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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
Чл.1. С настоящата Тарифа (Тарифата) „Токуда Банк” АД (Банката) урежда деловите си отношения със своите 
клиенти, регламентира обичайните лихвени условия, комисиони, такси и други разноски, които тя прилага по операции 
в лева и валута в случай, че няма изрично договорени други такива между Банката и нейните клиенти или 
кореспонденти по конкретни сделки.  

 
Чл.2. Банковите комисиони, такси, лихви и други разноски се събират в лева, валута или левова равностойност, 
изчислена по централния курс на БНБ за съответната валута в деня на регистрирането на плащането, освен ако няма 
друга специална договореност с Банката. Те не подлежат на възстановяване, дори и в случаите  на нереализиране на 
търговската сделка.  

 
Чл.3./1/ Лихвената политика, обичайните лихвени проценти, прилагани по влоговете, депозитите и кредитите, се 
определят от органите за управление на Банката при спазване на действащото законодателство и в зависимост от 
условията на пазара.  

/2/ Неразделна част от настоящата Тарифа са “Тарифа за таксите и комисионите за банки кореспонденти”,  
“Тарифа за лихвите на Токуда Банк АД по разплащателни, депозитни и други сметки в национална и в 
чуждестранна валута” и “Лихвен лист”.  

 
Чл.4./1/  По смисъла на тази Тарифа за клиенти на Банката се считат ползвателите на платежни услуги:  

1. Физическо лице - всеки български или чуждестранен гражданин.  

2. Юридическо лице: 
– а/ на публичното право – Народно събрание, Министерски съвет, министерства, агенции, областни 

администрации, общини, съдилища, политически партии, синдикални организации, религиозни общности, 
организации на работодатели, сдружения, фондации; 

- б/ на частното право – търговски дружества, кооперации; 
- в/ на публичното и частното право – университети, професионални сдружения, съсловни организации, 

училища, неперсонифицирани дружества. 

/2/ За едноличните търговци и физическите лица, извършващи стопанска дейност или упражняващи свободна 
професия, се прилагат таксите и комисионите, обявени в настоящата Тарифа за юридически лица. 
 

Чл.5. Банката изпълнява клиентски нареждания, депозирани в необходимата форма и със законосъобразно 
съдържание.  

 
Чл.6. Банката извършва операции по нареждане на титуляра на сметката или упълномощени по съответния ред лица, 
в местна или чуждестранна валута, само при наличие на средства по сметката, покриващи сумите по наредените 
операции, дължимите такси, комисиони, други разноски и задължителния минимален авоар.  

 
Чл.7./1/. В случаите, когато дадена операция се състои от две или повече дейности, комисионите и таксите се събират 
за всяка услуга поотделно.  

/2/ При преводи във валута на клиенти, които нямат сметка в Банката, се прилагат само таксите (комисионите) по 
раздел VІ.  

 
Чл.8./1/ Банката приема нареждания за плащания в лева, касаещи междубанкови плащания чрез системата БИСЕРА, 
които се изпълняват в рамките на същия ден, ако са получени в банката до 14:00 часа и при наличието на 
разполагаеми авоари по сметките на клиента.  

/2/ Нареждания за вътрешнобанкови плащания в лева се изпълняват в рамките на същия ден, ако са получени в 
банката до 16:00 часа и при наличието на разполагаеми авоари по сметките на клиента.  

/3/ Наредените банкови операции след времето, посочено в ал.1 и ал.2 на чл.8, се осчетоводяват на същия работен 
ден, при наличието на разполагаеми авоари по сметките на клиента, но преводите на клиентите се изпълняват на 
следващия работен ден.  

/4/ Банката приема нареждания за плащания в лева, касаещи междубанкови плащания чрез системата RINGS, които се 
изпълняват в рамките на същия ден, ако са получени в банката до 15:00 часа и при наличието на разполагаеми 
авоари по сметките на клиента  

/5/ Наредените банкови операции след времето, посочено в ал.4 на чл.8, се изпълняват с вальор следващият работен 
ден.  
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Чл.9./1/ Нареждания за валутни преводи се инициират в рамките на работния ден, ако нарежданията са постъпили 
до 15:00 часа и при разполагаемост по сметките на клиента. Наредените и инициирани валутни преводи се 
осчетоводяват от сметката на наредителя в деня на инициирането им. 

/2/ Банката изпълнява нареждания за валутни преводи с вальори, указани от наредителя: спот (2 работни дни), том (1 
работен ден) и експресен (същия работен ден, при условие, че нареждането е получено в Банката до 12:00 ч. на 
текущия работен ден).  

/3/ Наредените валутни преводи след времето, посочено в ал.1 и ал.2 на чл.9, се изпълняват при разполагаемост по 
сметката на клиента на следващия работен ден.  

/4/ Преводи чрез системата “Юнистрийм” се обработват  в рамките на работния ден, както следва: 
- за издаване, анулиране и изменение - до 15:30 часа; 
- за получаване - до 16:00 часа. 

 
Чл.10. Когато в нареждането на клиента не е указано изрично за чия сметка са комисионите, таксите и разноските, 
Банката събира същите от наредителя. 

 
Чл.11. Клиенти, които нямат сметки в Токуда Банк АД, заплащат предварително дължимите такси и комисиони. 

 
Чл.12. Не се събират такси и комисиони за издаване на удостоверения, справки и други при следните случаи: по 
искане на БНБ; по искане на държавни органи, по силата на закона; при набиране и разходване на средства за 
лечение извън България, след представяне на  съответните документи. 

 
Чл.13 .За операции и услуги в страната (удостоверения, справки, кореспонденция и др.) комисионите и таксите  в тази 
Тарифа, посочени в чуждестранна валута, се събират в лева, преизчислени по централния курс на БНБ в деня на 
операцията. 

 
Чл.14. Таксите и комисионите за заплащане на възникнали допълнителни разноски, в т.ч. на чуждестранните банки 
кореспонденти, във връзка с изпълнение нарежданията на клиенти се заплащат в съответната чуждестранна валута 
или нейната равностойност в български левове, изчислена по фиксинга на БНБ в деня на операцията. 

 
Чл.15. Банката допуска овърдрафт по отделните сметки само при изрична предварителна договореност. 

 
Чл.16. Банката събира от клиентите си освен посочените в Тарифата  лихви, такси и комисиони и други разноски по 
отделните услуги и операции. 

 
Чл.17. Всички разноски по учредяването, изменението и заличаването по предоставени обезпечения, съгласно  
установения в закона ред, са за сметка на кредитополучателя. 

 
Чл.18. При валутни операции, извършвани от Банката, такси и комисиони се събират на място, при обработване на  
първичните  документи, освен ако е договорено друго. 

 
Чл.19. За неупоменати в Тарифата услуги Банката събира такси и комисиони по договаряне. Ако  услугата изисква  
заплащане на ДДС, то се заплаща допълнително от клиента. 

 

Чл.20. В случаите, когато в нареждането е указано, че всички такси и комисиони и други разноски са за сметка на 
бенефициента, но последният откаже плащането им, Банката си  запазва  правото да ги  събере от наредителя. 

 
Чл.21. Банката закрива служебно сметки в съответствие с разпоредбите на Наредба №3 на БНБ и на настоящата  
Тарифа. 

 
Чл.22. Предоставените от Банката кредити се олихвяват ежемесечно. Датата на олихвяването на кредитите е 20-то 
число на  всеки месец. 

 

Чл.23. Размерът на сумите за отбелязаните със знака /*/ услуги в настоящата Тарифа е без ДДС. Тези услуги са 
облагаеми и  ДДС се начислява допълнително при всяка взета операция, съгласно ЗДДС. 

 
Чл.24. За извършване на комплексни услуги, специфични операции и други допълнителни услуги Банката си запазва 
правото да събира такси и комисиони по договореност. 
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Чл.25. Обявените в настоящата Тарифа такси и комисиони са валидни в случаите, когато не е договорено друго. 

 
Чл.26. Токуда Банк АД си запазва правото да променя настоящата Тарифа, както и Лихвената тарифа, като за 
промените уведомява клиентите преди датата на влизането им в сила в сроковете съгласно изискванията на ЗПУПС, 
чрез съобщения в банковите салони за клиенти, както и чрез публикуване на промените в своята интернет страница.  

 
Чл.27. Посочените в настоящата Тарифа, както и в Лихвената тарифа условия могат да се различават от условията, 
посочени по предлаганите от Банката кредитни или депозитни продукти. В тези случаи се прилагат задължително 
условията на съответния продукт.  

ІІ. БАНКОВИ СМЕТКИ 
 
Чл.1./1/ За откриване на банкови сметки в национална и чуждестранна валута:   
1. Депозитни сметки.  Без такса  

2. Разплащателни, особени и други сметки на юридическо лицe, в лева или в 
друга валута.  10 BGN   

3. Разплащателни сметки на физическо лицe, в лева или в друга валута.  5 BGN  

4. Разплащателни сметки на разпоредители с бюджетни средства.  Без такса 

5. Гаранции от членове на колективни органи  5 BGN  

6. Дарителски сметки.  Без такса  

7. За изплащане на дивиденти от сметка на дружество, открита в Банката.  По договореност  

8. Сметки, свързани с изплащане на суми за предадена продукция или премии 
на производители, за всяко физическо или юридическо лице.  По договореност  

9. Разплащателни сметки за получаване на заплати и/или пенсии, и/или  детски 
надбавки, и/или други социални плащания на физическо лицe.  Без такса  

10. Срочни депозити под условие.  По договореност  

11. Сметки по чл.39 от Закона за адвокатурата /за откриване/закриване на 
целия пакет от сметки, събира се еднократно при откриване на първата сметка/  

 
20 BGN  

12. Набирателни сметки преди регистрация на дружество. 10 BGN  

13. Доказателствени сметки.  12 BGN  

14. Специални сметки на нотариуси по чл.25а от ЗННД /откриване/закриване на 
целия пакет от сметки, събира се еднократно при откриване на първата 
сметка/: 

- за левови сметки; 
- за валутни сметки. 

 
 
 
15 BGN за целия пакет от сметки 
  8 EUR  за целия пакет от сметки  

15. Ликвидационни сметки.  6 BGN  

16. Сметки на частни съдебни изпълнители /откриване/закриване на целия 
пакет от сметки, събира се еднократно при откриване на първата сметка/ 

 
15 BGN 

17.  За всички останали сметки, непосочени в чл.1, ал.1.  По договореност  

/2/ Комисионите по чл.1, ал.1 се събират при откриване на сметката.   
  

Чл.2./1/ За подържане и обслужване на клиентска разплащателна сметка: Месечна такса  

1. Разплащателни, особени и ликвидационни сметки на юридическо лице, в 
лева или в друга валута:  

 

1.1. С формиране на  месечно извлечение за движение по сметката.  8 BGN 

1.2. С формиране на седмично извлечение за движение по сметката.  10 BGN 

1.3. С формиране на ежедневно извлечение за движението по сметката.  12 BGN   

1.4. В договора за управление на сметката изрично се отразява желанието на 
клиента за вида на формираното извлечение. За всяка следваща промяна се 
подписва анекс.  

 

2. Разплащателни сметки на физическо лице, в лева или в друга валута:   
2.1. С формиране на  месечно извлечение за движение по сметката.  1 BGN   

2.2. С формиране на  седмично извлечение за движение по сметката.  5 BGN   

2.3. С формиране на  ежедневно извлечениe за движението по сметката. 7 BGN   

2.4. В договора за управление на сметката изрично се отразява желанието на 
клиента за вида на формираното извлечение. За всяка следваща промяна се 
подписва анекс.  
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3. Сметки със специално предназначение.  По договореност  

4. Сметки по чл.39 от Закона за адвокатурата - за целия пакет от сметки.  6 BGN, събира се в последния 
работен ден на месеца   

5. Набирателни сметки преди регистрация на дружество. Без такса 

6.  Доказателствени сметки.  8 BGN  

7. Специални сметки на нотариуси по чл.25а от ЗННД - за целия пакет от 
сметки в лева/валута. 

3 BGN/2 EUR, събира се в 
последния работен ден на месеца  

8. Сметки на частни съдебни изпълнители - за целия пакет от сметки 10 BGN, събира се в последния 
работен ден на месеца   

9. Ликвидационни сметки. 10 BGN  

10. DVP сметки на инвестиционни посредници.  20 BGN  

11. Кореспондентски разплащателни сметки, в т.ч. за извлечения при всяко 
движение (за месец или част от него).  По договореност, мин. 100 BGN  

12. Разплащателни сметки за получаване на заплати и/или пенсии, и/или 
детски надбавки, и/или други социални плащания на физически лица. Без такса  

13. Всички сметки, непопадащи в обхвата на предходните алинеи и точки на 
чл.2, за физически или юридически лица.  По договореност  

14. За всяка промяна на данните по регистрация и управление на сметките, 
посочени в предходните алинеи и точки на чл.2, независимо от вида на 
валутата, в която са открити, в момента на вземане на операцията.  5 BGN  

15. За счетоводна корекционна операция в рамките на оперативния ден, по 
нареждане на титуляра, независимо от вида на валутата и сметката, в момента 
на вземане на операцията.  4 BGN  

/2/ Таксите по чл.2 се събират:  Месечно  

  
Чл.3. Закриване на сметки по искане на клиента, независимо от вида на 
валутата, в която са открити:  

 

1. При закриване на сметка таксата се събира в момента на закриването.   
2. За закриване на депозитни сметки на датата на падежа на депозита.  Без такса 

3. За закриванe на депозитни сметки на дата, различна от датата на падежа на 
депозита.  

 
Без такса 

4. За закриване на разплащателни, особени, ликвидационни и други сметки на 
юридическо лице:   

4.1. преди изтичане на 12 месеца от датата на откриване на сметката; 15 BGN 

4.2. след изтичане на 12 месеца от датата на откриване на сметката. Без такса 

5. За закриване на картови и/или разплащателни сметка на физическо лице, 
включително за обслужване на заплати, пенсии и детски надбавки преди 
изтичане на 12 месеца от датата на откриване на сметката, се събира такса в 
размер на:  2 BGN  

6. За закриване на сметки на банки.  100 BGN  

7. За закриване на набирателна сметка на юридическо лице: 
- а/ закриване на набирателна сметка и откриване на разплащателна сметка; 
- б/ закриване на набирателна сметка без откриване на разплащателна сметка. 

 
Без такса 
2 BGN 

  

Чл.4. В случаите на служебно закриване на сметки на клиент при структурни 
промени в Банката и прехвърляне на наличните средства от тях по 
новооткрити за целта сметки на същия клиент, без средствата да излизат от 
Банката.  Без  такса  

  
Чл.5. При достигане на салдо по сметка под минимално определеното в 
Тарифата за лихвите на Банката по разплащателни, депозитни и други сметки 
в национална и чуждестранна валута в продължение на два последователни 
месеца, който срок има правно действие и последици на предизвестие и по 
сметката не постъпят средства за попълване на минималния авоар и/или 
Банката не може да събере дължимите й суми за такси и комисиони, Банката 
има право да закрие сметката, без да дължи допълнително уведомление на 
титуляра за това.  

 

  
Чл.6. Разплащателни сметки на физически лица за разплащания чрез  
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системата „Юнистрийм”: 
- за откриване и подддържане 
- за закриване 
- минимален авоар 

 
2 BGN годишно 
Без такса 
Без минимален авоар 

III. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ  
 
Чл.1./1/ Банката изисква писмено или устно предизвестие, направено при 
касиера на офиса, което се вписва от него в регистъра за заявки в програмата 
до 15.00 часа на предходният ден, при тегленето на суми в брой над 3 000 
BGN или равностойността на 3 000 BGN по фиксинга на БНБ в EUR.  

 

/2/ Банката изисква писмено или устно предизвестие, направено при касиера на 
офиса, което се вписва от него в регистъра за заявки в програмата, от два 
работни дни, до 15.00 часа, при тегленето на суми в брой над 
равностойността на 3 000 BGN по фиксинга на БНБ в USD, GBP, CHF.  

 

/3/ Банката изисква писмено предизвестие, направено при касиера на офиса, 
което се вписва от него в регистъра за заявки в програмата, от три работни 
дни, до 15.00 часа, при тегленето на суми в брой над равностойността на 3 
000 BGN по фиксинга на БНБ в чуждестранна валута, различна от посочените 
в ал.1 и 2 

 

/4/ Банката има право да откаже изплащане на суми в брой над  3 000 BGN или 
равностойността по фиксинга на БНБ в друга валута при липса на 
предизвестие, направено в сроковете и по реда на ал.1, ал.2 и ал.3. 

 

/5/ Посочените суми за EUR и USD, над които е необходима предварителна 
заявка и се събира съответната комисиона, не се прилагат при операции, 
свързани с разплащанията по системата „Юнистрийм”. 

 

  
Чл.2. При внасяне на парични средства на каса:  
/1/ Внасяне на парични суми в наличност в национална валута – дневен лимит 
за сметка:  

 

1. От физическо лице:   
1.1. до 3 000 BGN  Без комисиона  

1.2. над 3 000 BGN, за частта над 3 000 BGN  0,1%, мин.1 BGN, макс.200 BGN  

2. От юридическо лице:   
2.1. до 3 000 BGN  Без комисиона  

2.2. над 3 000 BGN, за частта над 3 000 BGN 0,1%, мин. 2 BGN, макс. 300 BGN 

3. При внасяне по депозитна сметка, независимо от сумата.  Без комисиона  

4. При внасяне по дарителска сметка, независимо от сумата.  Без комисиона 

/2/ Внасяне на чуждестранна валута в наличност - дневен лимит за сметка:   
1. От физическо лице, левовата равностойност:   
1.1. до 3 000 BGN  Без комисиона  

1.2. над 3 000 BGN, за частта над 3 000 BGN  0,1%, мин. 1 BGN, макс.200 BGN  

2. От юридическо лице, левовата равностойност:   
2.1. до 3 000 BGN  Без комисиона  

2.2. над 3 000 BGN, за частта над 3 000 BGN 0,2%, мин. 2 BGN, макс. 300 BGN  

3. При внасяне по депозитна сметка, независимо от сумата.  Без комисиона  

4. При внасяне по дарителска сметка, независимо от сумата.  Без комисиона  

/3/ Минимална сума за довнасяне по открита сметка:  
1. По депозитни сметки 10 валутни единици 

2. По всички останали сметки Без ограничение 

Чл.3. Други случаи на внасяне на парични средства в наличност на каса:   
/1/ Вноски от трети лица по сметки на митниците, обслужвани в съответния 
офис на Банката.  

 
По договореност с титуляря  

/2/ Вноски от трети лица по сметки на митниците, обслужвани в съответния 
офис на Банката, с преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към 
бюджета с повече от едно основание/многоредово платежно нареждане/  

 
 
По договореност  с титуляря  

/3/. В офис, различен от този, в който е открита сметката  Без допълнителна комисиона  
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/4/. Внасяне на суми, служещи за обезпечение по отпуснати кредити  Без комисиона  

  
Чл.4. При теглене на парични средства на каса:   
/1/ Теглене на парични средства в национална валута – дневен лимит за 
сметка, заявен предварително съгласно чл.1:  

 

1. От физическо лице   
1.1. до 3 000 BGN  1 BGN 

1.2. над 3 000 BGN, за частта над 3 000 BGN  0,3%, мин. 2 BGN, макс 200 BGN  

2. От юридическо лице:   
2.1. до 3 000 BGN  1 BGN 

2.2. над 3 000 BGN, за частта над 3 000 BGN 0,3%, мин.2 BGN, макс. 500 BGN 

3. За теглене  от срочен депозит на датата на падежа, независимо от сумата.   Без комисиона  

4. При предварителна заявка и отказ от нея или намаление на сума, в деня на 
теглене, върху отказаната или намалена сума, без тези по чл.4, ал.1, т.3 
(Забележка: При попълване на заявката за теглене клиентът се уведомява 
изрично, писмено за тази санкция).  0.3%; мин. 10 BGN.  

5. При теглене на пари на каса за всички случаи, без тези по чл.4, ал.1, т.3, от 
физически или юридически лица, незаявени предварително съгласно чл.1., 
върху цялата сума 0.4%; мин. 15 BGN   

6. При предварителна заявка и изтегляне на сума над заявената, в деня на 
теглене, без тези по чл.4, ал.1, т.3.  

За сумата до заявения размер 
съгласно чл.4, ал.1, т.1 и т.2 
За сумата над заявения размер 
0,4%; мин. 10 BGN.  

/2/ Теглене на парични средства в чуждестранна валута – дневен лимит за 
сметка, заявен предварително съгласно чл.1:  

 

1. От физическо лице:   
1.1. до равностойността на 3 000 BGN  1 EUR 

1.2. в равностойност над 3 000 BGN, за частта над 3 000 BGN 0,3% , мин. 2 EUR, макс. 200 EUR  

2. От юридическо лице:   
2.1. до равностойността на 3 000 BGN  1 EUR 

2.2 .в равностойност над 3 000 BGN, за частта над 3 000 BGN 0,35% , мин. 4 EUR, макс. 400 EUR  

3. За теглене  от срочен депозит на датата на падежа, независимо от сумата  Без комисиона  

4. При теглене на пари на каса, за всички случаи, без тези по чл.4, ал.2, т.3, от 
физически или юридически лица, незаявени предварително съгласно чл.1, 
върху цялата сума 0,4%; мин. 10 EUR 

5. При предварителна заявка за суми и отказ от нея или намаление на сума, в 
деня на теглене, върху отказаната или намалена сума, без тези по чл.4, ал.2, 
т.3 (Забележка: При попълване на зяавката за теглене клиентът се уведомява 
изрично, писмено за тази санкция).  0,3%;  мин. 10 EUR  

6. При предварителна заявка и изтегляне на сума над заявената, в деня на 
теглене, без тези по чл.4, ал.2, т.3.   

За сумата до заявения размер 
съгласно чл.4, ал.2 ,т.1 и т.2 
За сумата над заявения размер 
0,4%; мин.10 EUR  

  
Чл.5. Комисионите по предходните членове се прилагат върху сумата на 
всички касови вноски, респективно върху всички изплатени касово суми за една 
сметка, в рамките на един работен ден.  

 

  
Чл.6./1/ При внасяне на суми на каса, в BGN, предназначени за извършване на 
превод по сметки в системата на Банката, от лица, различни /неупълномощени/ 
от титуляра на сметката /наличен паричен превод / 

1 BGN плюс 0,1% върху сумата, за 
горницата над 3000 BGN, мин. 2. 
BGN, макс. 300 BGN.  

/2/ При внасяне на суми на каса, в BGN, предназначени за извършване на 
междубанков превод, включително и по сметки на разпоредители с бюджетни 
средства: 

- чрез едноредово платежно нареждане/вносна бележка /наличен паричен 
превод/; 

- чрез многоредово платежно нареждане/вносна бележка /наличен 
паричен превод 

 

0,5% от сумата на превода, мин.  
5,00 BGN   
1,00 % от сумата на превода мин.  
10,00 BGN   
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/3/  За налични парични преводи чрез RINGS освен комисионата по ал.2 се 
събира допълнително 

 
12 BGN 

  

Чл.7. При внасяне на суми в наличност на каса, в чуждестранна валута, 
предназначени за извършване на междубанков превод от физическо лице.  

По реда на чл.1, ал.6, т.1 от 
Раздел VІ. „Операции в 
чуждестранна валута”  

  
Чл.8. За обработка на суми в национална валута, приети чрез денонощен 
трезор, върху сумата.  0,1%, мин. 5 BGN  

  

Чл.9./1/ За проверка, обработка, броене, подмяна и размяна, без внасяне по 
сметка, върху сумата, за клиенти на Банката.  

 
0,15%, мин. 3 BGN  

/2/ За проверка, обработка, броене, подмяна и размяна, без внасяне по сметка, 
върху сумата, за неклиенти на Банката.  

 
0,25%, мин. 5 BGN  

/3/ За внасяне на банкноти, неоформени в пачки, с нееднородни купюри или 
пачки с банкноти, неподредени с лицевата страна нагоре, еднопосочно, 
комисионите по чл.2. се увеличават с:  0,2% 

  
Чл.10. Операции с монети   
/1/ При внасяне на каса монети на стойност до 100,00 BGN 3 BGN  

/2/ При внасяне на каса  монети на стойност над 100,00 BGN  3 BGN за сумата до 100,00 BGN + 
10,0% за сумата над 100,00 BGN.  

/3/ При предварително направена заявка за обмяна на монети на стойност над 
100,00 BGN   

3 BGN за сумата до 100,00 BGN +  
10,0% за сумата над 100,00 BGN.  

  
Инкасова дейност   
Чл.11. Инкасова дейност и осигуряване на охрана, по искане на клиента   
*/1/ В района на населеното място на Централата или на офис на Банката  По договореност  

*/2/ Извън населеното място на Централата или на офис на Банката По договореност  

*/3/ За инкасиране на постъпления през почивни дни, официални празници или 
неприсъствени дни комисионите по чл.11, ал.1 и ал.2 се завишават с 50%.  

 

*/4/ При предоставяне ползването на служебен автомобил и охрана на Банката 
на клиент, при теглене/внасяне пари на каса  

По договореност (мин. 25 BGN)  

*/5/ През почивни дни, официални празници или неприсъствени дни размерът 
на комисионата по чл 11, ал.4 се завишава с 50%.  

 

  
Чл.12. Други   
/1/ Внасяне по сметка чрез инкасо или денонощен трезор, върху сумата  Фактическите разходи по чл.11 + 

0,2% (мин. 4 BGN )  

/2/ Теглене на номинален купюрен строеж, по желание на клиента, върху 
сумата  

0,2% (мин. 4 BGN )  

 

ІV. ОПЕРАЦИИ В НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА 
 
Преводи   
Чл.1. За извършване на превод от сметка чрез ”БИСЕРА”:   
/1/ За извършване на кредитен превод към друга банка, включително  
„Директен дебит” /иницииране и плащане/. 

 
2,00 BGN 

/2/ В системата на Банката.  0,80 BGN 

/3/ От и по сметка на един и същи клиент в системата на Банката.  Без комисиона  

/4/ За превод чрез многоредово ”Платежно нареждане/вносна бележка за 
плащания от/към бюджета”, излъчено чрез „БИСЕРА“, Банката събира от 
наредителя еднократно  3 BGN  

/5/ Периодични и масови плащания:   
1. За превеждане на заплати на работници и служители от фирми, клиенти на 
Банката, по техни лични разплащателни сметки, включително и по картови 
сметки, представени на технически носител, Банката събира от наредителя   

По договореност - процент  от 
общата наредена сума, или такса 
за всеки превод, включен в общия 
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файл, или комбинация от двете  

2. За промяна/допълване на регистрацията и др. поради неточност в 
предоставената информация по реда на чл.1, ал.5, т.1  2 BGN  

3. За периодичен масов превод по сметка в друга банка, за всеки превод  1.30 BGN 

4. За периодичен (немасов) превод по сметка в друга банка  По реда на чл.1, ал.1  

/6/ За канцелиране на превод  чрез „БИСЕРА“ 5 BGN   

/7/ Контрол при попълване на “дебитно” или “кредитно” платежно нареждане  2 BGN  

  
Чл.2./1/ За изходящ превод по RINGS, независимо от сумата на прeвода 12 BGN  

/2/ За превод чрез многоредово ”Платежно нареждане/вносна бележка за 
плащания от/към бюджета”, излъчено по RINGS, Банката събира от 
наредителя еднократно  20 BGN  

  
Акредитиви   
Чл.3. Документарни акредитиви, издадени от Банката:   
1. За откриване, обработване и плащане (върху сумата по акредитива за 
тримесечие или част от него)  

 
0.3% (мин. 30 BGN, макс. 200 BGN)  

2. За промяна по искане на клиента (без увеличаване на сумата и 
продължаване на срока)  

 
0,2% (мин. 20 BGN)  

3. За увеличаване на сумата на акредитива  Като за нов акредитив, върху 
сумата на увеличението  

4. За продължаване срока на акредитива:   
4.1. В рамките на тримесечието 25 BGN  

4.2. За друг срок 35 BGN  

5. За експресна обработка в рамките на един ден  35 BGN  

*6. За консултации и изготвяне на акредитив  25 BGN  

*7. За връчване на документи “без заплащане”  25 BGN  

*8. За рекламации и запитвания  25 BGN  

*9. За връщане на неикансирани документи  25 BGN  

*10 .За телексно (SWIFT) съобщение за издаден акредитив  25 BGN  

*11. За други неупоменати дейности, като сложност, допълнителен труд и 
отговорност при обработка на акредитиви по предходните точки на чл.3  25 BGN  

  
Чл.4. Документарни акредитиви, получени от Банката:   
1. За авизиране без ангажимент  0,2% от стойността на акредитива 

(мин. 20 BGN, макс. 250 BGN)  

2. За авизиране на промяна  10 BGN  

3. За обработка, изпращане и плащане на документи  0.2% (мин. 20 BGN)  

4. За прехвърляне на акредитив /цесия/ без ангажимент  0.2% (мин. 20 BGN, макс. 250 BGN)  

5. За потвърждаване от страна на Банката  По договореност (мин. 35 BGN)  

6. За повторен преглед на върнати за доокомплектовка или преглед документи  20 BGN  

7. За потвърждение на съгласие за анулиране, преди изтичане на срока  35 BGN  

8. Искане за анулиране, преди изтичане на срока  20 BGN  

9. За експресна обработка, в рамките на един ден  35 BGN  

*10. За телеграфно предизвестие за откриване на акредитив  35 BGN  

*11. За рекламации и запитвания 35 BGN  

*12. За връщане на неикансирани документи  35 BGN  

*13. За издаване на цесия за вземане по акредитив, открит в полза на клиент 
на Банката или авизиране на цесия  0.25% (мин. 50 BGN)  

*14. За други неупоменати дейности като сложност, допълнителен труд и 
отговорност при обработка на акредитиви по предходните точки на чл.4  35 BGN  

  
Инкаса   
Чл.5. За иницииране, плащане или отказ на незабавно инкасо чрез “БИСЕРА”  1,20 BGN  
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V. ВАЛУТИРАНЕ 
 
Чл.1./1/ По лихвени сметки в лева и валута при операции по вътрешно 
банкови преводи вальор е  Датата на операцията  

/2/ При разплащания в лева за вальор се счита (при превод)  Датата на нареждането  

  
Чл.2. При дебитиране на валутна лихвена сметка на клиент на Банката – при 
даване нареждане за плащане, вальорът за клиентската сметка е: За 
нормален вальор за изпълнение на валутен превод се определят два 
работни дни  Датата на нареждането  

  
Чл.3. При кредитиране сметката на клиент на Банката:   
1. При левови разплащания  Датата на получаване на 

сетълмента  

2. При разплащания в чуждестранна валута  
 
3. При постъпления в EUR от държави - членки на ЕИП 

Един работен ден след вальора на 
банката-кореспондент  
Вальор – вальорът на банката-
кореспондент 

4. При постъпления в полза на финансови институции  Фиксиран валъор  

5. По акредитиви в чуждестранна валута, по които Банката е плащаща 
(негоцираща), потвърждаваща  

Вальорът е един ден след 
вальора, посочен в рамбурсната 
клауза  

  
Чл.4. По касови операции:   
1. При вноски в брой  Датата на вноската  

2. При ценна пратка  Датата на окончателното преброя-
ване на банкнотите (Срокът за 
обработка на ценните пратки е 
максимум 3 работни дни от датата 
на приемане на ценната пратка)  

  
Чл.5. При получени преводи, с които се погасяват задължения към Банката с 
датата на падеж.  

Вальорът, указан в превода на 
банката-кореспондент  

  
Чл.6./1/. При изправителни операции  Вальорът на първоначално взета-

та операция  

/2/ При закриване на лихвени сметки в течение на годината денят на 
закриване на сметката не се счита за лихвен ден.  

 

  
Чл.7. Вальорът е лихвен ден за следващия период.   

 

VІ. ОПЕРАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА 
 
Преводи   
Издадени междубанкови преводи   
Чл.1. За извършване на преводи, наредени от сметки, открити в Банката, или 
от лоро сметки на банки–кореспонденти:  

 

/1/ От физическо лице –  с вальор два работни дни (SPOT):  

1.1. до 1 000 EUR или равностойността им в друга валута  10 EUR  

1.2. над 1 000 EUR или равностойността им в друга валута 0,15% (мин. 20 EUR, макс. 200 EUR)  

/2/ От юридическо лице – с вальор два работни дни (SPOT): в EUR или в друга 
валута 

0,15% (мин. 20 EUR, макс. 200 EUR)  

/3/ За валутни преводи по нареждане на небанкови финансови институции  35 ЕUR  

/4/ При експресни преводи, допълнително към комисионата по чл.1, ал.1 и 
чл.1, ал.2  

 

4.1. С вальор деня на нареждане на превода (SAME) 40 EUR  
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4.2. С вальор, следващ деня на нареждането (TOM) 30 EUR  

/5/ При плащане на суми от дарителска сметка в Банката, след представяне на 
необходимите документи за лечение извън страната Без комисиона  

/6/ За превод на налични средства във валута внесени на каса /касови 
налични преводи /:  

 

6.1. За физическо лице  0,2% ( мин. 20 EUR, макс. 150 EUR)  

6.2. За юридическо лице  0,3% (мин. 30 EUR, макс. 250 ЕUR )  

/7/ За канцелиране или промяна на превод  по нареждане на клиента  30 EUR  

  
Получени междубанкови преводи   
Чл.2./1/ За преводи, получени  в полза на клиент - физическо лице:   
1.1. до 1 000 EUR или равностойността им в друга валута 5 EUR  

1.2. над 1 000 EUR или равностойността им в друга валута 10 ЕUR 

/2/ За преводи, получени от Банката в полза на клиент - юридическо лице  0.1% (мин. 10 EUR, макс. 100 EUR)  

/3/ За преводи, получени от Банката в полза на физическо лице, което няма 
сметки в Банката, с изплащане на каса:  

 

3.1. до 1 000 EUR или равностойността им в друга валута 10 EUR  

3.2. над 1 000 EUR или равностойността им в друга валута  0,15% (мин.10 EUR, макс. 150 EUR)  

/4/ За преводи с разноски OUR (за сметка на наредителя) при неплащането им 
същите се събират от бенефициента.  

 

/5/ За канцелиране и връщане на получен превод, когато плащането не е 
извършено, се събира комисиона по чл.1.  

 

/6/ За канцелиране и връщане на получен превод, когато плащането е 
извършено, освен комисионата по чл.1. се събира  

 
Допълнителна такса 10 EUR  

  
Други   
Чл.3. За промяна по нареждане на клиента освен комисионата по чл.1. се 
събира  

 
Допълнителна такса 20 EUR  

  
Чл.4. Запитване до чужда банка за очакван превод, по искане на 
бенефициента.  10 EUR  

  
Чл.5. За получен превод в полза на клиент на друга банка в страната  0,15% (мин. 20 EUR, макс. 200 EUR)  

  
Чл.6. За ползване на средства по получени преводи преди датата на вальора 
за клиента, след съгласие на Банката, се начислява лихва  

15% на годишна база, за всеки ден 
до датата на вальора  

  
Чл.7. Получени условни преводи се третират като документарни акредитиви с 
преведено покритие.  

 

*Чл.8. За допълнителна кореспонденция по нареждане за плащане  10 EUR  

1. За получени и издадени експресни преводи чрез системата „Юнистрийм” – 
комисиона за сметка на Наредителя 

1% от сумата на превода 
(мин. 4 EUR/4 USD) 

  
Вътрешнобанкови преводи   
Чл.9. За преводи в системата на Токуда Банк АД:   
1. От физическо лице 1 EUR  

2. От юридическо лице  2 EUR  

  
Акредитиви   
Издадени акредитиви   
Чл.10./1/ По документарни акредитиви, открити от Банката при други банки, 
Токуда Банк АД събира такси и комисиони за откриване, обработка и плащане 
за тримесечие или част от него, както следва:  

 

1.1. за суми до 200 000 EUR  или равностойността им в друга валута.  0,25% (мин. 70 EUR)  

1.2. за суми над 200 000 EUR или равностойността им в друга валута.  По договореност  

/2/ За предизвестие  35 EUR  

/3/ За промяна, без увеличаване или удължаване на срока  50 EUR  
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/4/ При промяна на условията, с увеличение на сумата или продължаване на 
валидността.  

Като за нов акредитив  

/5/ За увеличаване или револвиране на сумата се събира комисиона върху 
увеличението (револвирането)   

Като за откриване на нов акреди-
тив 

/6/ При акредитиви със забележка за сумата: 
- “плюс/минус....%” - комисионата за откриване се начислява върху 

сумата на акредитива, увеличена с допустимия процент;  
- “около” - комисионата за откриване се начислява върху сумата на 

акредитива,  увеличена с 10%.  

 

  
Чл.11. За продължаване срока на акредитива извън рамките на тримесечието, 
за което е събрана комисиона, се събира комисиона върху неизползвания 
остатък, като за откриване на нов акредитив.  

 

  
Чл.12. За анулиране на открит акредитив преди изтичането на валидността.  50 EUR  

  
Чл.13. За експресно откриване в рамките на един ден се събира  Допълнителна такса 50 EUR  

  

Чл.14./1/ За плащане на документи, записи на заповед или менителници по 
акредитив с разсрочено плащане  

 
0.1% месечно (мин. 50 EUR)  

/2/ За нередовни документи  50 EUR  

/3/ За консултации на клиента по условията преди откриване на акредитив 
(документарна гаранция)  15 EUR  

/4/ За други неупоменати дейности като сложност, допълнителен труд и 
отговорност при обработка на акредитиви по предходните членове  35 EUR  

  
Чл.15./1/ Таксите и комисионите за откриване, продължение или увеличение 
на акредитива, анулиране и др., се събират при извършването им, за целия 
срок на валидност и не подлежат на връщане при неусвояване или анулиране 
на акредитива.  

 

/2/ Таксите и комисионите за разсрочено плащане и нередовни документи се 
събират върху стойността на документите при плащането.  

 

  
Получени акредитиви   
Чл.16. По документарни акредитиви, получени от Банката, се събират:   
/1/ За авизиране на предизвестие или цесия по акредитив  25 EUR  

/2/ За авизиране на акредитив без ангажимент за Банката  0,1% (мин. 30 EUR, макс. 500 EUR)  

/3/ За авизиране на акредитив с потвърждение от страна на Банката (за 
тримесечие или част от него)  

 
По договореност (мин. 0,25%)  

/4/ За прехвърляне на акредитив  0,2% (мин. 50 EUR, макс. 300 EUR )  

/5/ За издаване на цесионно писмо  0,1% (мин. 50 EUR, макс. 250 EUR )  

/6/ За авизиране на промяна без увеличение на сумата  35 EUR  

/7/ За авизиране на промяна с увеличение на сумата  50 EUR  

/8/ За обработка и плащане  0,15% (мин.50 EUR )  

/9/ За повторен преглед на върнати за доокомплектовка или поправка 
нередовни документи  50 EUR  

/10/ За анулиране преди изтичане на валидността  35 EUR  

/11/ За експресна обработка, в рамките на един ден, се събира   Допълнителна такса 50 EUR  

  
Чл.17. За обработка и негоциране на редовни документи   
/1/ С реално изкупуване на вземането по акредитива от страна на Банката  По договореност  

/2/ С негоциране на документи, записи на заповед или менителници по 
акредитив, с разсрочено плащане до падежа, върху стойността на 
документарната пратка, за месец или част от него.  По договореност  

  
Чл.18. За сконтиране на акредитив  По договореност  
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Чл.19. При покупка на реални падежирани вземания по акредитивни операции  По договореност (мин. 0,5%), 
месечно  

  
Чл.20./1/ Таксите и комисионите за авизиране, потвърждение, обработка, 
плащане и др. се събират при усвояването на акредитива или изтичане на 
валидността му.  

 

/2/ Таксите и комисионите за прехвърляне и издаване на цесия се събират при 
извършването на услугата  

 

  
Чл.21. Такси и комисиони при издаден или получен револвиращ акредитив се 
начисляват върху револвиращата сума, както при откриване (авизиране) на 
нов акредитив.  

 

  
Други   
Чл.22./1/ В случай на извършване на рекламация, запитване и др. по искане на 
клиента се начислява такса  20 EUR  

/2/ За предварителен преглед на документи 20 EUR  

/3/ За откриване, обработка и плащане на “back to back” (насрещен) 
акредитив, на тримесечие или част от него  По договореност  

/4/ За контрол на разсрочено плащане или акцепт, за месец или част от него  20 EUR  

/5/ За изпратени нередовни документи в рамките на акредитив на риск и 
отговорност на бенефициента  50 EUR  

  
Инкаса   
Изпратени документи на инкасо   
Чл.23. За изпращане документи на инкасо:   
/1/ Срещу плащане/акцепт  0.2% (мин. 35 EUR, макс. 200 EUR )  

/2/ Без плащане  0.15% (мин. 25 EUR, макс. 100 EUR )  

  
Чл.24. За извършване промяна на условията на инкасови нареждания  40 EUR  

  
Чл.25. За рекламации  20 EUR  

  
Получени документи на инкасо   
Чл.26. За обработка и предаване на получени документи на инкасо:   
/1/ Срещу плащане/акцепт  0,2% (мин. 30 EUR, макс. 300 EUR )  

/2/ Без заплащане  30 ЕUR  

  
Чл.27. За авизиране и промяна  30 EUR  

  
Чл.28. За връщане от Банката на неплатени документи  20 EUR  

  
Чл.29. За рекламации  20 EUR  

  
Изпратени чекове за инкасиране   
Чл.30. За инкасиране на поимени чекове в полза на физическо лице:   
/1/ С плащане по сметка в Банката  0.2% (мин. 5 EUR, макс. 100 EUR )  

/2/ С плащане на каса  0.25% (мин. 15 EUR, макс. 150 EUR )  

  
Чл.31. Инкасиране на поимени чекове в полза на юридическо лице:   
/1/ С плащане по сметка в Банката  0.25% (мин. 10 EUR, макс. 150 EUR )  

/2/ С изплащане на каса  0.25% (мин. 25 EUR, макс.200 EUR )  

  
Чл.32. За изплащане на чекове, теглени срещу Токуда Банк АД  10 EUR  
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*Чл.33. За връщане на неплатени чекове, не по вина на Банката, независимо 
от техния брой в една пратка  

10 EUR  
+ разноските на кореспондента  

  
*Чл.34. За обработка и изпращане на чекове с куриерска служба, по искане на 
клиент, освен разноските на куриерската служба, се събира  

 
5 EUR за всяка пратка  

  
*Чл.35. Разноските за SWIFT по всички видове операции не се заплащат 
отделно, а са включени в цената на основната комисиона.  

 

  

*Чл.36. Пощенските разходи по всички видове плащания и операции се 
заплащат отделно, както следва:  

- за страната 
- за чужбина 

 
 
5 EUR 
10 EUR  

  
Чл.37. Освен посочените такси, комисиони и разноски, дължими на Токуда 
Банк АД, се заплащат допълнително и отделно и всички дължими такива на 
чуждестранните банки.  

 

  
Чл.38. Токуда Банк АД изпълнява само нареждания, които са коректни и 
правилни по форма и съдържание и са в съответствие с валутното 
законодателство 

 

VІІ. ГАРАНЦИОННИ ОПЕРАЦИИ 
 
Издадени гаранции във валута   
Чл.1./1/ За издаване и управление на банкова гаранция, контрагаранция или 
поемане от Банката на поръчителство (авал) по задължение на клиент, 
обезпечена с парични средства, за тримесечие или част от него  0,35% (мин. 110 EUR )  

/2/ За издаване и управление на банкова гаранция, контрагаранция или 
поемане от Банката на поръчителство (авал) по задължение на клиент срещу 
друг вид обезпечение, за тримесечие или част от него  

 
 
По договаряне 

  
Чл.2./1/ За промяна на условията на гаранцията (без сума и срок на валидност)  50 EUR  

/2/ За промяна на сумата или срока на гаранцията, върху сумата на 
увеличението или за продължението.  

 
По реда на чл.1.  

/3/ За извършване на промяна във вида на обезпечението По договаряне 

  
Чл.3. За анулиране преди изтичане срока на валидност  50 EUR  

  
Издадени гаранции в лева   
Чл.4./1/ За издаване и управление на банкова гаранция, контрагаранция или 
поемане от Банката на поръчителство (авал) по задължение на клиент, 
обезпечена с парични средства, ДЦК по регистъра на Токуда Банк АД или 
гаранции, издадени от първокласни банки, за тримесечие или част от него  0,35% (мин. 50 BGN )  

/2/ За издаване и управление на банкова гаранция, контрагаранция или 
поемане от Банката на поръчителство (авал) по задължение на клиент срещу 
друг вид обезпечение, за тримесечие или част от него  

 
 
По договаряне  

/3/ При издаване на банкова гаранция, потвърдена от друга банка, комисионите 
по предходните алинеи на чл.4 се завишават  

с 50% + комисионите на потвърж-
даващата банка  

/4/ За предизвестие по банкова гаранция  35 BGN  

  
Чл.5./1/ За промяна на условията на гаранцията (без сума и срок на валидност)  35 BGN  

/2/ За промяна на сумата или срока на гаранцията, върху сумата на 
увеличението или за продължението  

 
По реда на чл.4./1/ 

/3/ За извършване на промяна във вида на обезпечението По договаряне 
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Чл.6. За анулиране преди изтичане срока на валидност  50 BGN  

  
Чл.7. За издаване на гаранция от друга банка на база контрагаранция на 
Токуда Банк АД:  

 

/1/ За проучване  0,5%( мин. 50 BGN)  

/2/ За издаване и управление на гаранцията, до изтичане срока на валидност 
на контрагаранцията, за тримесечие или част от него  

По договореност  
мин. 0,4% (мин. 75 BGN)  

  
Получени гаранции във валута   
Чл.8./1/. За авизиране на открита от друга банка гаранция без ангажимент за 
Банката  

0,1% (мин. 35 EUR, макс. 350 EUR)  

/2/ За авизиране на промяна  35 EUR  

  
Чл.9. За анулиране преди изтичане срока на валидност  50 EUR  

  
Чл.10. За инкасиране на гаранция:  0,25% (мин. 50 EUR, макс. 250 EUR)  

  
Получени гаранции в лева   
Чл.11./1/ За авизиране на гаранция без ангажимент за Банката  0,2% (мин. 35 BGN, макс. 250 BGN )  

/2/ За авизиране промяна по гаранция  35 BGN  

/3/ За обработка и изпращане искане на бенефициента за плащане  по 
гаранция, издадена директно пред бенефициента 

0,15% (мин.70 BGN, макс 200 BGN) 

  

Чл.12. За канцелиране на гаранция преди изтичане срока на валидност  70 BGN  

  
Чл.13. За преиздаване/потвърждение срещу контрагаранция на друга банка, за 
тримесечие или част от него  

По договореност 
мин.0.35% (мин. 70 BGN)  

  
Други условия   
Чл.14. За проучване и изготвяне на становище по искане за издаване на 
гаранция или поемане на поръчителство (авал) по задължение на клиент, 
върху сумата на ангажимента  

0,1% (мин. 100 BGN, макс. 1000 
BGN) 

  
Чл.15./1/ Таксите и комисионите се събират при издаване на гаранция 
(поемане на поръчителства, авал) за целия период на валидност или по 
договореност между Токуда Банк АД и наредителя. Събраната сума не 
подлежи на връщане, независимо дали гаранцията е ползвана или не.  

 

/2/ Ако издадена гаранция предвижда комисионите и таксите да бъдат за 
сметка на бенефициента и той ги откаже, Токуда Банк АД си запазва правото 
да канцелира сделката или да събере сумите от другата страна. В тези случаи 
гаранцията влиза в сила след получаване на комисионите и таксите по сметка 
на Банката.  

 

  
Чл.16. При увеличаване сумата на револвираща гаранция се събират такси и 
комисиони като за нова гаранция, върху цялата револвираща сума.  

 

  
Чл.17. За  потвърждение (SWIFT) за издадена гаранция  35 BGN  

  
Чл.18. За експресна обработка и издаване на гаранция в рамките на 
оперативен ден  

 
70 BGN  

 
 

Чл.19./1/ За поемане на допълнителна отговорност от Токуда Банк АД, следене 
на други операции, свързани с издадената гаранция или поемане на 
поръчителство, комисионата се завишава с  По договореност, мин. 0,35%  

*/2/ За допълнителна кореспонденция във връзка с гаранцията по нареждане 
на бенефициента  35 BGN  
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VІІІ. КРЕДИТНИ ОПЕРАЦИИ 
 
ПОТРЕБИТЕЛСКО КРЕДИТИРАНЕ – ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ  
Чл.1./1/ За първоначално проучване и изготвяне на становище по 
предоставени типови документи за кандидатстване  50 BGN  

/2 / За кредити по отделни продукти  Съгласно условията на продукта  

/3/ За специфични кредитни операции По договореност  

  
Чл.2./1/ Считано от 23.07.2014 год. комисиона за управление по нови кредити 
не се събира.  

 

/2/ За кредити по договори, подписани преди 23.07.2014 г., се прилагат 
договорените условия.   

 

  
Чл.3. Промени по искане на клиента   
/1/ За промяна на условията по договор за кредит, при всяка молба  от 
клиента се събира комисиона:  

1.1. При стандартни потребителски кредити – върху остатъка от главницата 1,0% 

1.2. При кредити тип овърдрафт – върху разрешения размер на кредита 1,0% 

1.3. За кредити по договори, подписани преди 23.07.2014 год., се прилагат 
договорените условия  

/2/  За предстрочно погасяване на потребителски кредит:  

2.1. За частично предсрочно погасяване на потребителски кредит, върху 
частта от дълга, предложена за погасяване.  Без комисиона 

2.2. За пълно предсрочно погасяване на потребителски кредит, върху 
остатъка на дълга по кредита.  Без комисиона 

2.3. За рефинансиране на потребителски кредит от друга банка, върху 
остатъка на дълга по кредита.  Без комисиона 

/3/ За автоматично продължаване срока на овърдрафт по разплащателна 
сметка с дебитна карта  

1.0% върху договорения  размер, 
мин. 5 BGN 

  
Чл.4. Комисиони за ангажимент   
/1./  За кредити по отделни продукти  Съгласно условията на продукта  

/2/ За кредити, различни от тези по чл.4, ал.1 - върху неусвоената част от 
разрешения кредит до крайния срок на усвояване. 

 
0,5%        

  
ИПОТЕЧНО КРЕДИТИРАНЕ – ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ   
Чл.5./1/ Комисиона за първоначално проучване и изготвяне на становище по 
представени документи за кандидатстване, върху сумата на разрешения 
кредит 
(Забележка: Допуска се при подаване на искането за кредит да се заплаща 
минимумът, а при първо усвояване от кредита да се заплаща остатъкът до 
пълния размер на комисионата).  

 
 
1,0%, мин. 50 BGN 

/2/ За кредити по отделни продукти  Съгласно условията на продукта  

/3/ За специфични  кредитни операции .  По договаряне 

  
Чл.6. Комисиона за управление  
/1/ Считано от 23.07.2014 год. комисиона за управление по нови кредити не се 
събира.   

/2/ За кредити по договори, подписани преди 23.07.2014 г., се прилагат 
договорените условия.   

 

  
Чл.7. Промени по искане на клиента   
/1/ За промяна на условията по договор за кредит – върху остатъка по 
главницата, при всяка молба от клиента, се събира еднократна комисиона  

1,0% 

/2/  При предсрочно погасяване:   
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2.1. когато е извършено в периода на прилагане на фиксирана лихва и са 
погасени по-малко от 12 вноски – върху предложената за предсрочно 
погасяване част от главницата се събира еднократна  комисиона 

 
 
1,0% 

2.2. извън случаите по т.2.1. комисиона не се събира  

2.3. за кредити по договори, подписани преди 23.07.2014 г., с разрешен 
размер до 147 000 лв. или равностойността в друга валута, т.2.1. се прилага в 
случаите, когато е договорена  комисиона за предсрочно погасяване 

 

2.4. за кредити по договори, подписани преди 23.07.2014 г., с разрешен 
размер до 147 000 лв. или равностойността в друга валута, т.2.1. не се 
прилага в случаите, когато няма договорена комисиона за предсрочно 
погасяване.    

 

2.5. за кредити по договори, подписани преди 23.07.2014 г., с разрешен 
размер над 147 000 лв. или равностойността в друга валута, се прилагат 
договорените условия.  

 

  
Чл.8. Комисиони за ангажимент   
/1/ За кредити по отделни продукти  Съгласно условията на продукта  

/2/ За кредити, различни от тези по чл.8, ал.1   
2.1. Върху неусвоената част от разрешения кредит, в рамките на крайния срок 
на усвояване  1,0%  годишно 

2.2. При други случаи, неупоменати в ал.1 и ал.2 от чл.8 По договаряне 

  
КРЕДИТИРАНЕ НА БИЗНЕС КЛИЕНТИ Таксите и комисионите по кредитни 

сделки с БИЗНЕС КЛИЕНТИ 
/юридически лица и ЕТ/ са предмет 
на договаряне и се конкретизират в 
съответните договори за кредит 

Чл.9 За първоначално проучване и изготвяне на становище по искания за 
всички видове кредити, върху сумата на кредита  

 
0,1% (мин. 100 BGN, макс. 1000 BGN)  

  

ДРУГИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕС И ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ  

*Чл.10./1/ За изготвяне  проект на нотариален акт за  ипотека за обезпечаване 
на кредит или банкова гаранция или за изготвяне на молба за вписване на 
законна ипотека 

 
 
100 BGN 

* /2/  За изготвяне на молба за заличаване на ипотека  60 BGN 

/3/ Нотариалните и държавните такси за учредяване, вписване и заличаване 
на  ипотека  са за сметка на кредитополучателя 

 

  

*Чл.11./1/ За изготвяне на документи за вписване на особен залог на активи в 
ЦРОЗ или за изготвяне на молба за заличаване 

 
30 BGN 

*/2/ За изготвяне на документи за вписване на особен залог на търговско 
предприятие в Търговския регистър, в ЦРОЗ и други регистри или за 
изготвяне на молба за заличаване 

 
 
100 BGN 

/3/ Държавните такси за учредяване, вписване и заличаване на  особен залог  
са за сметка на кредитополучателя 

 

  

*Чл.12./1/ За проверка относно вписвания в имотния регистър – еднократна 
годишна такса за всеки недвижим имот, служещ за обезпечение по кредит, 
съгласно предвиденото в Тарифата за държавните такси, събирани от 
Агенцията по вписванията за издаване на удостоверение за тежести, но не 
по-малко от 

 
 
 
 
10 BGN  

*/2/ За справка по искане на клиента в ЦКР или НОИ, за всяка справка 5 BGN  

/3/ За кредити, гарантирани от Националния гаранционен фонд, 
допълнително се събира такса за издаване на гаранцията 

Реален размер, определен от НГФ  

  

*Чл.13. За изготвяне на вътрешна оценка на обезпечение от длъжностно лице 
на Банката /оценките не се предоставят на клиентите/: 

 

* 13.1. Апартамент, етаж от къща 40 BGN 

* 13.2 Терени – УПИ и ПИ /незастроени/ 
60  BGN за всеки един,  
за всеки следващ съседен  25 BGN 
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* 13.3. Земеделска земя  90 BGN  

* 13.4. Офис, магазин  60 BGN  

* 13.5. Административна или търговска сграда 190 BGN  

* 13.6. Индустриален имот 180  BGN 

* 13.7. Товарни и леки автомобили 15  BGN за 1 брой 

* 13.8. Движими вещи – машини и др. до 20 броя – 90 BGN 
над 20 броя – 160 BGN 

* 13.9. За актуализация на вътрешна оценка 50% от таксите по чл. 13, т.1 - 8 

  

Чл.14./1/ Таксите и комисионите по предходните членове на Раздел VІІІ се 
събират във валутата, в която е предоставен кредитът.  

 

/2/ По кредити в лева или валута с просрочени погасителни вноски Банката 
начислява и събира лихви, завишени с наказателна надбавка в процент по 
договореност.  

 

ІХ. ЦЕННИ КНИЖА  
 
Чл.1. По операции с корпоративни ценни книжа /КЦК/, права и компенсаторни 
инструменти /КИ/ 

 

1. Такса за услугата по прехвърляне на ЦК от/в Централен депозитар АД  10 BGN  

1.1.  Такса „депозитар” (не се прилага за лица по чл.77г, ал.2 от ЗППЦК) 0,20% върху пазарната стойност на 
портфейла в края на месеца 
/таксата е платима месечно/ 

1.2. Такса за трансфер на винкулирани акции 30 BGN 

2. Такса/комисиона за обработка на поръчка по сделка  5 BGN  

3. За брокерска сделка с КЦК, върху стойността на сделката:   
3.1. При обща стойност на сделката до 50 000 BGN 1,0% (мин. 10 BGN)  

3.2. При обща стойност на сделките по една поръчка над 50 000 BGN, за 
сумата над 50 000 BGN.  

По договаряне, 
мин. 100 BGN  

4. За приета, но неизпълнена поръчка за брокерска услуга по независещи от 
Банката обстоятелства  

5 BGN + разходите на Банката  

5. За пласмент на първоначална емисия на КЦК  По договореност  

6. За проверка на наличност по сметка в Централен депозитар АД, при 
писмено нареждане на клиента  5 BGN  

7. За поемане от друг инвестиционен посредник /ИП/  4 BGN  

8. За прехвърляне при друг ИП  10 BGN  

9. За блокови и други договорени сделки  По договаряне  

10. За издаване на депозитарна разписка 10 BGN 

  
Чл.2. По операции с държавни ценни книжа   
/1/ Сделки с ДЦК с физическо лице:   
1. Сделки при продажба на целеви емисии  5 BGN  

2. Сделки на вторичен пазар  10 BGN  

3. За плащане на падеж на емисия  0,03%  

4. За изготвянето на справка за притежаваните ДЦК  15 BGN  

5. За издаването на сертификат за собственост  5 BGN  

6. За други сделки, неописани в Тарифата  По договаряне  

/2/ Сделки с ДЦК с юридическо лице:   
1. За поддържане на регистър за небанкови финансови институции  100 BGN месечно  

2. За приемане на поръчки за аукцион  5 BGN  

3. За одобрена поръчка на първичен пазар  0,05%  

4. За неодобрена поръчка на първичен пазар  10 BGN  

5. За сделки на вторичен пазар  10 BGN  

6. За изготвянето на справка за притежаваните ДЦК  15 BGN  

7. За изготвянето на справка за движението на ДЦК  15 BGN  

8. За всяко блокиране и деблокиране на ДЦК по регистъра  20 BGN  

9. За издаването на сертификат за собственост  5 BGN  
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10. За плащане на падеж на емисия  0,03%  

  
Чл.3. Сделки с чуждестранни ценни книжа  По договаряне  

  

* Чл.4. Сделки по регистрационно агентство  По договаряне 

  

Чл.5. Обслужване на плащания на дивиденти от акции и купони по облигации По договаряне 
  

Чл.6. За други сделки, неописани в Тарифата   По договаряне 

X. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ВАЛУТА 
 
Чл.1. При покупко–продажба на валута  Без комисиона  

  
Чл.2. Покупко–продажбата на валута се извършва по обявените от Банката 
курсове “купува и “продава” за деня, при сделки до 3000 EUR или 
равностойността им в друга валута.  

 

  
Чл.3. При сделки над 3000 EUR курсът на сделката се договаря.   

  
Чл.4. За регистрация на сделка при покупко-продажба на валута между 
клиенти  чрез Токуда Банк АД, върху левовата равностойност на купуваната и 
продадената валута, от участниците в сделката.  0.5%  

  
Чл.5. Извършена покупко–продажба на валута не може да бъде сторнирана по 
желание на клиента, но може да бъде изпълнена обратна операция, с курс  По договореност  

 

ХІ. КАРТОВИ РАЗПЛАЩАНИЯ 
 

ОПЕРАЦИИ С ДЕБИТНИ БАНКОВИ КАРТИ MAESTRO 
ДЕБИТНА КАРТА 

MAESTRO С 
НАЦИОНАЛЕН ДОСТЪП 

ДЕБИТНА КАРТА 
MAESTRO С  

МЕЖДУНАРОДЕН ДОСТЪП 

Чл.1. За откриване на картова разплащателна сметка 1 BGN 1 BGN 

Забележка: За откриване на картова сметка на физическо 
лице, предназначена за получаване на социални помощи, 
парични обезщетения за безработица, майчинство, детски 
надбавки и пенсии 

 
 
 
Без такса 

 
 
 
Без такса 

   

Чл.2./1/ За издаване на банкова карта Без такса Без такса 

 /2/ За експресно издаване на банкова карта в рамките на 
24 часа 

 
10 BGN 

 
10 BGN 

   

Чл.3. За издаване на допълнителна банкова карта към 
картова разплащателна сметка, за всяка карта 

 
2 BGN 

 
2 BGN 

   

Чл.4. За подновяване на банкова карта при изтичане срока 
на валидност 

 
Без такса 

 
Без такса 

   

Чл.5. За подновяване поради загуба, кражба, повреда и др. 
по време на срока на валидност на картата 

 
5 BGN 

 
5 BGN 

   

Чл.6. За генериране на нов ПИН код към карта  5 BGN 5 BGN 

   

Чл.7. Месечна такса за поддръжка на банкова карта към 
картова разплащателна сметка (такса за основна и 
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допълнителна карта) 0.80 BGN 0.80 BGN 

   

Чл.8. Неснижаем остатък по картовата сметка 3 BGN 5 BGN 

   

Чл.9. Лихва по картовата сметка 
съгласно лихвената 
Тарифа на Банката 

съгласно лихвената  
Тарифа на Банката 

   

Чл.10. Минимален олихвяем остатък по картова сметка  50 BGN 50 BGN 

   

Чл.11. За невърната карта в случай на преиздаване преди 
изтичане срока на валидност на активната банкова карта 

 
1 BGN 

 
1 BGN 

 

Чл.12.За операции с банковата карта 

/1/  За теглене на суми от АТМ, собственост на Банката 0.20 BGN 0.20 BGN 

/2/  За теглене на суми от АТМ на други банки  в България 0.70 BGN 0.70 BGN 

/3/  За теглене на суми чрез ПОС в офис на Банката  1,00 BGN 1,00 BGN 

/4/  За теглене на суми чрез ПОС в банков офис на друга 
банка в страната 

0.1% , мин. 2  BGN 0.1% , мин. 2  BGN 

/5/  За теглене на суми от АТМ (банкомат) в чужбина Не се поддържа 3 EUR + 1%  от сумата 

/6/  За теглене на суми от ПОС в чуждестранни банки Не се поддържа 3 EUR + 1%  от сумата 

/7/  За плащане на стоки и услуги на ПОС в страната  Без такса Без такса 

/8/  Справка за актуално салдо по картова сметка на АТМ 0.20 BGN 0.20 BGN 

/9/  За плащане на стоки и услуги в чужбина Не се поддържа 0.30 BGN 

/10/ За покупка с получаване на пари в брой /cash back/ в 
търговски обект (за суми до 50 лв.)  

0.20 BGN 0.20 BGN 

/11/ Теглене на пари в брой чрез ПОС терминално 
устройство с дебитна или кредитна карта, издадена от 
друга банка  

 
3,0%  върху сумата 

   

Чл.13. Такси за регистрирана карта за услугата «Секретен 
код» при разплащания в интернет: 
1. за регистрация; 
2. за годишна поддръжка на регистрирана карта; 
3. за повторно генериране на временна парола за 
регистрация на карта 

 
 
Не се поддържа 
Не се поддържа 
Не се поддържа 

 
 
Не се събира 
2.00 BGN 
3.00 BGN 

   

Чл.14. За отблокиране на банкова карта 5 BGN 5 BGN 

   

Чл.15. За блокиране на банкова карта по искане на 
картодържателя/ползвателя 

 
Без такса  

 
Без такса  

   

Чл.16. За касово теглене от картова разплащателна 
сметка  

1.50 BGN 
 
1.50 BGN 
 

   

Чл.17. За промяна на дневните лимити за разплащане с 
банкова карта  
- временна промяна 
- постоянна промяна 

 
 
1 BGN 
2 BGN 

 
 
1 BGN 
2BGN 

   

Чл.18. За получаване на банкова карта в офис, различен 
от издалия картата 

 
5 BGN 

 
5 BGN 

   

Чл.19. За изпращане на карта с куриер на адрес по искане 
на клиента 
- в страната  
- в чужбина  

 
5 BGN 
Не се поддържа 

 
5 BGN 
100 BGN 

   

Чл.20  За закриване на картова сметка преди изтичане   
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срока на валидност на картата 1 BGN 1 BGN 

   

Чл.21. За месечно извлечение по картова разплащателна 
сметка  

 
Без такса  

 
Без такса  

   

Чл.22 За изготвяне на справка за движение по  
разплащателна картова сметка за стар период (на 
страница) 

 
2 BGN 

 
2 BGN 

   

Чл.23. За неоснователно оспорване на транзакция 15 BGN 15 BGN 

   

Чл.24. За откриване на процедура по оспорване на 
транзакция в страната 

 
10 BGN 

 
10 BGN 

   

Чл.25. За откриване на процедура по оспорване на 
транзакция, извършена извън страната (chargeback) 

 
Не се поддържа  

 
20 BGN 

   

Чл.26. За загубено дело по арбитраж  
Не се поддържа 

действителните разноски  
на Банката  

   

Чл.27. За разглеждане на оспорено плащане от 
Арбитражна комисия на MasterCard  Не се поддържа 

действителните разноски  
на Банката 

 

Чл.28. За регистриране на карта и ползване на услугата 
„Електронни битови сметки”: 
1. За еднократна регистрация за услугата.   
2. Годишна такса за поддръжка на услугата (събира се в 
края на календарната година). 
3. За промяна на данни (абонатни номера и др.). 
4. За получаване на месечна справка за извършени 
плащания на битови сметки на адрес по пощата или на 
гише в банката. 

             
2.00 BGN 
1.00 BGN 
 
1.00 BGN 
0.90 BGN 
 

   
2.00 BGN 
1.00 BGN 
                   
1.00 BGN 
0.90 BGN 
 

 

Чл.29 . Лимити за операции с банкова карта: 

1.  Еднократни лимити за транзакция 

1.1. При покупка в страната 3 000 BGN 3 000 BGN 

1.2. При теглене на суми в страната 400 BGN 600 BGN 

1.3. При покупка в чужбина Не се поддържа 3 000 BGN 

1.4. При теглене на суми в чужбина Не се поддържа 1 000 BGN 

2.    Лимити за 24 часа   

2.1. За максимален брой транзакции 20 20 

2.2. При покупка в страната 9 000 BGN 9 000 BGN  

2.3. При теглене на суми в страната 800 BGN 1 200 BGN 

2.4. Общо дневно в страната 9 800 BGN 10 200 BGN 

2.5. При покупка в чужбина Не се поддържа 6 000 BGN 

2.6. При теглене на суми в чужбина Не се поддържа 1 200 BGN 

2.7. Общо дневно в чужбина Не се поддържа 7 200 BGN 

2.8. Общ лимит за 24 часа Не се поддържа 7 200 BGN 

3.    Седемдневни лимити   

3.1. За максимален брой транзакции 80 80 

3.2. При покупка в страната 9 000 BGN 9 000 BGN 

3.3. При теглене на суми в страната 2 800 BGN 3 600 BGN 

3.4. Общо седмично в страната 11 800 BGN 12 600 BGN 

3.5. При покупка в чужбина Не се поддържа 10 000 BGN 

3.6. При теглене на суми в чужбина Не се поддържа  6 000 BGN 
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3.7. Общо седмично в чужбина Не се поддържа 16 000 BGN 

3.8. Общ лимит за седем дни  Не се поддържа 16 000 BGN 

 

ОПЕРАЦИИ С БАНКОВА КРЕДИТНА КАРТА MasterCard 

 
MasterCard  

Standard 
MasterCard  
Bonus Cash 

Чл.30. Издаване на основна или допълнителна карта  Без такса Без такса 

  

Чл.31. Подновяване след изтичане срока на валидност на картата Без такса  Без такса  

  

Чл.32. Преиздаване преди изтичане срока на валидност на картата 10 BGN 20 BGN 

  

Чл.33. Експресно издаване (до 3 дни ) 30 BGN 50 BGN 

  

Чл.34 Такса за поддържане  
  -  на основна карта 
  -  на допълнителна карта  

42 BGN 
12 BGN 

 36 BGN  
 36 BGN 

 

удържа се ежеме-
сечно 3,50 лв. за 
основна карта  и 
1,00 лв. за 
допълнителна  

 

удържа се ежеме-
сечно 3,00 лв. за 
основна и по 3,00 
лв. за допълни-
телна карта 
 

  

Чл.35. Минимален неснижаем остатък  по сметка  50 BGN 

 

Чл.36  Лихвени условия при ползване на кредитна карта 

 1. При транзакции - плащане на стоки и услуги и теглене на пари в брой - за 
карти, издадени без обезпечение  1,37% месечно   1,32% месечно 

 2. При транзакции – плащане на стоки и услуги и теглене на пари в брой – 
за карти, обезпечени с депозит. 1,00% месечно  0,91% месечно 

  

Чл.37.  Гратисен период за ползване на средства от кредитния лимит 
45 дни (за транзакции - плащане на 
стоки и услуги) 

 

Чл.38. Операции с кредитни карти „MasterCard Standard”  

1. Теглене на пари в брой от ATM на Токуда Банк АД в лева  1,50 BGN 2 BGN 

2. Теглене на пари в брой от ATM: 
- на друга банка в страната 
- в чужбина в местна валута  

2 BGN + 1,0%  
4 ЕUR + 3,0% 

 5 BGN + 1,0%  
 4 ЕUR + 3,0%  

3. Заплащане на стоки или услуги при търговец в България и в чужбина  Без такса  

4. Теглене на суми чрез ПОС терминално устройство в банков офис: 
- на друга банка в страната  
- в чужбина в местна валута 

2 BGN + 1,0%  
4 ЕUR + 3,0% 

 5 BGN + 1,0%  
 4 ЕUR + 3,0% 

5. Теглене на суми чрез ПОС терминално устройство в офис на Токуда Банк 
АД 1,2% върху  сумата 1,5% върху  сумата 

6. Възстановяване/Получаване на средства  по картова сметка чрез МКО 1,0% върху сумата 

  

Чл.39. Получаване на месечно извлечение за транзакции в офис на Банката  
или на посочен e-mail адрес Без такса 

  

    Чл.40. Получаване на месечно извлечение от картодържателя на заявен в 
искането  пощенски адрес 1 BGN 

  

Чл.41. Деблокиране на карта  10 BGN 
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Чл.42. Промяна на параметри – лимити:  
 -    временна  промяна 
 -    постоянна промяна 

5 BGN 
10 BGN 

  

Чл.43. Включване в "Електронна стоп-листа"  50 BGN 

  

Чл.44. Генериране на нов ПИН-код  10 BGN 

  

Чл.45. Необоснована рекламация на транзакция  40 BGN 

  

Чл.46. Справка за  актуално салдо по картова сметка нa ATM  0,30 BGN 

  

Чл.47. Блокиране на карта в системата на „MasterCard” - за всеки бюлетин 40 EUR 

  

Чл.48. Замяна на карта по спешност в чужбина 200 EUR 

  

Чл.49. Откриване на арбитражна процедура 110% от  разходите 

  

Чл.50. Разглеждане на оспорено плащане от Арбитражната комисия на 
„MasterCard” 110% от  разходите 

  

Чл.51. Такса за регистрирана карта за услугата „Секретен код” при 
разплащания в интернет: 
1. Такса за регистрация. 
2. Годишна поддръжка по регистрирана карта. 
3. Повторно генериране на временна парола за регистрация на карта. 

 
 

Не се събира. 
2.00 BGN 
3.00 BGN 

  

Чл.52. Такса за регистриране на карта и за ползване на услугата 
„Електронни битови сметки”: 

1. За еднократна регистрация за услугата.   
2. Годишна такса за поддръжка на услугата (събира се в края на 

календарната година). 
3. За промяна на данни (абонатни номера и др.). 

   4. За получаване на месечна справка за извършени плащания на битови 
сметки на адрес по пощата или на гише в банката.  
 

 
 
 Без такса 

    2.00 BGN 
  
Без такса  
 0.90 BGN 

                   
                   
 5.00 BGN 

    2.00 BGN 
  
 1.00 BGN 

    0.90 BGN 

  

Чл.53. Лимити за международни кредитни карти „MasterCard”          Покупка -  Кеш -  Общо (в BGN) 

1. В България - максимална транзакция            9 000       1 000  

2. В чужбина - максимална транзакция            9 000       1 000 

3. В България - лимит за 24 часа            9 000       2 000    10 200 

4. В чужбина – лимит за 24 часа            9 000       2 000    10 200 

5. Общ лимит за 24 часа            9 000       2 000    10 200 

6. Брой транзакции за 24 часа            40 

7. В България -  7-дневен лимит            9 000       2 000    11 000 

8. В чужбина - 7-дневен лимит            10 000     2 000    12 000 

9. Общ 7-дневен лимит            16 000   10 000    16 000 

10. Брой транзакции за 7 дни           80 

  

Чл.54. Условия за предоставяне на ПОС терминално устройство на 
юридически лица - клиенти на Банката:  

1. Предоставяне и инсталиране на ПОС терминално устройство в търговски 
обект   Без такса  

2. Окриване на разплащателна сметка за обслужване на ПОС терминала   Без такса 

3. Месечна такса за поддръжка на разплащателна сметка   Съгласно Раздел ІІ, чл.2., ал.1 
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4. Месечна такса за регистриран терминал с предоставена мобилна карта за 
комуникационна свързаност  5.00 BGN 

5. Обучение на персонала и предоставяне на рекламни материали  Без такса  

6. Комисиони за обслужване на разплащания с банкови карти   По договаряне  

ХІІ. ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ 
 
Чл.1. За включване към системата “Интернет банкиране”  Без комисиона  

  
Чл.2./1/ За левов превод  (до 100 000 BGN за един превод), чрез 
БИСЕРА  

 

1. За извършване на кредитен превод към друга банка, включително и с 
файл за масово плащане  

 
1.00 BGN  

2. В системата на Банката 0.50 BGN 

3. За канцелиране на превод  5.00 BGN 

/2/ За изходящ превод по RINGS, независимо от сумата на прeвода  10 BGN  

  
Чл.3. За валутни преводи (до равностойността на 25 000 BGN за един 
превод), извън системата на Банката  

 

/1/ За обикновен превод  
1. За физическо лице: 

- до 1 000 EUR или равностойността им в друга валута 
- над 1 000 EUR или равностойността им в друга валута. 

2. За юридическо лице  в EUR или равностойността им в друга валута. 

 
 
10 EUR  
0.15% (мин. 20 EUR, макс. 200 EUR) 
0,15% (мин. 20 EUR,  макс. 200 EUR) 

/2/ За експресен превод освен такса за обикновен превод, допълнително за 
изпълнение:  

- с вальор деня на нареждане на превода  
- с вальор, следващ деня на нареждането.  

40 EUR  
30 EUR  

/3/ За канцелиране или промяна на превод  30 EUR  

  
Чл.4. За валутни преводи (до равностойността на 25 000 BGN за един 
превод), в системата на Банката: 

- за физическо лице 
- за юридическо лице.  

1 EUR 
2 EUR 

  
Чл.5. За откриване, подържане и закриване на сметки в национална и/или 
чуждестранна валута клиентът дължи на Банката такси и комисиони по 
реда на Раздел ІІ „Банкови сметки” от настоящата Тарифа.  Месечно  

  
Чл.6./1/ Заявка за теглене на пари на каса  Без комисиона  

/2/ При теглене на пари на каса в лева или чуждестранна валута, както и 
при отказ или намаление на заявената сума (по предходната алинея) 
клиентът дължи на Банката такси и комисиони по реда на Раздел ІІІ на 
настоящата Тарифа.  

 

  
Чл.7./1/ За заявка за безкасова покупко-продажба на валута  Без комисиона  

/2/ Покупко-продажба на валута до 3000 EUR или равностойността им 
в друга валута се извършва по обявените от Банката курсове “купува” и 
“продава” за деня.  

 

/3/ При сделки над 3000 EUR или равностойността им в друга валута 
курсът на сделката се договаря.  

 

/4/ Извършена покупко-продажба на валута (заявена по реда на ал.1) не 
може да бъде сторнирана по желание на клиента, но може да бъде 
изпълнена обратна операция, с курс  По договореност  

  
Чл.8. За подръжка и  получаване на оперативна и справочна информация  Без такса 
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Чл.9./1/ За други допълнителни услуги, свързани с ползването на пакета от 
услуги “Интернет Банкиране”, невключени в настоящия раздел, по желание 
на клиента и при възможност от страна на Банката, цената на всяка 
допълнителна услуга се договаря отделно.  

 

/2/ Банката си запазва правото да отказва извършването на услуги, 
различни от договорените с клиента и включени в настоящия раздел на 
Тарифата.  

 

  
Чл.10. За услуги, свързани с използването на “Интернет Банкиране”, 
състоящи се от две или повече дейностти, за всички невключени в 
настоящия раздел дейности се прилагат условията на настоящата Тарифа.  

 

ХІІІ. ДРУГИ ОПЕРАЦИИ 
 
*Чл.1. За консултански услуги по икономически, пазарни, инвестиционни 
въпроси, приватизационни, проекти, програми, планове и др.  По договореност  

  
Чл.2.  За доверително управление фондове на клиент  По договореност  

  
*Чл.3. За изготвяне на справки, след депозирано писмено искане на 
клиент, в рамките на три работни банкови дни  

Еднократна комисиона  
за 1  справка  

1. За физическо лице:  
- за текуща година 
- за всяка предходна година 

 
15 BGN 
30 BGN 

2. За юридическо лице:  
- за текуща година 
- за всяка предходна година 

 
15 BGN 
30 BGN 

  
*Чл.4. За издаване на удостоверение, след депозирано писмено искане на 
клиент, в рамките на три работни банкови дни:  

 

1. На български език: 
- за физическо лице 
- за  юридическо лице  

 
15 BGN  
30 BGN 

2. На чужд език, за всеки клиент  50 BGN  

3. За издаване на удостоверение за внесен капитал по набирателна сметка 
на юридическо лице 

 
15 BGN 

  

*Чл.5. За експресно издаване на справки или удостоверения, в рамките на 
един работен банков ден, по чл.4 и чл.5.  Удвоен размер  

  
*Чл.6./1/ За препис или фотокопие на документ, на страница  2 BGN  

*/2/ За техническа помощ (попълване на банков документ, нареждане и др.)  5 BGN  

*/3/ За правни консултации и изготвяне на договори, по искане на клиент  По договореност (мин. 100 BGN )  

  
*Чл.7./1/ За издаване на банкова референция за клиент на Банката, без 
ангажимент, в рамките на три работни банкови дни:  
1. На български език: 

- физически лица 
- юридически лица. 

2. На английски  език: 
- физически лица 
- юридически лица. 

 
 
 
30 BGN 
40 BGN 
 
50 BGN 
60 BGN  

*/2/ За експресно издаване, в рамките на един работен ден, сумите по чл.8, 
ал.1 се удвояват.  

 

/3/ За издаване на писмо за намерения за кредитиране: 
 -    на български език 
 -    на английски език 

 
60 BGN 
100 BGN 

  



 27 

*Чл.8. За издаване на дубликат на договор за срочен депозит, по искане на 
клиент  10 BGN  

  
*Чл.9. За изготвяне на отговор на запитване, във връзка с извършвана 
одиторска проверка: 

- на банки и  небанкови финансови институции 
- на нефинансови институции. 

 
 
125 BGN  
50 BGN 

  
*Чл.10./1/ За писмена кореспонденция при възникване на рекламации, не 
по вина на Банката, по неправилни нареждания на клиент (за всички 
неупоменати дотук случаи): 

- за страната  
- за чужбина.  

75 BGN  
50 EUR  

*/2/ За писмени запитвания, по искане на клиент (за всички неупоменати 
дотук случаи): 

- за страната  
- за чужбина.  

35 BGN  
25 EUR  

  
*Чл.11. За куриерски услуги  Действителните разходи  

  
*Чл.12. Наемане на сейфове (обществен трезор)   
1. За наемане на малък сейф  (10х30х40): 

- за 3 месеца  
- за 6 месеца  
- за 12 месеца.  

20 BGN  
40 BGN  
70 BGN  

2. За наемане на среден сейф (15х30х40): 
- за 3 месеца  
- за 6 месеца  
- за 12 месеца.  

30 BGN  
50 BGN  
80 BGN  

  
*Чл.13. При  кражба/изгубване/повреждане на ключ от сейф наемателят 
заплаща  

Действителните разходи + 25 BGN  

  
*Чл.14. За ползване на нощен трезор, на месец  50 BGN  

 

ХІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§1. Настоящата Тарифа е  одобрена  с Протокол №296/27.03.2007 год.  на Управителния съвет на  Токуда Банк АД и 
влиза в сила от 10 април 2007 г. 
 

§2. Изменения и допълнения  в Тарифата се утвърждават с решение на Управителния съвет на Токуда Банк АД.  
 

§3. Настоящата Тарифа е изменена и допълнена с решение на Управителния съвет на Токуда Банк АД от Протокол 
№306/26.06.2007 г. и влиза в сила от 02.07.2007 г. 
 

§4. Настоящата Тарифа е изменена и допълнена с решение на Управителния съвет на Токуда Банк АД от Протокол 
№394/27.08.2009 г. и влиза в сила от 01.09.2009 г. 
 

§5. Настоящата Тарифа е изменена и допълнена с решение на Управителния съвет на Токуда Банк АД от Протокол 
№415/16.03.2010 г. и влиза в сила от 29.03.2010 г. 
 

§6. Настоящата Тарифа е изменена и допълнена с решение на Управителния съвет на Токуда Банк АД от Протокол 
№432/15.06.2010 г. и влиза в сила от 21.06.2010 г. 
 

§7. Настоящата Тарифа е изменена и допълнена с решение на Управителния съвет на Токуда Банк АД от Протокол 
№482/28.02.2011 г. и влиза в сила от 07.03.2011 г. 

 

§8. Настоящата Тарифа е изменена и допълнена с решение на Управителния съвет на Токуда Банк АД от Протокол 
№492/13.05.2011 г. и влиза в сила от 25.05.2011 г. 
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§9. Настоящата Тарифа е изменена и допълнена с решение на Управителния съвет на Токуда Банк АД от Протокол 
№498/14.06.2011 г. и влиза в сила от 14.06.2011 г. 

 

§10. Настоящата Тарифа е изменена и допълнена с решение на Управителния съвет на Токуда Банк АД от Протокол 
№508/30.08.2011 г. и влиза в сила от 19.09.2011 г. 

 

§11. Настоящата Тарифа е изменена и допълнена с решение на Управителния съвет на Токуда Банк АД от Протокол 
№569/16.10.2012 г. и влиза в сила от  01.01.2013 г. 

 

§12. Настоящата Тарифа е изменена и допълнена с решение на Управителния съвет на Токуда Банк АД от Протокол 
№ 594/ 30.08.2013 г. и влиза в сила от 01.11.2013 г. 

 

§13. Настоящата Тарифа е изменена и допълнена с решение на Управителния съвет на Токуда Банк АД от Протокол 
№629/ 29.08.2014 г. и влиза в сила:  

- за промените в Раздел ІІІ. „Касови операции” - от 01.11.2014 г.,  
- за промените в Раздел VІІІ. „Кредитни операции”, в частта „Потребителско кредитиране – индивидуални клиенти” 

и в частта „Ипотечно кредитиране – индивидуални клиенти” – от 23.07.2014 г. 

 

§14. Настоящата Тарифа е изменена и допълнена с решение на Управителния съвет на Токуда Банк АД с Протокол 
№660/30.04.2015 г. и влиза в сила от 07.07.2015 г., с изключение на: 

- Раздел VII. „Гаранционни операции“ и Раздел VIII. „Кредитни операции“ за нови сделки – в сила от 12.05.2015 г. 
За действащите кредитни сделки се прилагат договорените условия. 

- Раздел IX. „Картови разплащания“ за кредитни карти MasterCard Bonus Cash - в сила от 20.04.2015 г. 

 
 


