовен влог        мин. 50 

 При честота на изплащане на лихва 
 

 3 месеца 0.01% 

 6 месеца 0.03% 

 12 месеца 0.05% 

 

 

 

Сметка „Активност“  

До 2500,00 0.01% 

Над 2500,0 0.01% 

                                                                                                                                                    

 мин. 50 

Стандартна разплащателна сметка 0.01% 
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 ІV. База за изчисляване на лихви 

 
Банката начислява лихви по срочните депозити, разплащателни и спестовни сметки във валутни 

единици във валутата, в която се води депозита/сметката на база: 
 

Разплащателни сметки на индивидуални 

клиенти  
365/365 (366/366) 

Спестовни сметки  365/365 (366/366) 

Срочни депозити със срок до 3 месеца  
365 лихводни за година и 

30 лихводни за месец 

Срочни депозити със срок над 3 месеца – 

съответно: 

6 месеца – 183 дни 

9 месеца - 273 дни 

12 месеца - 365 дни 

18 месеца - 548 дни 

24 месеца - 730 дни  

36 месеца -1095 дни 

като годината се счита за 365 дни, освен ако в 

Тарифата за лихвените условия не е посочено 

друго. 

Кредитни сметки  360/360 

*Денят на закриване на срочния депозит не е лихвен ден. 

V. Период на олихвяване 

Разплащателни сметки - годишно или при закриване на сметката 

 

Срочни депозити - съгласно договорения срок 

 

Спестовни сметки - годишно или при закриване на сметката 

 

Кредитни сметки - съгласно договорения срок 

 

* Лихва при предсрочно прекратяване на стандартни срочни депозити – Банката изплаща лихва при 

процент, равен на лихвения процент по разплащателна сметка в съответната валута, съгласно 

действащата към момента на прекратяване “Тарифа за лихвените условия по сметки на 

индивидуални клиенти в ОББ АД” за действителния брой дни на депозита. 

* Разплащателни сметки открити във валута различна от лева, евро и долари, се олихвяват с 

лихвен процент равен на 0.00%. 

* Настоящата тарифа влиза в сила считано от 06.04.2018 г. 

 

VI. Продукти с прекратена продажба 
 

Приложение 1 – Продукти преустановени от предлагане в ОББ АД, откривани до 06.04.2018г. 
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https://www.ubb.bg/attachments/Rate/255/main_bul/Prilojenie-1-LP-Produkti-preustanoveni-ot-predlagane-v-OBB-AD-otkrivani-do-06-04.pdf

