
 

Раздел IВ: ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ ЛЕВА              ВАЛУТА

Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата Банка BGN 0.35 -

Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга Банка BGN 0.70 -

Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата Банка BGN 0.35 -

Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при друга Банка BGN 0.70 -

Раздел III: ПРЕВОДИ ЛЕВА              ВАЛУТА

чрез онлайн и мобилно банкиране BGN BGN 0.45 BGN 0.45

чрез онлайн и мобилно банкиране BGN 0.80 -

Незабавен превод (BLINK) чрез онлайн и мобилно

банкиране (за суми до или равни на 30 000 BGN)
BGN 0.80 -

чрез онлайн и мобилно банкиране BGN - BGN 0.80

чрез онлайн банкиране BGN 0.45 -

чрез онлайн банкиране BGN 0.80 -

I.C: PAYMENT ACCOUNT WITH BASIC FEATURES /PABF/ BGN             FCY

Via online banking to a payment account with the same bank BGN 0.35 -

Via online banking through BISERA to a payment account with another bank BGN 0.70 -

Via online banking to a State Budget payment account with the same bank BGN 0.35 -

Via online banking through BISERA to a State Budget payment account with another bank BGN 0.70 -

III. FUND TRANSFERS BGN             FCY

through online and mobile banking BGN 0.45 BGN 0.45

through online and mobile banking BGN 0.80 -

Instant (BLINK) fund transfer through online and mobile banking (for amounts up to or 

equaling BGN 30 000)
BGN 0.80 -

Ordered through online and mobile banking - BGN 0.80

through online banking BGN 0.45 -

through online and mobile banking BGN 0.80 -

Промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица от 24.01.2023 г. 

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че считано от 24.01.2023 г. съгласно Общите условия на Банката за платежни услуги за физически лица, 

ОББ намалява таксите за преводи от физически лица, наредени през онлайн каналите на банката (Мобилно и електронно банкиране), 

както следва:

Преводи от и по сметка – междубанкови
Изходящи чрез БИСЕРА

Кредитен превод в национална валута

Изходящи

Преводи от и по сметка – в системата на ОББ

Изходящи преводи в чуждестранна валута

Credit transfer in Bulgarian leva

Amendment to the Fees and Commissions Tariff for Individuals from 24.01.2023

Dear Customers,                       

We would like to inform you that effective from 24.01.2023 and in accordance with UBB AD General Terms on Payment Services for Individuals, 

UBB is reducing fees for transfers from Individuals ordered through the Bank’s online channels (Mobile and Electronic Banking) as follows:

Директен дебит
Плащане на постъпило нареждане за директен дебит в системата на ОББ

Изходящи преводи в евро в Европейското икономическо пространство (ЕИП)

през БИСЕРА                                                                                                                                                                                                            

Direct debit 
Within the UBB network

Outgoing fund transfers via BISERA

Through BISERA                                                                                                                                                                                                                                        

Transfers to and from account - within UBB network

Transfers to and from account – interbank

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

Outgoing


