Промяна в тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти от 15.05.2019 г.
Уважаеми клиенти,
Бихме искали да Ви информираме, че считано от 15.05.2019 г. ОББ променя Тарифата за такси и
комисиони за бизнес клиенти, както следва:

1. Раздел II: КАСОВИ ОПЕРАЦИИ
Услуга

Такси и комисиони
(считано от 15.05.2019г.)

Касова вноска от юридическо лице, различно от титуляра на
сметката

0.2% върху сумата,
min BGN 3

Касова вноска от юридическо лице, различно от титуляра по
бюджетна сметка

0.4% върху сумата,
min BGN 4

2. Раздел III: ПРЕВОДИ
Услуга
Преводи от и по сметка - в системата на ОББ:
- Изходящ превод в банков клон в BGN
Преводи от и по сметка - междубанкови:
- Изходящ превод в банков клон в BGN
Преводи касови междубанкови за сметка на наредителя:
- Изходящи с вноска на каса по сметка на бюджетна
организация открита в Сибанк

Такси и комисиони
(считано от 15.05.2019г.)
BGN 1.50
BGN 3.00
Отпада

Плащания през платежния портал UPAY:
- Плащане на битови сметки с карти, издадени от ОББ

Без такса

- Плащане на битови сметки с карти на издатели различни
от ОББ - за платена сметка

BGN 0.30

Amendment to the Fees and Commissions Tariff for Business clients from 15.05.2019
Dear Customers,
We would like to inform you that effective from 15.05.2019 UBB amends the Fees and Commissions Tariff
for Business clients, as follows:

1. Section II: CASH OPERATIONS
Type of service

Fees and Commissions
(from 15.05.2019)

Cash deposit by a legal entity, other than the account holder

0.2% on the total amount,
min BGN 3

Cash deposit by a legal entity, other than the account holder to a
state budget account

0.4% on the total amount,
min BGN 4

2. Section III: FUNDS TRANSFERS
Type of service
Transfers to and from Account – Intrabank:
- Outgoing through the bank branch in BGN
Transfers to and from Account - Interbank:
- Outgoing through the bank branch in BGN
Interbank Cash Transfers at the Expense of the Payer:
- Outgoing with a cash deposit to a CIBANK account of budget
institutions

Fees and Commissions
(from 15.05.2019)
BGN 1.50
BGN 3.00

Drop off

UPAY Gateway Payments:
-

Payment of utility bills with cards, issued by UBB;
Payment of utility bills with cards of issuers, other than UBB per paid bill

No fee
BGN 0.30

