
 

Промяна в тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти от 05.05.2020 г.  
 

 

   
          Уважаеми клиенти,                                                                                    
Бихме искали да ви информираме, че считано от 05.05.2020 г. съгласно Общите условия на ОББ АД за 
платежни услуги за бизнес клиенти, ОББ променя Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти, 
както следва: 
 
Промяна в имената на секции в Раздел I: СМЕТКИ НА БИЗНЕС КЛИЕНТИ, както следва: 

БИЛО СТАВА 
Други сметки (ликвидационни, на клиенти в 
несъстоятелност)  

Ликвидационни сметки и сметки на клиенти с 
открито производство по несъстоятелност  

Други Други услуги по сметки 

 
 

  

Отпадане на тарифни позиции от Раздел II: КАСОВИ ОПЕРАЦИИ, секция Теглене, както следва: 

БИЛО СТАВА 
За теглене до  BGN 2 000 (валутна равностойност) Отпада от тарифата 

За теглене над BGN 2 000 (валутна равностойност), 
включително и за суми над BGN 10 000 с предизвестие  

Отпада от тарифата 

 
 

  

Промяна в името на тарифна позиция в Раздел II: КАСОВИ ОПЕРАЦИИ, секция Теглене, както следва: 

БИЛО СТАВА 
За теглене над BGN 2 000 (валутна равностойност), на 
суми над BGN 10 000 без предизвестие 

За теглене на суми над BGN 10 000 (валутна 
равностойност) без предизвестие 

 
 

  

Промяна в тарифни позиции, както следва:     

Раздел I: СМЕТКИ НА БИЗНЕС КЛИЕНТИ ЛЕВА ВАЛУТА 

Ликвидационни сметки и сметки на клиенти с открито производство по несъстоятелност  
Обслужване с месечни извлечения 19 BGN 25 BGN 

Добавяне на нова тарифна позиция: 
Обслужване с извлечение на електронна поща 12 BGN 15 BGN 

Други услуги по сметки 
Потвърждаване на информация за клиент за нуждите на 
одиторска проверка 

100 BGN 100 BGN 

Раздел II: КАСОВИ ОПЕРАЦИИ ЛЕВА               ВАЛУТА 

За вноска 
За вноска до BGN 2 000  2.00 BGN 2.00 BGN 

За вноска над BGN 2 000 (валутна равностойност) 
0.25%, min. 5 BGN, 
max. 300 BGN 

0.30%, min. 5 BGN, 
max. 300 BGN 

Касова вноска от юридическо лице, различно от титуляра 
на сметка  

0.30% върху цялата 
сума, min. 4.00 BGN 

0.30% върху цялата 
сума, min. 4.00 BGN 

За теглене 
Добавяне на нова тарифна позиция: 
За теглене до BGN 10 000 (валутна равностойност) и над 
BGN 10 000 с предварителна заявка 

0.55%, min. 4 BGN 0.60%, min. 5 BGN 



За теглене на суми над BGN 10 000 (валутна 
равностойност) без предизвестие 

0.65% върху цялата 
сума 

0.70% върху цялата 
сума 

Други касови комисиони  
Обработка, броене, размяна без вноска по сметка 
(включително на банкноти в монети и обратно) 

5%, min.5 BGN   

Раздел III: ПРЕВОДИ ЛЕВА               ВАЛУТА 

Изходящи преводи през БИСЕРА 
в банков клон 4.00 BGN   

чрез онлайн и мобилно банкиране 1.20 BGN   

Изходящи междубанкови преводи през RINGS 
в банков клон 20.00 BGN   

Директен дебит 
Иницииране на нареждане за директен дебит  2.00 BGN   

Плащане на постъпило нареждане за директен дебит през БИСЕРА 
чрез банков клон 4.00 BGN   

чрез онлайн и мобилно банкиране 1.20 BGN   

Плащане на постъпило нареждане за директен дебит през RINGS 
чрез банков клон 20.00 BGN   

Преводи касови междубанкови за сметка на наредителя  
Изходящи с вноска на каса  0.8%, min. 8.00 BGN   

Изходящи с вноска на каса през RINGS  0.8%, min. 25.00 BGN   

Изходящи преводи в евро в Европейското икономическо пространство (ЕИП) 
Наредени в банков клон   4.00 BGN 

Наредени чрез онлайн и мобилно банкиране   1.20 BGN 

Наредени в банков клон (Експресни)    20.00 BGN 

      
Добавяне на секция "Други сметки" в Раздел I: СМЕТКИ НА БИЗНЕС КЛИЕНТИ, както следва: 

Раздел I: СМЕТКИ НА БИЗНЕС КЛИЕНТИ ЛЕВА ВАЛУТА 

Други сметки 
Откриване 10 BGN 10 BGN 

Обслужване с извлечение на електронна поща 12 BGN 15 BGN 

Обслужване с месечни извлечения 19 BGN 25 BGN 

Обслужване с дневни извлечения 25 BGN 30 BGN 

Закриване 20 BGN 20 BGN 

      
Добавяне и изтриване на текстове от секция "Забележки" в Раздел I: СМЕТКИ НА БИЗНЕС КЛИЕНТИ, както 
следва: 

БИЛО СТАВА 
Посочени са максималните размери на месечните такси 
за обслужване на сметки. Действителният размер зависи 
от броя на извлеченията по сметката. 

Отпада от тарифата 

До 31.12.2019г. за издаване на банкови извлечения по 
сметки на бизнес клиенти, в клон на банката, за периоди 
преди 2017г., не се събира такса.  

Отпада от тарифата 

Нова забележка 

Всички  други видове сметки и услуги към тях, 
които не са уредени  изрично в раздел I, се 
таксуват съгласно посоченото в секция „Други 
сметки.“ 

   



 
Изтриване на забележка под * от секция "Периодични преводи" в Раздел III: ПРЕВОДИ, както следва: 

БИЛО СТАВА 
*Услугата е приложима само за клиенти, които са 
регистрирани за нея преди 26.11.2018  

Отпада от тарифата 

 


