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Т А Р И Ф А    ЗА   Л И Х В И Т Е 

 

на ТОКУДА БАНК АД по разплащателни, депозитни и други сметки в национална и в 

чуждестранна валута 

 

В сила от 06.10.2015 г. 

 

1. Настоящата Тарифа за лихвите на Токуда Банк (по-нататък Банката), предоставя 

информация за актуалните лихвените проценти, начислявани и изплащани от Банката по 

разплащателни, спестовни, депозитни и други сметки.  

 

2. Лихвените проценти се формират на база лихвената политика на Банката и отразяват 

тенденциите в пазарните лихвени проценти на вътрешния и международните пазари и 

конкретните специфични условия. Лихвените проценти могат да бъдат предмет на индивидуално 

договаряне по отношение на олихвяем минимум, годишна лихва,  минимална вноска на 

захранване, срок на олихвяване. 

 

3. Банката начислява проста годишна лихва по разплащателни, ликвидационни, особени, 

набирателни, депозитни и други сметки на база 360/360 дни.  За срочни депозити до един месец се 

използва база 365/360 дни.  

 

4.  Изплащането на начислените лихви по депозитните сметки се извършва на падежа, след 

изтичане на договорения срок на депозита, по лихвени проценти, валидни за периода на 

начисляването съгласно настоящата Тарифа за лихвите. Когато падежът е неработен ден, лихвата 

се изплаща по искане на депозанта в първия работен ден след падежа.  

4.1. Лихвените нива не се променят до изтичането на договорения срок на депозита. В 

случай, че депозитът се подновява и действието на договора продължава за нов срок,  за новия 

срок се прилагат действащите към момента на подновяване лихвени нива на депозитния продукт, 

ако продуктът е все още действащ в системата на Токуда Банк АД.  

Промените в лихвените равнища се обявяват на видно място в офисите и на интернет 

страницата на Банката.  

4.2. Тегленето на депозита или на част от него преди изтичане на договорения или 

предоговорения срок води до нарушаване на условията на депозита. При нарушаване на условията 

на депозита за периода от датата на учредяване на депозита, респективно от датата на последното 

предоговаряне, до датата на нарушаване, Банката го олихвява като разплащателна сметка в 

съответната валута съгласно лихвената си Тарифа, като Банката не начислява лихва по 

депозитната сметка, ако сумата на  депозита е престояла в Банката по–малко от 7 (седем) 

календарни дни от датата на откриване на депозита, респективно от датата на последния падеж на 

депозита, освен ако в съответния депозитен продукт не е договорено друго. 

 

5.  Съгласно законовите изисквания Банката изплаща дължимата лихва след удържане на 

данък в случаите, когато е приложимо. При депозитни продукти с авансово изплащане на лихвата 

същата се счита за придобита на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му 

прекратяване.  

Чуждестранните физически лица дължат данък върху лихвите по всички банкови сметки при 

условията на Закона за данъка върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. Данъкът се удържа 

служебно от Банката към момента на придобиване на лихвата. 

 

6.  Начислената лихва по сметки на лица под 18 години (или на лица, поставени под 

запрещение) задължително се капитализира по сметката. 

 

7.  Начинът и условията за олихвяване на суми по депозитни продукти се определят с 

конкретните параметри на всеки депозитен продукт, утвърдени от Управителния съвет на Токуда 

Банк АД.  
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8.  Начислените на годишна база лихви по разплащателните, картовите и спестовните 

сметки се изплащат веднъж годишно, в края на всяка календарна година или на датата на тяхното 

закриване. Сметките със специално предназначение се олихвяват на годишна база съгласно 

договорените  условия. 

 

9.  Банката не олихвява сметки със салда под минимално изискуемите за съответния 

продукт. 

 

10./1/ Привлечените средства по сметките са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в 

банки до размера, предвиден от Закона за гарантиране на влоговете в банки /ЗГВБ/, който към 

датата на настоящия документ общо за главница и лихва по всички сметки на едно лице в банката 

е 196 000 лева. При събирането влоговете в чуждестранна валута участват с левовата си 

равностойност, определена по курса на Българската народна банка към датата на издаване на акт 

по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ. 

 Изплащането на суми от  Фонда за гарантиране на влоговете в банки започва не по-късно от 

7 работни дни от датата на издаването на акт по чл.20, ал.1 от Закона за гарантиране на влоговете в 

банките, чрез определени от Управителния съвет на  Фонда за гарантиране на влоговете в банки 

една или повече търговски банки.  

10./2/ Не се изплащат гарантираните размери на влоговете в банката на: 

1. други банки, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка; 

2. финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции; 

3. застрахователи и презастрахователи по чл. 8 от Кодекса за застраховането; 

4. пенсионноосигурителни дружества и фондове за задължително и доброволно пенсионно 

осигуряване; 

5. инвестиционни посредници; 

6. колективни инвестиционни схеми, национални инвестиционни фондове, алтернативни 

инвестиционни фондове и дружества със специална инвестиционна цел; 

7. бюджетни организации по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните 

финанси; 

8. Фонда за компенсиране на инвеститорите, Фонда за гарантиране на влоговете в банките и 

Гаранционния фонд по чл. 287 от Кодекса за застраховането. 

10./3/ Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия, 

представляващи изпиране на пари по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари или финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките срещу финансирането на 

тероризма, установени с влязла в сила присъда. 

10./4/ Не се изплащат влогове, чийто титуляр не е бил идентифициран съгласно чл. 3 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари към датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1. от ЗГВБ. 

10./5/ Обстоятелствата, обуславящи изключенията по т. 10.2 и т. 10.3, се установяват към датата на 

издаване на акт по чл. 20, ал.1. от ЗГВБ. 

 

 

І. ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ /физически лица/ 

 

1. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО БЕЗСРОЧНИ ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА: 

 

Валута Вид сметка 
Изискуем 

минимум 

Олихвяем 

минимум 

Годишен 

номинален лихвен 

процент 

BGN 

разплащателна 10 100 0,01% 

картова 5 50 0,01% 

за обслужване на пенсии 

и/или заплати и /или детски 

надбавки   

5 10 0,01% 

дарителска 10 - - 

EUR 
разплащателна 5 50 0,01% 

дарителска 5 - - 

USD разплащателна 7 50 0,01% 
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дарителска 7 - - 

GBP 
разплащателна 4 - - 

дарителска 4 - - 

CHF 
разплащателна 8 - - 

дарителска 8 - - 

JPY 
разплащателна 700 - - 

дарителска 700 - - 

 

2. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО СТАНДАРТНИ СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ в GBP и CHF: 

 

Срок на депозита 1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца 

GBP 0,50% 0,60% 0,80% 1,00% 

CHF 0,10% 0,20% 0,25% 0,30% 

Минимални изискуеми суми - 50 GBP, 150 CHF 

 

При предсрочно прекратяване на стандартни депозити, Банката начислява и изплаща лихвен 

процент в размер на 0,01% годишно за срока от откриването на депозита/последното 

продължаване до датата на нарушаването. 

 

3. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО СПЕЦИАЛНИ СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ И ВЛОГОВЕ: 

 

3.1. Депозит ТОКУДА  БОНУС + 

Валута/ 

период 
1 м. 2 м. 3 м. 4 м. 5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м. 

BGN 0,40% 0,50% 0,60% 0,70% 0,80% 0,90% 1,00% 1,10% 1,20% 1,30% 1,40% 6,00% 

EUR  0,25% 0,35% 0,45% 0,55% 0,65% 0,75% 0,85% 0,95% 1,05% 1,15% 1,25% 6,00% 

 

Минимални изискуеми суми - BGN/EUR 5 000  

 

 

3.2. Депозит ТОКУДА АВАНС + 

Валута/срок 12 месеца 18 месеца 24 месеца 

BGN 1,35% 1,65% 1,90% 

EUR  1,25% 1,45% 1,75% 

Минимални изискуеми суми - BGN/EUR 2 000 

 

 

3.3. Депозит  ТОКУДА ИНВЕСТ 

BGN      

размер/срок 12 м. 18 м. 24 м. 30 м. 36 м. 

1’000.00 – 5’000.00  1,40% 1,70% 2,00% 2,10% 2,20% 

5’000.01 – 15’000.00 1,50% 1,80% 2,10% 2,20% 2,30% 

15’000.01 + 1,60% 1,90% 2,20% 2,30% 2,40% 

EUR      

размер/срок 12 м. 18 м. 24 м. 30 м. 36 м. 

500.00 – 3’000.00 1,30% 1,50% 1,80% 1,90% 2,00% 

3’000.01 – 8’000.00 1,40% 1,60% 1,90% 2,00% 2,10% 

8’000.01 + 1,50% 1,70% 2,00% 2,10% 2,20% 

USD      

размер/срок 12 м. 18 м. 24 м. 30 м. 36 м. 

1’000.00 – 10’000.00 1,00% 1,20% 1,50% 1,70% 1,90% 

10’000.01 + 1,20% 1,40% 1,70% 1,80% 2,00% 
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Минимални изискуеми суми - BGN 1’000/EUR 500/USD 1 000 

 

3.4. Депозит  ТОКУДА СТАНДАРТ 

Валута/срок 1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца 

BGN 0,40% 0,60% 1,00% 1,40% 

EUR  0,30% 0,50% 0,90% 1,30% 

USD  0,30% 0,50% 0,80% 1,00% 

Минимални изискуеми суми - BGN 100/EUR 100/USD 100 

 

3.5. Безсрочен депозит ТОКУДА ПРЕМИУМ 

Валута До 10 000 Oт 10 000,01 до 50 000 50 000,01 + 

BGN 0,40% 1,00% 1,40% 

EUR  0,30% 0,90% 1,30% 

USD 0,30% 0,80% 1,00% 

Минимални изискуеми суми - BGN 200/EUR 200/USD 200 

 

 3.6. Детски влог ТОКУДА ДЕТСТВО МОЕ 

Валута Размер* 

 BGN  2,50% 

 EUR  2,30% 

 USD  2,00% 

Минимални изискуеми суми - BGN 10/EUR 10/USD 10 

*обявените лихвени проценти се прилагат за новоучредени детски влогове, считано 

от 06.10.2015г. а за всички съществуващи детски влогове към  05.10.15г. включително,  

новите лихвените проценти ще влязат в сила, считано от 04.12.2015 г. 

 

4. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ПРОДУКТИ, СПРЕНИ ОТ ПРОДАЖБИ: 

 

Лихвената скала по т.3.4  за депозитния продукт „Токуда Стандарт” се прилага и за 

наличните депозити „Токуда Стандарт+“ и „Токуда Авангард“, прекратени за нови клиенти 

и нови депозити.  

 

4.1. Депозит Токуда ДЕТСТВО – не се предлага за нови клиенти и нови депозити 

Валута 10.00- 1’000.00 
1’000.01-

5’000.00 

5’000.01-

15’000.00 

15’000.01-

40’000.00 
40’000.01+ 

BGN 4,00 % 5,00 % 6,00 % 6,50 % 7,00 % 

EUR 4,00 % 5,00 % 6,00 % 6,50 % 7,00% 

USD 2,00 % 3,00 % 4,00 % 4,50 % 5,00 % 

 

 

ІІ. БИЗНЕС КЛИЕНТИ  /юридически лица/ 

 

1. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО БЕЗСРОЧНИ ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА: 

 

Валута Вид сметка 
Изискуем 

минимум 

Олихвяем 

минимум 

Годишен 

номинален 

лихвен процент 

BGN 

разплащателна 30 500 0,01% 

картова 5 50 0,01% 

набирателна няма  няма  -  

ликвидационна 30 няма  0,01% 
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особена 30 няма  0,01% 

със специално предназначение 30 по договореност 

EUR 

разплащателна 15 250 0,01% 

набирателна няма  няма  - 

ликвидационна 15 няма  0,01% 

особена 15 няма  0,01% 

със специално предназначение 15 по договореност 

USD 

разплащателна 20 250 0,01% 

набирателна няма  няма - 

ликвидационна 20 няма 0,01% 

особена 20 няма 0,01% 

със специално предназначение 20 по договореност 

GBP 

разплащателна 12 - - 

набирателна няма  няма - 

ликвидационна 12 няма - 

особена 12 няма - 

със специално предназначение 12 по договореност 

CHF 

разплащателна 23 - - 

набирателна няма  няма - 

ликвидационна 23 няма - 

особена 23 няма - 

със специално предназначение 23 по договореност 

JPY 

разплащателна 2000 - - 

набирателна няма  няма - 

ликвидационна 2000 няма - 

особена 2000 няма - 

със специално предназначение 2000 по договореност 

 

2.   ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ: 

 

2.1. Депозит ТОКУДА БИЗНЕС ИНВЕСТ ЮЛ: 

Срок/Валута 1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца 

BGN 0,30% 0,50% 0,60% 1,00% 

EUR 0,30% 0,50% 0,60% 1,00% 

USD 0,30% 0,50% 0,60% 1,00% 

Минимални изискуеми суми – 1 000 BGN/EUR/USD  

Максимален размер - 500 000 лв./250 000 евро/250 000 USD 

 

3. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ПРОДУКТИ, СПРЕНИ ОТ ПРОДАЖБИ 
 

3.1. Разплащателна сметка със сегментирано олихвяване - считано от 07.09.15г. сметките се  

олихвяват с лихвените проценти за разплащателни сметки съгласно настоящата 

лихвена тарифа.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 

§1. Настоящата Лихвена тарифа е приета с протокол на УС на Токуда Банк АД №296 от 27.03.2007 

год. и влиза в сила от 10 април 2007 год.  

§2. Промени в настоящата Лихвена тарифа са приети с протокол на УС на Токуда Банк АД №306 

от 26.06.2007 год. и влизат в сила от 02.07.2007 год.  

§3. Промени в настоящата Лихвена тарифа са приети с Протокол на УС на Токуда Банк АД №394 

от 27.08.2009 год. и влизат в сила от 01.09.2009 год. 

§4. Промени в настоящата Лихвена тарифа са приети с Протокол на УС на Токуда Банк АД 

№415/16.03.2010 год. и влизат в сила от 29.03.2010 год. 

§5. Промени в настоящата Лихвена Тарифа са приети с Протокол на УС на Токуда Банк АД 

№482/28.02.2011 год. и влизат в сила от 07.03.2011 год. 

§6. Промени в настоящата Лихвена тарифа са приети с Протокол на Управителния съвет на 

Токуда Банк АД №573/31.01.2013 год. и влизат в сила от 06 февруари 2013 год. 

§7. Промени в настоящата Лихвена Тарифа са приети с Протокол на УС на Токуда Банк АД 

№574/13.02.2013 год. и влизат в сила от 01.03.2013 год. 

§8. Промени в настоящата Лихвена Тарифа са приети с Протокол на УС на Токуда Банк АД 

№643/29.12.2014 год. и влизат в сила от 07.01.2015 год. 

§9. Промени в настоящата Лихвена Тарифа са приети с Протокол на УС на Токуда Банк АД 

№649/18.02.2015 год. и влизат в сила от 25.02.2015 год. 

§10. Промени в настоящата Лихвена Тарифа са приети с Протокол на УС на Токуда Банк АД 

№654/25.03.2015 год. и влизат в сила от 27.05.2015 год. 

§11. Промени в настоящата Лихвена Тарифа са приети с Протокол на УС на Токуда Банк АД 

№660/30.04.2015 год. и влизат в сила от 12.05.2015 год. 

§12. Промени в настоящата Лихвена Тарифа са приети с Протокол на УС на Токуда Банк АД № 

665/01.07 .2015 год. и влизат в сила от 14.07.2015 год. 

§13. Промени в настоящата Лихвена Тарифа са приети с Протокол на УС на Токуда Банк АД № 

673/02.09.2015 год. и влизат в сила от 14.08.2015 год. 

§14. Промени в настоящата Лихвена Тарифа са приети с Протокол на УС на Токуда Банк АД 

№676/30.09.2015 год. и влизат в сила от 06.10.2015 год. 

 

 


