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СМЕТКИ 

I. Откриване на сметки лева чужда валута 

1.  Разплащателни сметки без карта 4 BGN 2 EUR 

2. Разплащателни сметки с карта 2 BGN - 

3.  Разплащателни сметки с дебитна карта Маестро за пенсионери Без такса - 

4.  Депозитни сметки  Без такса Без такса 

5.  Дарителски сметки Без такса Без такса 

6.  Сметки със специално предназначение По договаряне,   
мин. 100 BGN 

По договаряне,  
мин. 100 BGN 

7.  Разплащателни сметки за разплащания чрез „Юнистрийм“ - 5 BGN 

8.  Такса за предварително проучване, разглеждане на документи 
и становище относно приемане/отказ за обслужване като 
клиент на чуждестранни физически лица 

300 BGN 300 BGN 

II.  Месечна поддръжка на сметки   

1.  Разплащателни сметки без карта 4 BGN  2 EUR  

2. Разплащателни сметки с карта 3 BGN  - 

3.  Разплащателни сметки с дебитна карта Маестро за пенсионери 0,50 BGN - 

4.  Дарителски сметки Без такса Без такса 

5.  Сметки със специално предназначение По договаряне По договаряне 

6.  Разплащателни сметки за разплащания чрез „Юнистрийм“ - Без такса за първата 
година. Всяка 
следваща 6 BGN 
годишно, удържа се 
месечно по 0,50 BGN 

7. Такса Наличност  1,00% годишно върху превишението над  
500 000 BGN. 

III.  Закриване на сметки   

1.  Разплащателни сметки (таксата се събира само при закриване 
на сметки, открити до 6 месеца от датата на закриване) 

5 BGN 5 EUR 

2. Разплащателни сметки с дебитна карта Маестро за пенсионери Без такса  

3. Депозитни сметки Без такса Без такса 

4.  Дарителски сметки Без такса Без такса 

5.  Сметки със специално предназначение По договаряне По договаряне 

6.  Разплащателни сметки за разплащания чрез „Юнистрийм“ - Без такса 
Забележки: 
1. Таксите за откриване на сметки се събират в момента на тяхното откриване. 
2. Таксата за предварително проучване, разглеждане на документи и становище относно приемане/отказ за обслужване като клиент на 

чуждестранни физически лица, се заплаща преди установяване на взаимоотношения с Банката, а в случай на отказ не подлежи на 
връщане. След преглед на документите и одобрение от страна на Банката, се събира и таксата за откриване на разплащателна сметка.  

3. Таксата за предварително проучване, разглеждане на документи и становище относно приемане/отказ за обслужване като клиент на 
чуждестранни физически лица не е приложима при откриване на разплащателна сметка за разплащания чрез „Юнистрийм“. 

4. Таксата Наличност за сметки в левове, евро и швейцарски франкове се начислява върху превишението над 500 000 BGN, което се 
изчислява като сумарно дневно салдо за дните на превишението по клиентските сметки. Средствата по сметки в евро и швейцарски 
франкове ще бъдат преизчислявани в лева на дневна база по фиксинг на БНБ за съответния ден. Таксата се удържа на последно число 
на календарния месец. Таксата не се начислява по салда на депозитни сметки, сметки със специално предназначение, дарителски 
сметки и други сметки, които се откриват при специално договорени условия между Банката и клиента (например доверителни (eскроу) 
сметки при кредитиране на физически лица). 

 

КАСОВИ ОПЕРАЦИИ  

I.  Внасяне в брой лева чужда валута 

1.  Внасяне на суми от титуляр и упълномощено лице по сметка   

1.1. До 3 000 BGN (равностойност в чужда валута) 1 BGN 0,50 EUR 

1.2.  От 3 000,01 BGN до 30 000 BGN, върху цялата сума 0,15%  0,15%  
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(равностойност в чужда валута) 

1.3. Над 30 000,01 BGN, върху цялата сума 
(равностойност в чужда валута) 

0,40% 0,40% 

2. Внасяне на суми от трето лице по сметка в Банката   

2.1. До 3 000 BGN (равностойност в чужда валута) 4 BGN 2 EUR 

2.2. От 3 000,01 BGN до 30 000 BGN, върху цялата сума 
(равностойност в чужда валута) 

0,20%  0,20%  

2.3. Над 30 000,01 BGN, върху цялата сума 
(равностойност в чужда валута) 

0,45% 0,45% 

3. Внасяне на суми по сметки в Банката с основание погасяване на 
задължение по кредит/кредитна карта 

Без комисиона Без комисиона 

4.  Внасяне по депозитна сметка Без комисиона Без комисиона 

5.  Внасяне по дарителска сметка Без комисиона Без комисиона 

II.  Теглене в брой    

1.  Теглене на суми от сметка    

1.1.  До 3 000 BGN (равностойност в чужда валута) 4 BGN 2 EUR 

1.2.  От 3 000,01 BGN до 30 000 BGN, върху цялата сума 
(равностойност в чужда валута) 

0,50% 0,50% 

1.3. Над 30 000,01 BGN, върху цялата сума (равностойност в чужда 
валута) 

0,60% 0,60% 

2.  Теглене на срочен депозит на датата на падежа, независимо от 
сумата 

Без комисиона Без комисиона 

3.  Теглене на суми, без заявка  
 

  

3.1. До 30 000 BGN върху цялата сума (равностойност в чужда 
валута) 

0,80% 0,80% 

3.2. Над 30 000,01 BGN върху цялата сума (равностойност в чужда 
валута) 

1,00% 1,00% 

4. Заявени, но неизтеглени или намаление на заявената сума в 
деня на теглене  
(върху неизтеглената или намалена сума) 

0,65% 0,65% 

III.  Проверка за истинност и размяна на банкноти при касови 
операции 

  

1. Проверка за истинност на банкноти, такса на всяка банкнота 1 BGN  0,50 EUR 

2. Размяна на банкноти, такса върху номинала 10% 10% 

3. Непосредствена замяна на повредени български банкноти и 
монети 

Без комисиона - 

IV. Покупко-продажба на валута на каса Без комисиона Без комисиона 

V.  Касови операции с монети   

1.  Внасяне на монети по сметка   

1.1. До 50 BGN 5 BGN - 

1.2. За частта над 50 BGN 5%, мин. 10 BGN - 

2.  Теглене на монети от сметка (при възможност на Банката)   

2.1. До 50 BGN 5 BGN - 

2.2. За частта над 50 BGN 5%, мин. 10 BGN - 

3. Размяна на монети (при възможност на Банката)   

3.1. До 50 BGN 6 BGN - 

3.2. За частта над 50 BGN 6%, мин. 10 BGN - 
Забележки: 

1. Размерът на касовите комисиони се прилага върху общата сума на всички касови вноски/тегления за една сметка, в рамките на един 

работен ден. 

2. Условия за заявки за теглене (включително при теглене от депозит на падеж): 
a) За BGN и EUR: При теглене на суми в брой над 3 000 BGN и до 10 000 BGN както и над 1 500 EUR и до 5 000 EUR, Банката изисква 
писмено или по имейл предизвестие от един работен ден, направено до 14.00 часа. 
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b) За BGN и EUR: При теглене на суми в брой над 10 000 BGN /5 000 EUR, Банката изисква писмено или по имейл предизвестие от два 
работни дни, направено до 14.00 часа. 
c) За USD, GBP, CHF, JPY: над равностойността на 3 000 BGN, изчислена по фиксинга на БНБ за USD, GBP, CHF, JPY,  Банката изисква 
писмено или по имейл предизвестие от три  работни дни, направено до 14.00 часа. 

3. 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 т.2.a и т.2.b и т.2.с  

4. Посочените суми за EUR и USD, над които е необходима предварителна заявка и се събира съответната комисиона за теглене, не се 

прилагат при операции, свързани с разплащанията по системата „Юнистрийм” и „RIA“. 

5. Теглене без заявка, съгл. т. II. т. 3, се извършва само при договореност с Банката. 

6. При възможност Банката осигурява теглене на номинален купюрен строеж, по желание на клиента. 

7. Касова операция „размяна на монети“, включва размяна на предоставени монети срещу банкноти и обратното, без теглене/внасяне 

по сметка. 

8. При покупко-продажба на валута на каса за суми над 5 000 EUR или равностойността им в друга валута, курсът за сделката може да 

се договоря.  

9. Извършена покупко–продажба на валута не може да бъде сторнирана по желание на клиента, но може да бъде изпълнена обратна 

операция, с възможност за договорен курс.  

   ПРЕВОДИ   

I. Входящи преводи в лева Без комисиона  

II. Изходящи преводи в лева лева чужда валута 

1. Безкасови преводи   

1.1. Междубанков превод през БИСЕРА   

1.1.1. На хартиен носител 5 BGN - 

1.1.2. Онлайн банкиране 1 BGN - 

1.2. Междубанков превод през РИНГС   

1.2.1. На хартиен носител  20 BGN - 

1.2.2. Онлайн банкиране 12 BGN - 

1.3. Вътрешнобанков превод между сметки на различни клиенти   

1.3.1. На хартиен носител 2,50 BGN - 

1.3.2. Онлайн банкиране 0,50 BGN - 

1.4.  Вътрешнобанков превод между сметки на един и същ клиент   

1.4.1.  На хартиен носител 2 BGN - 

1.4.2.  Онлайн банкиране Без такса - 

1.5. Директен дебит    

1.5.1. Междубанков през БИСЕРА   

1.5.1.1. На хартиен носител 5 BGN - 

1.5.1.2. Онлайн банкиране 1 BGN - 

1.5.2. Междубанков през РИНГС   

1.5.2.1. На хартиен носител 20 BGN - 

1.5.2.2. Онлайн банкиране 12 BGN - 

1.5.3. Между клиенти на Банката   

1.5.3.1. На хартиен носител 2,50 BGN - 

1.5.3.2. Онлайн банкиране 0,50 BGN - 

1.6. Промяна/Анулиране на нареден левов превод 20 BGN - 

1.7. Уведомление за отказ от изпълнение на левов превод от 
страна на Банката 

5 BGN - 

1.8. При неточни/непълни данни за извършване на левов превод 
(допълнителна такса за кореспонденция) 

5 BGN - 

2.  Касови преводи   

2.1.  Междубанков превод, чрез вноска на каса, през БИСЕРА 0,50%, мин. 5 BGN   - 

2.2. Междубанков превод, чрез вноска на каса,  през РИНГС 0,60%, мин. 20 BGN   - 

III. Входящи преводи в чуждестранна валута   

1.  Входящи валутни преводи    

1.1.  в EUR от страна в Европейското икономическо пространство  Без такса 
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(ЕИП) 

1.2. До 100 EUR или равностойност в друга валута от страна извън 
ЕИП и от страна в ЕИП във валута различна от EUR 

 1 EUR 

1.3. Над 100 EUR или равностойност в друга валута от страна извън 
ЕИП и от страна в ЕИП във валута различна от EUR 

- 0,1%, мин. 5 EUR, 
макс. 100 EUR 

2. Запитване/рекламации към други банки  30 EUR 

IV.  Изходящи преводи в чуждестранна валута   

1. Изходящ превод в EUR към страни в ЕИП (изпълняват се само със 

споделени разноски SHA) 
  

1.1. На хартиен носител   

1.1.1. за суми до 100 000 BGN /равностойност на 51 129,19 EUR/ 
(SEPA) – SPOT/TOM вальор 

- 2.56 EUR 

1.1.2. за суми над 100 000 BGN /равностойност на 51 129,19 EUR/ 
(TARGET2) – SPOT/TOM вальор 

- 10.23 EUR 

1.1.3. Експресен - същия работен ден /SAME/  10.23 EUR 

1.2. Онлайн банкиране   

1.2.1. за суми до 100 000 BGN /равностойност на 51 129,19 EUR/ 
(SEPA) – SPOT/TOM вальор  

 0.51 EUR 

1.2.2. за суми над 100 000 BGN /равностойност на 51 129,19 EUR/ 
(TARGET2) – SPOT/TOM вальор 

 6.14 EUR 

1.2.3. Експресен - същия работен ден /SAME/  6.14 EUR 

2. Изходящ превод извън ЕИП и превод във валута различна от 
EUR в ЕИП 

  

2.1. На хартиен носител   

2.1.1. с вальор на превода 2 работни дни /SPOT/  0,20%, мин. 22 EUR, макс.270 EUR 

2.1.2. с вальор на превода следващ работен ден /TOM/  0,25%, мин. 35 EUR, макс.400 EUR 

2.1.3. с вальор на превода същия работен ден /SAME/ - 0,30%, мин. 45 EUR, макс. 400 EUR 

2.2. Онлайн банкиране   

2.2.1. с вальор на превода 2 работни дни /SPOT/ - 0,15%, мин. 18 EUR, макс. 250 EUR 

2.2.2. с вальор на превода следващ работен ден /TOM/  0,20%, мин. 28 EUR, макс. 350 EUR 

2.2.3. с вальор на превода същия работен ден /SAME/ - 0,25%, мин. 38 EUR, макс. 350 EUR 

3. Изходящ превод с разноски OUR – допълнителна такса към 
посочените в т.2  

  

3.1. в EUR, CHF, GBP, JPY   към други страни към Австрия -
CHF,GBP,JPY 

 до 12 500  28 EUR 8 EUR 

 от 12 500,01 до 20 000,00 - 35 ЕUR 15 EUR 

 от 20 000,01 до 30 000,00 - 45 ЕUR  25 EUR 

 от 30 000,01 до 40 000,00 - 55 ЕUR 35 EUR 

 от 40 000,01 до 50 000,00 - 65 ЕUR  45 EUR 

 Над 50 000,00  - 70 EUR  50 EUR 

3.2. в USD   

 до 20 000,00 - 15 USD 

 над 20 000,01  30 USD 

4. Вътрешнобанкови валутни преводи   

4.1. На хартиен носител - 2.56 EUR 

4.2. Онлайн банкиране - 0.51 EUR 

4.3. Между две сметки на един и същ титуляр - Без комисиона 

5. Спешна обработка на нареждане за валутен превод, 
предоставен след регламентирания в тарифата час, при 
възможност на Банката /допълнителна такса/ 

- 20 EUR 

6. Запитване/рекламации към други банки  - 30 EUR 

7. Промяна/Анулиране на нареден валутен превод - 30 EUR 

8. Уведомление за отказ от изпълнение на валутен превод от 
страна на Банката 

- 5 EUR 
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9. При неточни/ непълни данни за извършване на валутен 
превод (допълнителна такса за кореспонденция) 

- 10 EUR 

10. Преводи от дарителски сметки  - Комисиони на чуждите банки 

V. Покупко-продажба на валута по сметка Без комисиона Без комисиона 

VI. Експресни преводи чрез Юнистрийм и RIA   

1. Система Юнистрийм в EUR/USD   

1.1. Входящи преводи - Без комисиона 

1.2. Изходящи преводи - Мин. 3 EUR/USD + 
комисиона на 
чуждите банки 

2. Система RIA в EUR/USD   

2.1. Входящи преводи - Без комисиона 

3. Запитване/рекламации - 5 BGN 
Забележки: 

1. Банката приема и изпълнява в рамките на същия ден нареждания за междубанкови плащания в лева, получени в Банката: 

 до 16:30 часа, ако са получени в офис на Банката (за плащания чрез системата БИСЕРА ); 

 до 17:00 часа, ако са изпратени към Банката чрез системата на „Интернет банкирането“ (за плащания чрез системата БИСЕРА);  

 до 15:00 часа (за плащания към бюджета чрез системата БИСЕРА);  

 до 15:00 часа (за плащания чрез системата РИНГС). 
Получените в Банката нареждания след този час се изпълняват с вальор следващ работен ден. 

 
2. Банката приема и изпълнява в рамките на същия ден нареждания за вътрешнобанкови плащания в лева, получени в Банката до:. 

 до 16:30 часа, ако са получени в офис на Банката; 

 до 17:00 часа, ако са изпратени към Банката чрез системата на „ИБ“. 
             Получените в Банката нареждания след този час се изпълняват с вальор следващ работен ден.  

3. При ползване на многоредово платежно нареждане/вносна бележка за плащания от/към бюджета, плащането за всяко едно 

задължение се третира като индивидуален изходящ превод. 

4. Банката приема за изпълнение нареждания за валутни преводи със следните инструкции: 

  4.1. По отношение на разноските: 

a) Опция SHA - Разноските на Токуда Банк АД са за сметка на наредителя, а разноските на останалите банки, участващи в платежната 

верига, са за сметка на получателя. Преводи в EUR за страна от Европейското икономическо пространство се изпълняват 

задължително със споделени разноски (SHA). 

b) Опция OUR -  Всички разноски по превода са за сметка на наредителя. Той заплаща допълнително фиксирана сума на банката 

кореспондент, което гарантира получаването на наредената сума на превода в пълен размер. 

c) Опция BEN - Всички разноски по превода, включително и тези на Банката, са за сметка на получателя. 

4.2. По отношение на Вальора: 

a) SPOT – 2 работни дни 

b) TOM - 1 работен ден 

c) SAME DAY – същия работен ден 

5. Краен срок за приемане на междубанкови нареждания за валутни превод с вальор TOM и SPOT е 15:00 часа. Получените в Банката 

нареждания след този час се изпълняват с вальор следващ работен ден. 

  6.  Краен срок за приемане на междубанкови нареждания за валутни превод с вальор SAME DAY е 13:00 ч. и се изпълняват с вальор същия 

работен ден.  Получените в Банката нареждания след този час се изпълняват с вальор следващ работен ден. 

  7. Входящи валутни преводи получени до 16,30 часа, се обработват от Банката в рамките на работния ден. След този час, Банката 

заверява сметката на получателя със сумата на превода на следващия работен ден, като посочва за вальор работния ден, в който сметката 

на Банката е била заверена. 

8.    Нареждания за валутни преводи с вальор TOM и SAME DAY се изпълняват със съгласие и възможност от страна на Банката. 

9. Преводи в EUR, с опция SHA  към банки на територията на Европейския съюз и ЕИП се изпълняват с вальор TOM или SAME DAY (SEPA 

преводи). 

10. При изпълнение на изходящи валутни преводи в USD с разноски OUR към банки в САЩ и Канада, банката изпълнява нареждането без 

да събира такси от кореспондентската банка, но е възможно банката на бенефициента да удържи разноски от сумата на превода. 

11. При получаване на валутен превод с опция за разноски OUR и невъзможност на Банката да си събере дължимата комисиона от банката 

на наредителя в срок до 2 месеца, Банката събира дължимата й комисиона за входящия валутен превод от сметката на бенефициента. 

12. При излъчване на валутен превод с опция за разноските OUR през системата TARGET 2, в допълнение на таксите по т.IV от настоящия 

раздел, се събират и комисиони на банките-контрагенти, поискани изрично от тях. 

13. Преводи чрез системата “Юнистрийм” се обработват в рамките на работния ден, както следва: 

a) за издаване, анулиране и изменение - до 15:30 часа 

b) за получаване - до 15:50 часа 
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14. Преводи чрез системата “RIA” се обработват и изплащат в рамките на работния ден до 16:30 часа.  

15. Връщане на получен валутен превод, се счита за изходящ превод и се удържа комисиона като за такъв. 

16. Връщане на входящ валутен превод, когато плащането е извършено се изпълнява само при възможност на Банката и след изрично 

съгласие на бенефициента. 

17. Изходящ валутен превод, който е върнат не по вина на Банката, се счита за входящ валутен превод. 

18. Анулиране на изходящ превод в лева и валута, по молба на клиента, се изпълнява при възможност от страна на Банката. 

19. Към всички такси Запитвания/Рекламации и Промяна/Анулиране, касаещи входящи и изходящи валутни преводи, се дължат от клиента 

допълнително и таксите на чуждите банки. 

20. За нечетливо попълненото нареждане Банката не носи отговорност. 

21. Банката има възможност да откаже изпълнение на превод, в случай на неизрядни и/или липсващи документи. 

22. При покупко-продажба на валута по сметка за суми над 5 000 EUR или равностойността им в друга валута, курсът за сделката може да 

се договоря. 

23. Извършена покупко–продажба на валута не може да бъде сторнирана по желание на клиента, но може да бъде изпълнена обратна 

операция, с възможност за договорен курс. 

БАНКОВИ КАРТИ  

I.  Дебитни карти MAESTRO 

  лева  

1.  Издаване на карта  

1.1. Основна карта Без такса 

1.2. Допълнителна карта 2 BGN 

1.3.  Експресно издаване на карта 10 BGN 

2.  Подновяване на банкова карта   

2.1. След изтичане срока на валидност Без такса 

2.2. Преди изтичане срока на валидност, поради загуба, кражба и друго, по желание 
на клиента 

5 BGN 

3. Получаване на карта в офис, различен от издалия картата, по предварителна 
заявка на клиента 

Без такса 

4. Генериране на нов ПИН код  5 BGN 

5.  Такса SMS известие за извършена трансакция (таксата се дължи от клиента на 
външен доставчик) 

0,15 BGN 

6. Промяна на лимити по карта  2 BGN 

7. Справка по сметка на АТМ 0,20 BGN 

8. Теглене от АТМ:  

8.1. На Банката и Уникредит Булбанк АД 0,40 BGN 

8.2. На Банката и Уникредит Булбанк АД чрез дебитна карта Маестро за пенсионери Без такса 

8.3. На други банки в страната и чужбина (в ЕИП) 0,80 BGN 

8.4. В чужбина извън ЕИП 3 EUR + 1%   

9. Теглене от ПОС  

9.1. В офис на Банката 1 BGN + 1% 

9.2. В офис на друга банка в страната и чужбина (в ЕИП) 3 BGN + 1%  

9.3. В чужбина извън ЕИП 3 EUR + 1%   

10. Плащане на стоки и услуги на ПОС   

10.1. В страната Без такса 

10.2. В чужбина Без такса 

11. Блокиране на банкова карта по искане на клиент  Без такса 

12. Отблокиране на банкова карта  2 BGN 

13. Неоснователно оспорване на трансакция 20 BGN 

14. Откриване на арбитражна процедура за оспорване на трансакция, извършена в 
чужбина 

Действителните разноски на 
Банката 

15. Административна такса на арбитражната комисия при разглеждане на случай с 
оспорена трансакция в чужбина 

Действителните разноски на 
Банката 

16. Получаване на средства по платежна сметка чрез карта 0,5% от стойността на 
трансакцията 
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17. Лимити за операции с банковата карта 

 Еднократна трансакция 24 часа Седмичен 

 страната  чужбина страната чужбина страната чужбина 

ПОС 3 000 BGN 3 000 BGN 9 000 BGN 6 000 BGN 9 000 BGN 10 000 BGN 

АТМ 600 BGN 1 000 BGN 1 200 BGN 1 200 BGN 3 600 BGN 6 000 BGN 

Общо ПОС+АТМ - - 10 200 BGN 7 200 BGN 12 600 BGN 16 000 BGN 

Общо ПОС+АТМ - - 10 200 BGN 16 000 BGN 

Общ лимит ПОС - - 10 200 BGN 9 000 BGN 

Общ лимит АТМ - - 1 200 BGN 3 600 BGN 

Брой трансакции 1 бр. 20 бр. 80 бр. 
 

 

II.  Кредитни карти MasterCard Standard MasterCard Bonus 
Cash 

  лева  лева  

1.  Издаване на карта   

1.1. Основна карта Без такса Без такса 

1.2. Допълнителна карта 5 BGN 5 BGN 

1.3. Експресно издаване  30 BGN 30 BGN 

2. Подновяване на карта    

2.1.  След изтичане срока на валидност Без такса Без такса 

2.2.  Преди изтичане срока на валидност, поради загуба, кражба и 
друго по желание на клиента 

20 BGN 20 BGN 

3. Получаване на банкова карта в офис, различен от издалия 
картата, по предварителна заявка на клиента 

Без такса Без такса  

4. Месечно обслужване на карта:   

4.1. Основна карта  4 BGN 3,50 BGN 

4.2. Допълнителна карта  1 BGN 1 BGN 

5. Генериране на нов ПИН-код   7 BGN 7 BGN 

6. Такса SMS известие за извършена трансакция (таксата се дължи 
от клиента на външен доставчик) 

0,15 BGN 0,15 BGN 

7. Промяна на лимити по карта  5 BGN 5 BGN 

8. Справка по сметка нa ATM 0,30 BGN 0,30 BGN 

9. Теглене от АТМ:   

9.1. На Банката и Уникредит Булбанк АД 2 BGN + 1.5% 2,5 BGN + 1.5% 

9.2. На други банки в страната и чужбина (в ЕИП) 5 BGN + 1.5% 6 BGN + 1.5% 

9.3. В чужбина извън ЕИП 4 ЕUR + 3%  4 ЕUR + 3%  

10. Теглене от ПОС:   

10.1. В офис на Банката 3 BGN + 1.2% 3 BGN + 1.5% 

10.2. В офис на друга банка в страната и чужбина (в ЕИП) 2 BGN + 3%  5 BGN + 3% 

10.3. В чужбина извън ЕИП 4 ЕUR + 3%  4 ЕUR + 3%  

11. Плащане на стоки и услуги на ПОС   

11.1. В страната Без такса Без такса 

11.2. В чужбина Без такса Без такса 

12. Блокиране на банкова карта по искане на клиента Без такса Без такса 

13. Отблокиране на банкова карта  3 BGN 3 BGN 

14. Неоснователно оспорване на трансакция 40 BGN 40 BGN 

15. Откриване на арбитражна процедура за оспорване на 
трансакция, извършена в чужбина 

Действителните 
разноски на Банката 

Действителните 
разноски на Банката 

16. Административна такса на арбитражната комисия при 
разглеждане на случай с оспорена трансакция в чужбина 

Действителните 
разноски на Банката 

Действителните 
разноски на Банката 

17. Обезщетение за надвишен кредитния лимит 2 % от размера на 
надвишението, мин. 5 
BGN 

2 % от размера на 
надвишението, мин. 5 
BGN 

18. Получаване на средства по платежна сметка чрез карта 0,5% от стойността на 0,5% от стойността на 
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трансакцията трансакцията 

19. Лимити за операции с банковата карта 

 Еднократна трансакция 24 часа Седмичен 

 страната  чужбина страната чужбина страната чужбина 

ПОС 9 000 BGN 9 000 BGN 9 000 BGN 9 000 BGN 9 000 BGN 10 000 BGN 

АТМ 1 000 BGN 1 000 BGN 2 000 BGN 2 000 BGN 2 000 BGN 2 000 BGN 

Общо ПОС+АТМ    10 200 BGN 10 200 BGN 11 000 BGN 12 000 BGN 

Общо ПОС+АТМ   10 200 BGN 16 000 BGN 

Общ лимит ПОС   9 000 BGN 16 000 BGN 

Общ лимит АТМ   2 000 BGN 10 000 BGN 

Брой трансакции 1 бр. 40 бр.  80 бр. 
 

 

III. Други лева 

1. Теглене на пари в брой в офис на Банката чрез ПОС терминално устройство 
с дебитна или кредитна карта, издадена от друга банка 

3%  върху сумата 

2.  Автоматично плащане на битови сметки с карти  

2.1. Регистриране на карта за ползване на услугата 5 BGN 

2.2. Регистрация на сметка/и за плащане и/или нов абонатен номер 0,90 BGN 

2.3. SMS за битови сметки (таксата се дължи от клиента на външен доставчик) 0,10 BGN 

2.4. E-mail за битови сметки (таксата се дължи от клиента на външен доставчик) 0,05 BGN 
 
 

КРЕДИТИ  

I. Потребителски кредити  лева (равностойност в чужда валута) 

1. Потребителски кредит „Стандарт“  

1.1. Проучване на финансовото състояние на кредитополучателя и анализ на 
предлаганите обезпечения 

30 BGN  

1.2. Промяна на условия по договор за кредит по искане на 
кредитополучателя 

1% върху неизплатената част от 
главницата 

2. Потребителски кредит „Медика“  

2.1. Проучване на финансовото състояние на кредитополучателя и анализ на 
предлаганите обезпечения 

Без такса 

2.2. Промяна на условия по договор за кредит по искане на 
кредитополучателя 

1% върху неизплатената част от 
главницата 

2.3. Предсрочно погасяване на главница по кредит /пълно или частично/  Без такса 

3. Потребителски кредит „Моменти щастие“  

3.1. Проучване на финансовото състояние на кредитополучателя и анализ на 
предлаганите обезпечения за кредит с размер до 30 000 лв., платима на 
две части: 

50 BGN 

3.1.1. При входиране на искане за кредит 20 BGN 

3.1.2. При подписване на договор за кредит 30 BGN 

3.2. Проучване на финансовото състояние на кредитополучателя и анализ на 
предлаганите обезпечения за кредит с размер от 30 001 лв. до 60 000 лв., 
платима на две части: 

100 BGN 

3.2.1. При входиране на искане за кредит 50 BGN 

3.2.2. При подписване на договор за кредит 50 BGN 

3.3. Промяна на условия по договор за кредит по искане на 
кредитополучателя 

1% върху неизплатената част от 
главницата 

4. Кредит, обезпечен с парични средства  

4.1. Проучване на финансовото състояние на кредитополучателя и анализ на 
предлаганите обезпечения 

Без такса 
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4.2. Промяна на условия по договор за кредит по искане на 
кредитополучателя 

1% върху неизплатената част от 
главницата 

4.3. Предсрочно погасяване на главница по кредит /пълно или частично/ Без такса 

5. Овърдрафт „Трета възможност“  

5.1. Първоначално проучване по искане за кредит 3 BGN 

5.2. Промяна на условия по договор за кредит по искане на 
кредитополучателя 

1 BGN 

5.3. Автоматично продължаване срока на договора за кредит   1 BGN 

II. Ипотечни кредити 
/обезпечени с ипотека върху недвижим имот/ 

лева (равностойност в чужда валута) 

1. „В сегашно време“ или „Дом в строеж“  

● „В сегашно време“ -за закупуване на жилищен имот, в т.ч. ремонт и 
обзавеждане или за рефинансиране на кредит за закупуване на 
жилищен имот, предоставен от друга банка 

 

● „В сегашно време“ - за закупуване на нежилищен имот или за 
рефинансиране на кредит за закупуване на нежилищен имот, 
предоставен  от друга банка 

● „В сегашно време“ - за текущи нужди или за рефинансиране на такъв 
кредит, предоставен от друга банка 

● “Дом в строеж” – за закупуване на жилищен имот в строеж, със степен 
на завършеност „груб строеж“ (Акт 14), изграждани от 
строители/инвеститори, финансирани от Токуда Банк АД и за 
довършителни работи/ремонт 

1.1. Проучване на финансовото състояние на кредитополучателя и анализ на 
предлаганите обезпечения, платима на две части: 

0,3% от одобрения размер на 
кредита,  мин. 50 BGN 

1.1.1. При входиране на искане за кредит  50 BGN 

1.1.2. При подписване на договор за кредит остатъкът до размера на 0,3% от 
одобрения размер на кредита 

1,2. Промяна на условията по договор за кредит по искане на 
кредитополучателя 

1% върху  неизплатената част  от 
главницата 

1,3. Предсрочно погасяване на главница  

1,3.1. Извършено преди изплащане на 12 погасителни вноски от усвояването на 
кредита 

1% върху предсрочно погасената 
сума от главницата 

1,3.2. Извършено след изплащане на 12 погасителни вноски от усвояването на 
кредита 

Без комисиона 

2. „Ритъмът на твоето бъдеще“ – за закупуване на жилищен имот, в т.ч. 
ремонт и обзавеждане или за рефинансиране на кредит за закупуване 
на жилищен имот от друга банка/финансова институция, с амортизация 
на рефинансирания кредит минимум 24 месеца 

 

2,1. Проучване на финансовото състояние на кредитополучателя и анализ на 
предлаганите обезпечения, платима на две части: 

0,1% от одобрения размер на 
кредита,  мин. 100 BGN 

2,1.1. При входиране на искане за кредит  50 BGN 

2,1.2. При подписване на договор за кредит остатъкът до размера на 0,1% от 
одобрения размер на кредита или 
мин.50 BGN 

2,2. Промяна на условията по договор за кредит по искане на 
кредитополучателя 

1% върху  неизплатената част  от 
главницата 

2,3. Предсрочно погасяване на главница  

2,3.1. Извършено преди изплащане на 12 погасителни вноски от усвояването на 
кредита 

1% върху предсрочно погасената 
сума от главницата 

2,3.2. Извършено след изплащане на 12 погасителни вноски от усвояването на 
кредита 

Без комисиона 

III. Кредитни продукти по работодателски програми B2E  

1.  Потребителски кредит по Преференциални програми - "Стандарт",  
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"Макс", "Привилегия" и "Мениджър" 

1.1. Проучване на финансовото състояние на кредитополучателя и анализ на 
предлаганите обезпечения 

Без такса  

1.2. Промяна на условия по договор за кредит по искане на 
кредитополучателя 

1% върху неизплатената част от 
главницата 

2. Овърдрафт по Преференциални програми - "Стандарт", "Макс", 
"Привилегия" и "Мениджър" 

 

2.1. Проучване на финансовото състояние на кредитополучателя и анализ на 
предлаганите обезпечения 

Без такса  

2.2. Промяна на условия по договор за кредит по искане на 
кредитополучателя 

5 BGN 

2.3. Автоматично продължаване срока на договора за кредит   Без такса  

3. Ипотечни кредити по Преференциални програми - "Стандарт", "Макс", 
"Привилегия" и "Мениджър" 

 

3.1. Проучване на финансовото състояние на кредитополучателя и анализ на 
предлаганите обезпечения 

Без такса 

3.2. Промяна на условията по договор за кредит по искане на 
кредитополучателя 

1% върху  неизплатената част  от 
главницата 

3.3. Предсрочно погасяване на главница  

3.3.1. Извършено преди изплащане на 12 погасителни вноски от усвояването на 
кредита 

1% върху предсрочно погасената 
сума от главницата 

3.3.2. Извършено след изплащане на 12 погасителни вноски от усвояването на 
кредита 

Без комисиона 

IV. Други лева (равностойност в чужда валута) 

1. Изготвяне на проект на нотариален акт за учредяване на ипотека / молба 
за вписване на законна ипотека 

100 BGN (без ДДС) 

2.  Изготвяне на молба за подновяване или за заличаване на ипотека 60 BGN (без ДДС) 

3. Изготвяне на вътрешна оценка на обезпечение от длъжностно лице на 
Банката (оценките не се предоставят на клиентите): 

 

3.1. Апартамент, етаж от къща 80 BGN (без ДДС) 

3.2. Терени – УПИ и ПИ /незастроени/ 80 BGN (без ДДС) за един  
35 BGN  (без ДДС) за всеки следващ 
съседен   

3.3. Земеделска земя 50 BGN (без ДДС) 
25 BGN (без ДДС) за всеки следващ 

3.4. Офис, магазин 90 BGN (без ДДС) 

3.5. Административна или търговска сграда 220 BGN (без ДДС) 

3.6. Индустриален имот 200 BGN (без ДДС) 

3.7. Товарни и леки автомобили 15 BGN (без ДДС) за 1 брой 

3.8. Движими вещи – машини и др. 140 BGN (без ДДС) до 20 бр.                         
220 BGN (без ДДС) над 20 бр.                         

3.9. За актуализация на вътрешна оценка 50% от таксите по т.3 
Забележки:  
I. Потребителски кредити: 
1. При подадено искане за потребителски кредит Банката извършва първоначално проучване на финансовото състояние на 

кредитополучателя и анализ на предлаганите обезпечения. Таксата е платима при подаване на искането за кредит, като не подлежи 
на възстановяване в случай, че кредитът не бъде одобрен от Банката. 

2. При  промяна условията на договор по потребителски кредит, комисионата се събира при подписване на анекс към договора, при 
всяко отделно предоговаряне. 

3. При всяко предсрочно погасяване /пълно или частично/ на главница по потребителски кредит, когато то се извършва през период, в 
който лихвеният процент е фиксиран и оставащият период от кредита е по-голям от една година, кредитополучателят заплаща 
комисиона върху предсрочно погасената главница по кредита. В случаите, извън тези по предходното изречение, комисиона, за 
предсрочно погасяване на главница по кредита, не се дължи.  

4.  По договори за потребителски кредити, сключени след 22.07.2014 год., комисиона за управление не се дължи. По договори за 
потребителски кредити, сключени преди 23.07.2014г., се дължи такса/комисиона за управление в размер, посочен в договора.  

5. Считано от 01.01.2017 г. комисиона за ангажимент  не се дължи. 
II. Ипотечни кредити: 
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1. При подадено искане за ипотечен кредит, Банката извършва първоначално проучване на финансовото състояние на 
кредитополучателя и анализ на предлаганите обезпечения. Първата част от тази такса в размер от 50 BGN, платима при входиране на 
искането за кредит в Банката, не подлежи на възстановяване в случай, че кредитът не бъде одобрен от Банката.  

2. Комисионата за промяна на условията по договора за кредит по искане на кредитополучателя се дължи при входиране в Банката на 
всяка молба от кредитополучателя за това.  

3. Считано от 01.01.2017 г. комисиона за ангажимент  не се дължи. 
III. Други: 
1. Нотариалните и държавните такси за учредяване, вписване, подновяване и заличаване на  ипотека са за сметка на 

кредитополучателя. 
2. Нотариалните такси за учредяване на залог по ЗЗД са за сметка на кредитополучателя. 

3. Вътрешни експертни оценки се изготвят по изключение, по преценка на Банката. 
 

ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  

I. Операции с финансови инструменти, търгувани в страната  лева (равностойност в чужда валута) 

1. Регистриране на клиент и откриване на сметка при ЦД  Без такса 

2. Прехвърляне на финансови инструменти, регистрирани в Централен 

депозитар АД (ЦД) 

 

2.1 Прехвърляне на финансови инструменти от регистър Б към регистър А в 

ЦД  

10 BGN 

 

2.2 Прехвърляне на финансови инструменти от регистър А към регистър Б при 

Банката в ЦД 

5 BGN 

 

2.3 Прехвърляне на финансови инструменти от регистър Б при друг 

инвестиционен посредник към регистър Б при Банката 

Без такса 

2.4 Прехвърляне на финансови инструменти от регистър Б при Банката към 

регистър Б при друг инвестиционен посредник 

10 BGN  

3. Проверка на наличност по сметка в ЦД, при писмено нареждане на 

клиента 

5 BGN 

4. Приемане на искане за изготвяне на депозитарна разписка от ЦД 8 BGN 

5. Отмяна или частична отмяна (за неизпълнената част) на нареждане за 

покупка или продажба на финансови инструменти  

5 BGN 

6. Сделки с акции, права върху акции и компенсаторни инструменти на 

регулиран пазар, на нерегулиран Пазар за растеж на малки и средни 

предприятия (МСП) Beam и MTF BSE International, организирани от 

БФБ(процент от стойността на сделката)  

 

6.1. При обща стойност на нареждането до 50 000 BGN, вкл. 1,0%, мин. 15BGN 

6.2. При обща стойност на нареждането над  

50 000 BGN до 100 000 BGN, вкл. 

0,7%, мин. 100 BGN 

6.3.  При обща стойност на нареждането над 100 000 BGN По договаряне  

7. Операции с финансови инструменти извън регулиран пазар По договаряне  

8. Сделки с корпоративни или общински облигации на регулиран и извън 

регулиран пазар  

0,10%, мин. 15BGN 

9. Издаване на удостоверение за притежавани финансови инструменти по 

клиентска сметка при Токуда Банк АД 

10 BGN (без ДДС) 

II. Операции с държавни ценни книжа (ДЦК) на първичен и вторичен пазар 

в страната 

 

1. Годишна такса за поддържане на регистър за ДЦК (% от номинала)  

1.1. За номинал до 1 000 000 лв. или равностойността им 0,05% върху номинала, мин. 50 BGN  

1.2. За номинал над 1 000 001 лв. или равностойността им По договаряне 

2. Сделки на първичен пазар с ДЦК   

2.1.  Одобрена състезателна/несъстезателна поръчка на първичен пазар на 0,06% върху номинала, мин. 10 BGN 
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ДЦК (% от номинала) 

2.2. Неодобрена състезателна/несъстезателна поръчка 10 BGN 

2.3. Изплащане на емисии с настъпил падеж (% от номинала) 0,02% върху номинала 

3. Сделки на вторичен пазар с ДЦК По договаряне 

4. Трансфер на ДЦК  

4.1. от регистър при Токуда Банк АД в регистър при друг участник в ЕСРОТ 20 BGN 

4.2. от регистър при друг участник в ЕСРОТ в регистър при Токуда Банк АД  без такса 

5. Такса сетълмент  15 BGN 

6. Изготвянето на справка за притежаваните ДЦК 15 BGN 

7. Други сделки с ДЦК, неописани в Тарифата По договаряне 

III. Операции с финансови инструменти, търгувани на международни 

пазари  

 

1. Сделки с финансови инструменти, търгувани на международни пазари По договаряне 

2. Такса сетълмент  По договаряне  

3. Годишна такса съхранение По договаряне 

IV. Операции по регистрационно агентство  

1. Регистрация в ЦД на предварително договорени сделки По договаряне 

2. Регистрация на дарение 45 BGN (без ДДС) + 5 BGN на трансфер 

3. Регистрация по наследяване 75 BGN (без ДДС) + 5 BGN на трансфер  

3.1. Такса за стартиране на процедура по унаследяване, която включва: 

- издаване на удостоверение за притежавани безналични финансови 

инструменти от починало лице;  

- прехвърляне на портфейла на наследодателя при РА, чрез който е 

стартирана  процедурата;  

блокиране на книжата 

25 BGN (без ДДС) (заплаща се при 

стартиране на процедурата и се 

приспада от общата такса по т.3 при 

финализиране на унаследяването) 

3.2. Такса за прекратяване на процедура по унаследяване по инициатива на 

наследниците при регистрационният агент, чрез който същата е 

стартирана (включва деблокиране на книжата и връщането им по 

сметките, където са били преди прехвърлянето им при РА) 

10 BGN (без ДДС) (заплаща се отделно 

от таксата по т.3.1 при желание на 

наследниците да прекратят 

стартираната процедура по 

унаследяване)  

4. Промяна на персонални данни 30 BGN 

5. Издаване на Удостоверение за притежавани финансови инструменти по 

собствена/лична сметка при ЦД  

15 BGN (без ДДС) 

6. Справка (портфейл) за притежавани финансови и/или компенсаторни 

инструменти 

30 BGN (без ДДС) 

7. Справка (разширен портфейл) за притежавани финансови и/или 

компенсаторни инструменти с членове на ЦД/стара дата 

60 BGN (без ДДС) 

V. Годишна такса за Фонда за компенсиране на инвеститорите  

1. За непрофесионални клиенти 0,06% 

2. За професионални клиенти Без такса  

VI. Други сделки, неописани в Тарифата  По договаряне 

Забележки: 

1. Таксите за прехвърляне на финансови инструменти, регистрирани в Централен депозитар АД (ЦД) се начисляват на емисия. 

2. Годишната такса за съхранение на финансови инструменти е платима месечно и се начислява върху пазарната стойност на портфейла 

от финансови инструменти в края на всеки месец. 

3. Годишната такса за непрофесионални клиенти дължима към ФКИ се начислява върху пазарната стойност на портфейла от финансови 

инструменти в края на всеки месец. 

4. Таксата по т. I.5 отмяна или частична отмяна на нареждане за покупка или продажба на финансови инструменти се начислява само в 

случай, че приетото нареждане не е изпълнено/ няма сключена сделка или е частично изпълнено и отмяната важи само за 

неизпълнената част в нареждането. 

5. Прилаганите от Токуда Банк АД комисиони по сделки с финансови инструменти в страната описани в раздел I включват таксите за БФБ 

АД и ЦД АД. 
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6. При подаване на нареждане за сделка с финансови инструменти, Токуда Банк АД предоставя на своите клиенти пълната и подробна 

информация относно приложимите комисиони и съпътстващи разходи свързани с изпълнението на нареждането в съответствие с 

изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти и приложимите подзаконови нормативни актове и Директива 

2014/65/ЕС на Европейския парламент и приложимите към нея нормативни актове.  

 

 

ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ  

I. ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ (ПСОО) лева 

1. Откриване с/без издаване на дебитна карта 1,20 BGN 

1.1. Издаване на дебитна карта към сметката Без такса 

2. Обслужване на разплащателна сметка 
 

2.1. Месечно обслужване на разплащателна сметка с/без дебитна карта 1,99 BGN 

3. 
Закриване (таксата се събира само при закриване на сметки, открити до 6 
месеца преди датата на закриване) 

2,99 BGN 

4. Вноска на каса по разплащателна сметка 
 

4.1. До 3 889 BGN Без такса 

5. Теглене на суми 
 

5.1. На каса до 3 000 BGN 0,99 BGN 

5.2. С дебитна карта от АТМ на Банката и Уникредит Булбанк АД 0,18 BGN 

5.3. С дебитна карта от АТМ на друга банка в страната 0,79 BGN 

6. Плащане по директен дебит 
 

6.1. Към друга сметка в Банката 0,79 BGN 

6.2. Към сметка при друга банка 1,99 BGN 

7. Платежни операции, извършвани чрез дебитна карта, включително в интернет 
 

7.1. Плащане с дебитна карта на ПОС на Банката Без такса 

7.2. Плащане с дебитна карта на ПОС на друга банка  Без такса 

8. Изходящ кредитен превод в левове 
 

8.1. Към сметка в Банката 
 

8.1.1. На хартиен носител 0,79 BGN 

8.1.2. Онлайн банкиране 0,42 BGN 

8.2. Към сметка на бюджета в Банката 
 

8.2.1. На хартиен носител 0,79 BGN 

8.2.2. Онлайн банкиране 0,45 BGN 

8.3. Междубанков превод през БИСЕРА 
 

8.3.1. На хартиен носител 1,99 BGN 

8.3.2. Онлайн банкиране 0,99 BGN 

8.4. Междубанков превод към сметка на бюджета през БИСЕРА 
 

8.4.1. На хартиен носител 1,99 BGN 

8.4.2. Онлайн банкиране 0,96 BGN 

Забележки:  

1. За всички неупоменати операции се прилагат таксите, предвидени за тях в съответния раздел на настоящата Тарифа. 

 

SMS ИЗВЕСТИЯ 

I. SMS известия (с вкл. ДДС)  

1.  предстояща погасителна вноска по кредит без такса  

2.  предстоящо изтичане на овърдрафт без такса  

3.  просрочено задължение по кредит без такса  
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4.  предстояща крайна дата за усвояване на овърдрафт без такса  

5.  намаляващ  лимит по овърдрафт без такса  

6.  нарушено минимално салдо по сметка без такса  

7.  счетоводна трансакция 0,18 BGN 

8.  наличност по сметка 0,18 BGN 

9.  постъпление по сметка 0,18 BGN 

10.  нареден превод от сметка 0,18 BGN 

11.  предстоящ падеж по депозит 0,18 BGN 

12.  автоматично подновяване на депозит 0,18 BGN 

13.  трансакция по картова сметка без такса 

14.  известие при вход в Интернет банкиране 0,18 BGN 

15.  верификация за вход в Интернет банкиране без такса 

16.  подписване на документ в уеб/интернет банкиране без такса 

17.  минимална погасителна вноска и общо задължение по кредитна карта без такса 

18.  непогасена минимална погасителна вноска по кредитна карта 0,18 BGN 

19.  просрочено задължение на минимална погасителна вноска по кредитна карта 0,18 BGN 

20.  блокиране на кредитна карта, поради просрочена минимална погасителна 

вноска по кредитна карта  

0,18 BGN 

21.  Блокирана кредитна карта, поради просрочено задължение 0,18 BGN 

22.  Други служебни уведомления (нови услуги, кампании и пр.) без такса 

Забележки:  

* Ползването на услугата „SMS известия“ ще бъде достъпна при осигуряване на техническа възможност от страна на Банката. 
1. SMS известие за предстояща погасителна вноска по предоставен кредит /по т.1/ се изпраща 3 дни преди падежна 

дата. 
2. SMS известие за просрочено задължение по кредит /по т.3/ се изпраща 1 ден след падежната дата. 

3. SMS известие с предстояща крайна дата за усвояване на овърдрафт /по т.4/ се изпраща 1 месец преди крайната дата 

на усвояване. 

4. SMS известие за непогасена в срок минимална погасителна вноска по кредитна карта /по т.18/ се изпраща след 

падежната дата. 

5. SMS известие за просрочено задължение по кредитна карта /по т.19/ се изпраща 31 дни след възникване на 
просрочието. 

6. SMS известие за блокирана карта поради просрочена минимална погасителна вноска или поради просрочено 

задължение по кредитна карта /т.20 и т.21/ се изпраща съответно 61 или 91 дни след възникване на просрочието. 

 

ДРУГИ УСЛУГИ 

I. Други услуги лева (равностойност в чужда 

валута) 

1. Изготвяне на справки за банкови операции по искане на клиент   

1.1. За текуща година 10 BGN (без ДДС) 

1.2. За всяка предходна година 20 BGN (без ДДС) 

2. Издаване на удостоверение  

2.1. На български език 15 BGN (без ДДС) 

2.2. На английски език 30 BGN  (без ДДС) 

2.3. Експресно издаване на удостоверение, в рамките на един работен ден  

2.3.1. На български език 30 BGN (без ДДС) 

2.3.2. На английски език 50 BGN (без ДДС) 

3. Издаване на референция за наличие или липса на кредитни задължения към 

Токуда банк АД 

50 BGN (без ДДС) 

4. Издаване на референция   



 

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОНИТЕ НА ТОКУДА БАНК АД ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 

17 

  

4.1. На български език 30 BGN (без ДДС) 

4.2. На английски език 50 BGN (без ДДС) 

4.3. Експресно издаване на референция, в рамките на един работен ден  

4.3.1. На български език 60 BGN (без ДДС) 

4.3.2. На английски език 100 BGN (без ДДС) 

5. Препис или фотокопие на документ, на страница 1 BGN (без ДДС) 

6. Обработка на запорно съобщение (еднократно) 20 BGN 

7. Пощенски разноски по искане на клиент 2 BGN (без ДДС) + действителните 

разноски 

8.  Заверка на пълномощно по образец на Банката 5 BGN (без ДДС) 

9.  Проверка на пълномощно, заверено в чужбина  30 BGN (без ДДС) 

10. Такса за повтарящо се за трети или повече пъти заявление за осъществяване 

на права във връзка с Общия регламент относно защита на данните  

30 BGN (без ДДС) 

 

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
I. Общи разпоредби 

1. С настоящата Тарифа, Токуда Банк АД определя стандартните такси и комисиони. За услуги  при индивидуални 
споразумения, Банката си запазва правото за прилага комисиони по договореност. 

2. За такси и комисиони, посочени в лева и събирани в чужда валута, Банката прилага фиксинга на БНБ за деня на 
извършване на операцията. За такси и комисиони, посочени в чужда валута и събирани в лева, Банката прилага 
фиксинга на БНБ за деня на извършване на операцията. 

3. Банката си запазва правото да събира допълнителни такси и комисиони по договореност за извършване на 
специфични операции, изискващи допълнителна необичайна работа, както и за банкови услуги, неупоменати в 
настоящата Тарифа. 

4. Таксите и комисионите, облагаеми по Закона за данък добавена стойност, са посочени в Тарифата без включен 
данък добавена стойност. 

5. В случаите, когато дадена операция се състои от две или повече дейности/услуги, таксите и комисионите се събират 
за всяка дейност/услуга поотделно. 

6. Банката си запазва правото да променя настоящата Тарифа по всяко време, като уведомява клиентите в сроковете 
съгласно изискванията на ЗПУПС, чрез съобщения в банковите офиси и на интернет страницата www.tokudabank.bg. 

7. Настоящата Тарифа е одобрена от Управителния съвет на Токуда Банк АД и заменя всички предходни. 
 

http://www.tokudabank.bg/

