
Промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица от 06.02.2018 г.  

 

 Уважаеми клиенти,                                                                                    

Бихме искали да ви информираме, че считано от 06.02.2018 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.А: СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЛЕВА               ВАЛУТА 

Спестовен влог 

Откриване Без такса Без такса 

Детски спестовен влог 

Откриване Без такса Без такса 

Раздел III: ПРЕВОДИ ЛЕВА               ВАЛУТА 

Преводи от и по сметка – междубанкови 

Директен дебит 

Плащане на постъпило нареждане за директен дебит 

*през БИСЕРА     

- чрез клон BGN 2.50 - 

- чрез е-банкиране BGN 0.80 - 

* през РИНГС     

- чрез клон BGN 15.00 - 

- чрез е-банкиране BGN 9.00 - 

      

Преводи касови – междубанкови 

Изходящи с вноска на каса по сметка на бюджетна организация 
открита в Сибанк 

0.40%, min. BGN 4  - 

      

Изходящи преводи в чуждестранна валута 

Изходящи преводи в евро в Европейското икономическо пространство (ЕИП)  

 - Наредени в банков клон или чрез е-банкиране  
- 

0,15% min. BGN 
35 max. BGN 400 

- Наредени чрез е-банкиране (с вальор 1 работен ден) - Отпада 

- Наредени в банков клон или чрез е-банкиране (Експресни) 

- 

0,15% min. BGN 
35 max. BGN 400 
+ BGN 60 

 - Наредени в банков клон или чрез е-банкиране с разноски за 
сметка на наредителя (OUR) 

- 

Съответната 
такса за изходящ 
превод в 
чуждестранна 
валута + BGN 40 

Изходящи преводи във валута, различна от евро, както и преводи в евро извън ЕИП  

 - Наредени в банков клон или чрез е-банкиране  
- 

0,15% min. BGN 
35 max. BGN 400 

- Наредени в банков клон или чрез е-банкиране (с вальор същия ден) - Отпада 



- Наредени в банков клон или чрез е-банкиране с разноски за сметка 
на наредителя (OUR) 

- 

Съответната 
такса за изходящ 
превод в 
чуждестранна 
валута + BGN 40 

  
 

  

Входящи до 200 лв. - Без такса 

Входящи над 200 лв. 
- 

0.10% min. BGN 
20 max. BGN 200  

      

Регулярни плащания на битови сметки от разплащателна сметка/кредитна карта   

Месечна такса за обслужване Без такса Без такса 

      

Секция Забележки: 
 

  
- Валутни преводи от и към NBG Group наредени с разноски изцяло за бенефициента или 
с поделени между бенефициента и наредителя разноски се считат за вътрешнобанкови 

Отпада  

 - Краен срок за приемане на междубанкови нареждания за валутни преводи през е-банкиране е 15.30 ч., с 
изключение на преводите в CHF, за които крайният срок е 13.30 ч. Плащанията наредени след този час се 
изпълняват на следващия работен ден.; 

 - Краен срок за приемане на междубанкови нареждания за валутни преводи в банков клон е 15.00 ч., с 
изключение на преводите в CHF, за които крайният срок е 13.00 ч.  Нарежданията за преводи, предоставени 
след този час се изпълняват на следващия работен ден.; 

 - Валутни преводи в EUR, USD, CHF и GBP се изпълняват с вальор същия работен ден.  

 - Преводите във валути на останалите държавите от ЕИП, наредени през е-банкиране се изпълняват с 
вальор 1 работен ден, а наредените през клон - с вальор до 2 работни дни.  

 - Преводите в JPY, TRY, CAD, AUD, NZD, наредени през е-банкиране и банков клон се изпълняват с вальор 2 
работни дни.  

 - Експресни преводи през TARGET2 се изпълняват само в EUR към банки в  държави от Европейското 
икономическо пространство, които участват в TARGET 2. 

      

Раздел IV: КАРТИ ЛЕВА               ВАЛУТА 

Международна дебитна карта VISA DEBIT /DEBIT MASTERCARD / VISA GOLD DEBIT / WORLD DEBIT 
MASTERCARD 
Такса за неоснователно оспорване на транзакция BGN 20 

Раздел X: ДРУГИ УСЛУГИ ЛЕВА               ВАЛУТА 

Разноски за телекс Отпада Отпада 

Разноски за факс на страница Отпада Отпада 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Amendment to the Fees and Commissions Tariff for Individuals from 06.02.2018  

 

Dear Customers,                                                                                                     

We would like to inform you that effective from 06.02.2018 and in accordance with UBB AD General 
Terms on Payment Services for Individuals, UBB amends the Fees and Commissions Tariff for 
Individuals, as follows: 
 

I.A: ACCOUNTS BGN FCY 

Savings account     

Opening No fee No fee 

Child Savings account     

Opening No fee No fee 

III: FUNDS TRANSFERS BGN FCY 

Transfers to and from account – interbank     

Direct debit     

Payment of a direct debit order     

*Through BISERA     

- through a branch of the bank BGN 2.50 - 

- through e-banking BGN 0.80 - 

* Through RINGS     

- through a branch of the bank BGN 15.00 - 

- through e-banking BGN 9.00 - 

      

Cash Transfers – interbank     

Outgoing with a cash deposit to a CIBANK account of budget institutions 
0.40%, min. BGN 

4  
- 

      

Outgoing fund transfers in foreign currency     

Outgoing fund transfers in euro within the European Economic Area (EEA)    

Ordered at a UBB branch or through е-Banking 
- 

0,15% min. BGN 
35 max. BGN 400 

Ordered through е-Banking (with value date 1 business day) - Drop off 

Ordered at a UBB branch or through е-Banking (Express) 

- 
0,15% min. BGN 
35 max. BGN 400 
+ BGN 60 

Ordered at a UBB branch or through е-Banking with expenses borne by 
the payer (OUR) 

- 

The relevant fee 
for an outgoing 
fund transfer in 
foreign currency + 
BGN 40 

Outgoing fund transfers in a currency other than euro, as well as fund transfers in euro outside the EEA 

Ordered at a UBB branch or through е-Banking 
- 

0,15% min. BGN 
35 max. BGN 400 

Ordered at a UBB branch or through е-Banking (with same-day value date) - Drop off 



Ordered at a UBB branch or through е-Banking with expenses borne by 
the payer (OUR) 

- 

The relevant fee 
for an outgoing 
fund transfer in 
foreign currency + 
BGN 40 

      

Incoming up to BGN 200 - No fee 

Incoming over BGN 200 
- 

0.10% min. BGN 
20 max. BGN 200  

      

Regular payment of utility bills from Current account/Credit card     

Monthly maintenance fee No fee No fee 

      

Notes Section 

 
  

- Foreign currency transfers from and to NBG Group ordered with expenses borne entirely by 
the beneficiary or shared between the beneficiary and the payer shall be considered 
intrabank; 

Drop off 

- Interbank orders for fund transfers in foreign currency via e-banking shall be accepted by 15.30h., except for fund 
transfers in CHF, which cut-off time is 13.30 h. Payments ordered after this hour shall be executed on the next 
business day;   

 - Interbank orders for fund transfers in foreign currency through a branch shall be accepted by 15.00h., except for 
fund transfers in CHF, which cut-off time is 13.00 h. Payments ordered after this hour shall be executed on the next 
business day;   

- Fund transfers in foreign currencies in EUR, USD, CHF and GBP shall be executed with value date – the same 
business day.   

 - Fund transfer in the currencies of the other countries from the EEA, ordered via e-banking, will be executed with 
value date 1 business day, while those ordered through a branch of the bank – with value date up to 2 business 
days.  

 - Fund transfers in JPY, TRY, CAD, AUD, NZD, ordered via e-banking and through a branch of the bank, will be 
executed with a value date 2 business days.  

- Express transfers via TARGET2 shall be executed only in EUR to banks in countries within the European Economic 
Area which participate in TARGET 2. 

  

 
  

IV: CARDS BGN FCY 

International debit card VISA DEBIT / DEBIT MASTERCARD / VISA GOLD DEBIT / WORLD DEBIT 
MASTERCARD 
Unsubstantiated claim on a transaction BGN 20 

X: OTHER SERVICES BGN FCY 

Telex costs  Drop off Drop off 

Facsimile expenses per page  Drop off Drop off 

 


