
  

 

  
Промяна в тарифата за такси и комисиони за физически лица  

   

          Уважаеми клиенти,                                                                                    
Бихме искали да ви информираме, че съгласно Общите условия на ОББ АД за платежни услуги за 
физически лица, ОББ променя Тарифата за такси и комисиони за физически лица, както следва: 

Считано от дата 27.03.2020 г., промяна в тарифни позиции, както следва:  

II: КАСОВИ ОПЕРАЦИИ ЛЕВА ВАЛУТА 

Други касови комисиони 

Добавяне на нова тарифна позиция: 
Покупка на чуждестранна валута на каса 

  0.35% върху цялата сума 

   
Считано от дата 27.03.2020 г., промени в секция "Забележки" от Раздел II: КАСОВИ ОПЕРАЦИИ, както 
следва: 

БИЛО СТАВА 

Нова забележка 

Покупката на чуждестранна валута на каса e 
ограничена до 1 операция за сума до BGN 10 000 
(или равностойността в чужда валута) за клиент на 
дневна база. 

      

Считано от дата 27.05.2020 г., промяна в тарифни позиции, както следва:  

II: КАСОВИ ОПЕРАЦИИ ЛЕВА ВАЛУТА 

Теглене 
В различна валута от тази на сметката Без такса 0.35% върху цялата сума 

      
Считано от дата 27.05.2020 г., промени в секция "Забележки" от Раздел II: КАСОВИ ОПЕРАЦИИ, както 
следва: 

БИЛО СТАВА 

При теглене на суми над BGN 10 000 или 
равностойността в чужда валута от един клиент 
дневно, се изисква заявка от 2 работни дни 
предварително, подадена в банков клон или 
чрез Контактен център за клиенти. 

При теглене на суми над BGN 10 000 или 
равностойността в чужда валута (само в случай, че 
съвпада с валутата на сметката) от един клиент 
дневно, се изисква заявка от 2 работни дни 
предварително, подадена в банков клон или чрез 
Контактен център за клиенти. 

Покупката на чуждестранна валута на каса e 
ограничена до 1 операция за сума до BGN 10 
000 (или равностойността в чужда валута) за 
клиент на дневна база. 

Покупката на чуждестранна валута на каса и 
тегленето във валута различна от тази на 
клиентската сметка са ограничени до 1 операция 
за сума до BGN 10 000 (или равностойността в 
чужда валута) за клиент на дневна база. 

 


