
 

Промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица 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 физически лица, ОББ променя Тарифата за такси и комисиони за физически лица, 
както следва: 

Раздел I.В: ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ 
ОПЕРАЦИИ 

ЛЕВА               ВАЛУТА 

Кредитен превод във валута* 
На хартиен носител към платежна сметка при същата 
Банка  

  Отпада от тарифата 

Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата 
Банка 

  Отпада от тарифата 

На хартиен носител с вальор различен от вальор същия ден 
към платежна сметка при друга Банка 

  Отпада от тарифата 

Чрез онлайн банкиране с вальор различен от вальор същия 
ден към платежна сметка при друга Банка  

  Отпада от тарифата 

Входящ кредитен превод   Отпада от тарифата 

Раздел III: ПРЕВОДИ ЛЕВА               ВАЛУТА 

Изходящи преводи в евро в Европейското икономическо пространство (ЕИП) 

в банков клон   BGN 4.00 

чрез онлайн и мобилно банкиране   BGN 0.90 

в банков клон (Експресни)    BGN 19.00 

чрез онлайн и мобилно банкиране (Експресни)   BGN 13.00 

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 2.00 

Изходящи - чрез онлайн и мобилно банкиране   BGN 0.50 

Изходящи - чрез Телефонния център за  обслужване на 
клиенти   

BGN 0.50 

* Секцията и прилежащите към нея позиции отпадат от тарифатата.  Всички такси и 
комисионни по ПСОО прилагани по услуги извън посочените в Раздел I.В., са според действащата 
тарифа на Банката за ФЛ. 

 
  
 
 
 
 
     



Следният текст от секция "Забележки" в Раздел II: КАСОВИ ОПЕРАЦИИ се променя, както следва: 

БИЛО СТАВА 

При теглене на суми над BGN 10 000 или равностойността 
в чужда валута от един клиент дневно, се изисква писмена 
заявка 2 работни дни предварително. 

При теглене на суми над BGN 10 000 или 
равностойността в чужда валута от един 
клиент дневно, се изисква заявка от 2 
работни дни предварително, подадена в 
банков клон или чрез Контактен център 
за клиенти. 

      

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). 

   

   

   

   
 


