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ЛИХВЕН БЮЛЕТИН НА ТОКУДА БАНК АД 
в сила от 11.05.2021 г. 

 

I. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ И ВЛОГОВЕ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 
 

 
 

Депозит ТОКУДА ИНВЕСТ 

Валута/срок 18 месеца 24 месеца 36 месеца 

BGN 0,40% 0,50% 0,60% 

EUR 0,40% 0,50% 0,60% 

USD 0,50% 0,60% 0,80% 

Минималнa изискуемa сумa в съответната валута - 1 000 BGN/ 500 EUR/ 1 000 USD  
През целия срок се позволява довнасяне като максимално допустимата сума е седемкратно първоначалният размер на 
депозита, без това да нарушава условията на депозита. На падежа депозитът автоматично се продължава за същия 
срок, при действащите към момента на подновяване лихвени условия на депозитния продукт. При предсрочно 
прекратяване на депозита, Банката начислява лихвен процент, валиден за разплащателни сметки във валутата на 
депозита.  

 
 

Депозит ТОКУДА СТАНДАРТ 

Валута/срок 3 месеца 6 месеца 12 месеца 

BGN 0,05%  0,10%  0,30% 

EUR 0,05% 0,10% 0,30% 

USD 0,10% 0,20%  0,40% 

GBP 0,01% 0,01% 0,01% 

CHF 0,01% 0,01% 0,01% 
Минималнa изискуемa сумa в съответната валута - 100 BGN/EUR/USD, 50 GBP / 150 CHF  
През целия срок се позволява довнасяне като максимално допустимата сума е седемкратно първоначалният размер на 
депозита, без това да нарушава условията на депозита. На падежа депозитът автоматично се продължава за същия 
срок, при действащите към момента на подновяване лихвени условия на депозитния продукт. При предсрочно 
прекратяване на депозита, Банката прилага лихвения процент, валиден за разплащателни сметки във валутата на 
депозита.  

 
 

Безсрочен депозит ТОКУДА ПРЕМИУМ 

Валута/срок Лихвен процент 

BGN 0,01% 

EUR 0,01% 

USD 0,01% 

Минималнa изискуемa сумa в съответната валута - BGN 200/EUR 200/USD 200 
През целия срок на безсрочния депозит се позволява довнасяне, без това да нарушава условията на депозита. 
Депозитът е безсрочен и се закрива по искане на клиента като за изтеклия период депозитът се олихвява с 
договорения лихвен процент. 

 

Детски влог ТОКУДА ДЕТСТВО МОЕ 

Валута/срок Лихвен процент 

BGN 0,55% 

EUR 0,55% 

USD 0,70% 

Минималнa изискуемa сумa в съответната валута – 10 BGN/EUR/ USD  
През целия срок на депозита се позволява довнасяне, без това да нарушава условията на депозита. Срокът на 
депозита е до навършване на пълнолетие (18 годишна възраст) на титуляря на детския депозит.  
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II. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО СМЕТКИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 
 

 
1. Дебитна карта Маестро за пенсионери 

Размер Лихвен процент 

до 1 200 BGN 0,60% 

от 1 200,01 до 2000 BGN 0,30% 

над  2 000,01 BGN 0,20% 

 
 

2. Лихвени проценти по сметки за физически лица 

Валута Вид сметка Изискуем 

минимум 

Олихвяем 

минимум 

Годишен 

номинален лихвен 

BGN 

разплащателна 10 100 0,00% 

разплащателна с дебитна карта 10 100 0,00% 

платежна сметка за основни операции 10 100 0,00% 

дебитна карта Маестро за пенсионери 5 50 съгласно II.1. 

дарителска 10 - - 

EUR 
разплащателна 5 50 0,00% 

дарителска 5 - - 

USD 
разплащателна 7 50 0,00% 

дарителска 7 - - 

GBP 
разплащателна 4 - - 

дарителска 4 - - 

CHF 
разплащателна 8 - - 

дарителска 8 - - 

JPY 
разплащателна 700 - - 

дарителска 700 - - 

 
 

III. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 
 

 

Депозит ТОКУДА БИЗНЕС ИНВЕСТ: 

Валута/Срок 3 месеца 6 месеца 12 месеца 

BGN 0,00% 0,00% 0,03% 

EUR 0,00% 0,00% 0,03% 

USD 0,07% 0,15% 0,20% 

Минимални изискуеми суми – 1 000 BGN/EUR/USD  
Максимален размер - 500 000 BGN/ 250 000 EUR/USD 
През целия срок на депозита се позволява довнасяне до достигане на максималния размер, без това да нарушава 
условията на депозита. На падежа депозитът автоматично се продължава за същия срок, при действащите към момента 
на подновяване лихвени условия на депозитния продукт. При предсрочно прекратяване на депозита, Банката прилага 
лихвения процент, валиден за разплащателни сметки във валутата на депозита. За депозити над посочения максимален 
размер за продукта, както и за кумулативно депозирана сума от клиента, надвишаваща посочения максимален размер 
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за продукта, лихвените проценти се договарят  с управление „Трежъри и финансови пазари“ на тел: +359 2/ 403 79 40; 
+359 2/ 403 79 41. 
 

 

IV. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО СМЕТКИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 
 

 
 

Валута Вид сметка Изискуем 

минимум 

Олихвяем 

минимум 

Годишен номинален 

лихвен процент 

 

 

 

BGN 

разплащателна 30 500 0,00% 

разплащателна с дебитна карта 5 50 0,00% 

набирателна 20 няма - 

ликвидационна 30 няма 0,00% 

особена 30 няма 0,00% 

със специално предназначение 30 по договореност 

 

 

EUR 

 

разплащателна 15 250 0,00% 

набирателна 10 няма - 

ликвидационна 15 няма 0,00% 

особена 15 няма 0,00% 

със специално предназначение 15 по договореност 

 

 

USD  

разплащателна 20 250 0,00% 

набирателна 10 няма - 

ликвидационна 20 няма 0,00% 

особена 20 няма 0,00% 

със специално предназначение 20 по договореност 

 

 

GBP  

разплащателна 12 - - 

набирателна 10 няма - 

ликвидационна 12 няма - 

особена 12 няма - 

със специално предназначение 12 по договореност 

 

 

CHF 

 

разплащателна 23 - - 

набирателна 20 няма - 

ликвидационна 23 няма - 

особена 23 няма - 

със специално предназначение 23 по договореност 

 

 

JPY 

разплащателна 2000 - - 

ликвидационна 2000 няма - 

особена 2000 няма - 

със специално предназначение 2000 по договореност 
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V. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ПРОДУКТИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, СПРЕНИ ОТ ПРОДАЖБИ 
 

Лихвените проценти за депозитния продукт ТОКУДА СТАНДАРТ се прилагат и за наличните депозити ТОКУДА 
СТАНДАРТ+, ТОКУДА АВАНГАРД, Стандартните срочни депозити в GBP и CHF. 

По депозитни продукти ТОКУДА ИНВЕСТ – 12 месечен срок, 30 месечен срок, ТОКУДА БОНУС +, ТОКУДА АВАНС +, 
Банката прилага годишен лихвен процент в размер на „0,01%“. 

Лихвените проценти за депозитния продукт ТОКУДА ДЕТСТВО МОЕ се прилагат и за налични депозити ТОКУДА 
ДЕТСТВО. 

 

 

Депозит ТОКУДА СТАНДАРТ 

Валута/срок 1 месец 

BGN 0,01% 

EUR 0,01% 

USD 0,01% 

GBP 0,01% 

CHF 0,01% 

 
 

VI. ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ПРОДУКТИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, СПРЕНИ ОТ ПРОДАЖБИ 
 

 
 

Депозит ТОКУДА БИЗНЕС ИНВЕСТ: 

Валута/Срок 1 месец 

BGN 0,00% 

EUR 0,00% 

USD 0,00% 

 
 
 

VII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

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. 

Банката си запазва правото да променя лихвените проценти, посочени в Лихвения бюлетин. Новите лихвени проценти 
се прилагат спрямо действащите депозити от датата на първия падеж, следващ промяната.  

Начислените на годишна база лихви по разплащателните 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. 

Привлечените средства по сметки на физически и юридически лица, открити в Банката са гарантирани в съответствие с 
разпоредбите на Закона за гарантиране на влоговете в банки. 

Настоящият Лихвен бюлетин на Банката е изготвен на български и английски език като при противоречие е меродавен 
българският език. Промените в Лихвения бюлетин са приети с Решение на УС на Токуда Банк АД от 29.04.2021 г. и влизат 
в сила от 11.05.2021 г. 

 


