
 

Промяна в тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти от 15.12.2019 г.  
 

   

          Уважаеми клиенти,                                                                                    
Бихме искали да ви информираме, че считано от 15.12.2019 г. съгласно Общите условия на ОББ АД за 
платежни услуги за бизнес клиенти, ОББ променя Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти, 
както следва: 

Раздел I: СМЕТКИ НА БИЗНЕС КЛИЕНТИ ЛЕВА ВАЛУТА 

Разплащателна сметка 
Обслужване с извлечение, получено по пощата, на 
адрес 

Отпада от тарифата Отпада от тарифата 

Разплащателна сметка с диференцирано олихвяване 
Обслужване с извлечение, получено по пощата, на 
адрес 

Отпада от тарифата Отпада от тарифата 

Раздел III: ПРЕВОДИ ЛЕВА               ВАЛУТА 

Изходящи преводи в евро в Европейското икономическо пространство (ЕИП) 

в банков клон   BGN 3.00 

чрез онлайн и мобилно банкиране   BGN 1.10 

в банков клон (Експресни)    BGN 18.00 

чрез онлайн и мобилно банкиране (Експресни)   BGN 10.00 

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

  Отпада от тарифата 

Входящи преводи в евро от Европейското икономическо пространство (ЕИП) 

Входящи преводи в евро от Европейското 
икономическо пространство (ЕИП) 

  Без такса 

Преводи от и по сметка – в системата на ОББ във валута 

Изходящи - в банков клон   BGN 1.50 

Изходящи - чрез онлайн и мобилно банкиране   BGN 0.50 

Периодични преводи 

Преводи между сметки на различни титуляри    BGN 0.50 

Масово плащане на трудови възнаграждения в сила 01/10/2019г. 
Изходящи в системата на ОББ 

В банков клон    BGN 1.50 

Чрез онлайн банкиране или файл   BGN 0.30 

Други 

Връщане на нареден 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) 

*Промяна само в текста     
 
 
 
 
 
 
   



Следният текст от секция "Забележки" в Раздел III: ПРЕВОДИ се променя, както следва: 
 

БИЛО СТАВА 

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), 
различен от случаите, когато има договореност 
между страните по превода, съгласно която платецът 
се е съгласил да покрие изцяло таксите на банката, 
предоставяща платежните услуги, и другите 
доставчици, включени в платежната верига (OUR). 

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). 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 


