
    

 

 

 

Тарифа за юридически лица 1  

 

ТАРИФА 

ЗА УСЛОВИЯ, ЛИХВИ, ТАКСИ И КОМИСИОНИ,  

ПРИЛАГАНИ ОТ “ИНВЕСТБАНК” АД  

ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 
 

В СИЛА ОТ 12.02.2018 ГОД.  
 

 

Обща информация ................................................................................................................................................................................ 4 

I. Общи разпоредби ............................................................................................................................................................................... 5 

ІI. Лихви, вальори и срокове за приемане и обработване на платежни нареждания ....................................................................... 7 

1. Лихви в лева ................................................................................................................................................................................. 7 

2. Вальори  по сметки в национална валута .................................................................................................................................. 8 

3. Лихви в чуждестранна валута ..................................................................................................................................................... 8 

4. Вальори по сметки в чуждестранна валута ................................................................................................................................ 9 

III. Откриване, поддържане и закриване на сметки ........................................................................................................................... 10 

1. Откриване, поддържане и закриване на сметки в лева........................................................................................................... 10 

2. Откриване, поддържане и закриване на сметки във валута ................................................................................................... 11 

3. Периодично известяване ........................................................................................................................................................... 12 

IV. Касови операции ............................................................................................................................................................................ 12 



    

 

 

 

Тарифа за юридически лица 2  

 

1. Касови операции в лева ............................................................................................................................................................. 13 

2. Касови операции във валута ..................................................................................................................................................... 14 

V. Банкови преводи.............................................................................................................................................................................. 15 

1. Банкови преводи в лева ............................................................................................................................................................. 15 

2. Банкови преводи във валута ..................................................................................................................................................... 16 

VІ. Операции с чекове ......................................................................................................................................................................... 18 

VІI. Инкасо на документи ..................................................................................................................................................................... 18 

1. Получени за инкасиране документи .......................................................................................................................................... 18 

2. Изпратени за инкасиране документи ........................................................................................................................................ 18 

VIII. Документарни акредитиви ........................................................................................................................................................... 19 

1. Документарни акредитиви в лева ............................................................................................................................................. 19 

2. Документарни акредитиви във валута ...................................................................................................................................... 19 

IХ. Кредитни сделки ............................................................................................................................................................................. 21 

1. Кредити предоставяни на фирми .............................................................................................................................................. 21 

2. За правни услуги......................................................................................................................................................................... 22 

Х. Гаранционни сделки ........................................................................................................................................................................ 22 

1. Банкови гаранции в лева ........................................................................................................................................................... 22 

2. Банкови гаранции във валута .................................................................................................................................................... 23 

ХI. Поемане на поръчителство ........................................................................................................................................................... 25 



    

 

 

 

Тарифа за юридически лица 3  

 

ХІI. Операции с електронни банкови карти ........................................................................................................................................ 26 

Тарифа за електронната услуга mobb за дебитни и кредитни карти ........................................................................................ 29 

  Инсталиране на ПОС терминал при търговец ........................................................................................................................... 33 

XIII. Масови плащания ......................................................................................................................................................................... 33 

XIV. Електронно банкиране ................................................................................................................................................................. 34 

XV. Такси за приемане на ценности за съхранение в касети в обществения трезор на банката.................................................. 34 

XVI. Пакетни програми …………………………………………………………………………………………………………………………… 35 

XVII. Други такси и комисиони ............................................................................................................................................................. 35 

XVII. Допълнителни разпоредби ....................................................................................................................................................... 386 
 

 

 



    
 

 
 
Тарифа за юридически лица 4  

 

Обща информация 
 
"Инвестбанк" АД, е изцяло частна финансова банкова институция, създадена през 1994 година. Притежава пълен лиценз от Централната банка № 

364/1994 г. и извършва всички банкови операции в страната и чужбина. 

 

Дейността си Банката осъществява чрез Централно управление, регионални финансови центрове, офиси и изнесени работни места. 

 

Организационната структура на банката е следната: 

Надзорен съвет; 

Управителен съвет; 

Изпълнителни директори; 

Специализирана служба “Вътрешен одит”; 

Директори на дирекции и Главен счетоводител; 

Ръководители на финансови центрове, офиси и изнесени работни места. 

 

Дирекциите, с които Банката осъществява основната си дейност по обслужване на клиентите са: 

 

Дирекция "Бизнес развитие"                                            тел.: 81-86-140, 120, 122 

Дирекция "Ликвидност и инвестиционни услуги"                                                                   тел.: 81-86-128, 129, 130, 131 

"Бек офис"                                                                                        тел.: 81-86-133, 132 

Дирекция "Финанси"                                                   тел.: 81-86-145 

Дирекция "Валутни и търговски операции"                  тел.: 81-86-138, 137, 136 

Дирекция "Информационни технологии"                                       тел.: 81-86-168, 157, 158 

Специализирана служба “Вътрешен одит”                                                           тел.: 81-86-114, 139, 154 

Банков салон                                                                               тел.: 81-86-123, 124 

 

"Инвестбанк" АД, като търговска банка извършва всички видове банкови операции и услуги, разрешени й от пълния лиценз. 
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I. Общи разпоредби 
 

1. С тази тарифа (Тарифата) „Инвестбанк“АД (Банката) урежда деловите си отношения със своите клиенти, регламентира обичайните лихвени 

условия, комисиони, такси и други разноски, които тя прилага по операции в левове и валута,при обслужването на свои клиенти, в случай че 

няма изрично договорени други такива между Банката и нейните клиенти или кореспонденти по конкретни сделки. 

2. Банковите комисиони, такси, лихви и други разноски с изключение на таксите, описани по – долу в изречение второ се събират в левове, валута 
или левова равностойност, изчислена по официално обявените курсове на Банката за деня на операцията за съответната валута в деня на 
регистриране на плащането, освен ако няма друга специална договореност с Банката. Регулярните месечни такси и таксите по операции с 
електронни банкови карти, които се събират чрез превалутиране от други сметки на клиента - в левове, валута или левова равностойност, се 
изчисляват по централния курс на Българската Народна Банка (БНБ) за съответната валута в деня на регистриране на плащането. 

3. Всички такси и комисиони се начисляват от Банката в момента на извършване на съответната услуга (освен ако не е посочено друго) и не 

подлежат на връщане. 

4. Тарифата се прилага за всички клиенти на Банката - юридически лица, които за целите на настоящата Тарифа се приемат: 

- Търговски дружества и техните обединения; кооперации; Еднолични търговци, Търговски представители, Търговски посредници, Търговски 

представителства, сдружения с нестопанска цел и други приравнени към тях лица - еднолични търговци; неперсонифицирани дружества; 

- Финансови институции, включващи - Банки и други лица, извършващи сделки, определени в чл.1, ал.5 от Закона за банките, Фондовата борса, 

Инвестиционни посредници (ИП), Инвестиционни дружества (ИД), Управляващи дружества (УД) и Договорни фондове (ДФ), регистрирани по 

реда на ЗППЦК, Застрахователните дружества, Пенсионно осигурителните дружества и доброволните пенсионни фондове, регистрирани по 

реда на ЗДДПО, Лизинговите дружества; 

- Разпоредители с бюджетни средства и други, които имат разплащателна или депозитна сметка при Банката и/или извършват операции на 

гишетата на Банката. 

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

5.1. 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 тях, покриващи напълно сумите по наредените операции, дължимите такси, комисиони, други разноски 

и изискуемият задължителен минимален авоар. 

5.2. Не се допускат частични плащания на платежни документи или искания. 

6. Неразделна част от настоящата Тарифа е Лихвения бюлетин на Банката. 

6.1. 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. 

7. Посочените в тази Тарифа, както и в Лихвения бюлетин условия, могат да се различават от условията, по предлаганите от Банката кредитни 

или депозитни продукти. В тези случаи се прилагат задължително условията на съответния продукт. 

7.1. При промяна или прекратяване на конкретен продукт се прилагат условията, посочени в договора за същия продукт. 

8. В случаите, когато дадена операция се състои от две или повече дейности, комисионите и таксите се събират за всяка услуга по отделно. 

9. Клиенти, които нямат сметки в „Инвестбанк“ АД, заплащат предварително дължимите такси и комисиони. 
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10. 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. 

11. Банката не събира такси и комисиони от разпоредители с бюджетни средства. 

12. За операции и услуги в страната (удостоверения, справки, кореспонденция и др.), комисионите и таксите в тази Тарифа, посочени в 

чуждестранна валута, се събират в левове, преизчислени по официално обявените курсове на Банката за деня на операцията. 

13. Таксите и комисионите, дължими от клиенти на Банката на чуждестранни кореспонденти, се заплащат в съответната чуждестранна валута или 

нейната равностойност в български левове, изчислена по официално обявените курсове на Банката за деня на операцията. 

14. Банката си запазва правото да събира по отделните услуги и операции от своите клиенти, освен посочените в тази Тарифа лихви, такси и 

комисиони, така също и допълнителни разноски, както и тези за пощенски разходи, телефон, телекс и др., които могат да възникнат съгл. 

нареждането на клиента и непосочени в тази Тарифа. 

15. Всички разноски по учредяването, изменението и заличаването, по предоставени обезпечения, съгл. установения в закона ред, са за сметка на 

кредитополучателя. 

16. Когато съответната услуга изисква особени усилия и труд от страна на служителите на Банката, и/или е с необикновена сложност и/или е с 

висок риск, Банката си запазва правото да откаже тази услуга без допълнителни обяснения за причината на отказа. 

17. 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. 

18. Банката закрива служебно сметки в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 на БНБ и тази Тарифа. 

19. Банката не събира комисионни за внасяне на пари в брой, независимо от сумата при откриване на срочен депозит и по дарителски сметки, при 

погасяване, напълно или частично, на месечни вноски по предоставени от Банката кредити на юридическо лице. 

19.1. При предсрочно погасяване на кредит от юридическо лице, чрез внасяне на пари в брой (на каса), разпоредбите на т.19 не се прилагат. 

Разпоредбите по т.19. не се прилагат и в случаите когато се  погасяват чрез внасяне на пари в брой (на каса) при Револвиращи и Овърдрафтни 

кредити. 

20. Банката не събира комисионни за теглене на пари в брой, на каса, от срочен депозит на датата на падеж. 

20.1. За теглене на пари в брой от срочен депозит на дата, различна от падежната, Банката изисква предварителна заявка съгл. Раздел ІV. Касови 

операции от тази Тарифа. 

22. Размерът на таксите и комисионите за всички услуги в тази Тарифа е без ДДС. ДДС се начислява допълнително при всяка взета операция, 

съгласно ЗДДС. Банката упоменава в тази Тарифа всяка услуга, която се облага с ДДС. 

23. За неупоменати в Тарифата услуги Банката събира такси и комисиони на цени, по договаряне, с отделно разпореждане на изпълнителните 

директори. Ако услугата изисква заплащане на ДДС, той се заплаща допълнително от клиента. 

24. За извършване на комплексни услуги, специфични операции и други допълнителни услуги Банката си запазва правото да събира такси и 

комисиони по договореност. 

25. Отклонения от посочените в настоящата Тарифа такси и комисиони за свои отделни клиенти се допускат при спазване на установените 
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вътрешни правила на Банката и/или с писменото разрешение на двама от Изпълнителните й директори. 

26. Месечните комисиони за поддържане и обслужване на сметка са дължими за календарен месец или част от календарен месец или част от 

календарния месец, през който съществува сметката. 

 
ІI. Лихви, вальори и срокове за приемане и обработване на платежни нареждания 
 

1. Лихви в лева 

1.1. 
Банката с решение на УС определя лихвени проценти /редовни, наказателни и надбавки/ в лева, по разплащателни, заемни, депозитни и 

спестовни сметки. 

1.2. 
Базата за изчисляване на лихви по предоставени средства е 360/360 за анюитетни кредити и ACT/360 (реален брой дни в периода/360) за 

останалите видове  кредити, а по привлечени средства – 30/360 (30 дни в периода/360). 

1.3. Утвърдените за периода лихвени скали се обявяват на видно място в банковите салони. 

1.4. 

По предоставени кредити в лева се прилагат:  

- фиксирани лихвени проценти или  

- основен лихвен процент на БНБ или  

- Софибор,  

действащи за съответния период, плюс фиксирана договорена надбавка. 

1.5. 
При промяна на основния лихвен процент от БНБ или Софибор, от деня на влизане в сила на промяната, съгласно Методиката за определяне на 

референтен лихвен процент, Банката изменя редовния и наказателен лихвен процент, като надбавката остава непроменена. 

1.6. 
При предоговаряне условията на кредита /увеличаване размера, удължаване на срока/, Банката може да промени договорената надбавка над 

ОЛП или над съответния Софибор. 

1.7. 
По стандартни разплащателни сметки в лева, лихвата се начислява съобразно утвърдената лихвена скала - годишно, дължима е еднократно на 

31.12. на текущата година или при закриване на сметката. 

1.8. 
По спестовни влогове в лева, лихвата се начислява съобразно утвърдената лихвена скала и е дължима в края на календарната година или при 

закриване на сметката. 

1.9. 
По срочни депозити в лева, лихвата се начислява съобразно утвърдената лихвена скала и е дължима при изтичане срока на депозита, при 

прекратяването му или съгласно специфичните условия на депозитния продукт. 

1.10. 
При предсрочно прекратяване на договор за срочен депозит се изплаща лихвата по спестовните влогове или лихвата, определена в условията 

на продукта. 

1.11. 
При довнасяне на суми по срочни депозити, позволяващи довнасяне, допълнително внесената сума започва да се олихвява с лихвения процент 

по срочния депозит от деня на довнасянето, като първоначалния срок на депозита се запазва. 

1.12. 
По срочни депозити, позволяващи частично теглене, Банката разрешава тегленето на капитализираната лихва или на максимално разрешената 

част от главницата, съгласно условията на конкретните банкови продукти, без прекратяване на депозита. 
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1.13. 
По сметки за средства, внесени за уставен капитал за регистрация на фирми или предоставени като обезпечение по кредити, банкови гаранции 

и акредитиви, лихви се начисляват само при изрична договореност. 

1.14. 
По договореност, след решение на УС и при спазено изискване за ежедневни салда по сметките над определен размер, Банката може да 

начислява по-високи лихвени проценти за корпоративни клиенти. 

2. Вальори  по сметки в национална валута 

2.1. Вальорът е лихвен ден. 

2.2. По сметки в национална валута, вальорът е датата на осчетоводяване. 

2.3. При документарни акредитиви, гаранции и инкаса, се прилага вальорът, посочен от банката кореспондент. 

3. Лихви в чуждестранна валута 

3.1. 
Банката с решение на УС определя лихвени проценти /редовни, наказателни и надбавки/ в USD и EUR по разплащателни, заемни, депозитни и 

спестовни сметки. 

3.2. 
Базата за изчисляване на лихви по предоставени средства е 360/360 за анюитетни кредити и ACT/360 (реален брой дни в периода/360) за 

останалите видове  кредити, а по привлечени средства – 30/360 (30 дни в периода/360). 

3.3. Утвърдените за периода лихвени скали се обявяват на видно място в банковите салони. 

3.4. 

По предоставени кредити във валута EUR се прилага фиксирана лихва или лихва, базирана на стойността на EURIBOR, действащ за съответния 

период плюс договорена надбавка. По предоставени кредити в друга валута, с която банката работи се прилага LIBOR, действащ за съответния 

период за съответната валута плюс договорена надбавка. Договорената лихва се начислява ежемесечно. 

3.5. 
По стандартни разплащателни сметки във валута, лихвата се начислява съобразно утвърдената лихвена скала - годишно, дължима е 

еднократно на 31.12. на текущата година или при закриване на сметката. 

3.6. 
По спестовни влогове във валута, лихвата се начислява съобразно утвърдената лихвена скала и е дължима в края на календарната година или 

при закриване на сметката. 

3.7. 
По срочни депозити във валута, лихвата се начислява съобразно утвърдената лихвена скала и е дължима при изтичане срока на депозита,  при 

прекратяването му или съгласно специфичните условия на депозита. 

3.8. 
При предсрочно прекратяване на договор за срочен депозит, се изплаща лихвата по спестовните влогове или лихвата, определена в условията 

на продукта. 

3.9. 
При довнасяне на суми по срочни депозити, позволяващи довнасяне, допълнително внесената сума започва да се олихвява с лихвения процент 

по срочния депозит от деня на довнасянето, като първоначалния срок на депозита се запазва. 

3.10. 
По срочни депозити, позволяващи частично теглене, Банката разрешава тегленето на капитализираната лихва или на максилално разрешената 

част от главницата, съгласно условита на конкретните банкови продукти, без прекратяване на депозита. 

3.11. 
По сметки за средства предоставени като обезпечение по кредити, банкови гаранции и акредитиви, лихви се начисляват само при изрична 

договореност. 

3.12. 
По договореност, след решение на УС и при спазено изискване за ежедневни салда по сметките над определен размер, Банката може да 

начислява по-високи лихвени проценти за корпоративни клиенти. 
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4. Вальори по сметки в чуждестранна валута 

4.1. При кредитиране /заверяване/ валутна сметка на клиент по получен превод се поставя вальор – датата на постъпване  на средствата по 

сметката на Банката при банката-кореспондент. 

4.2. При дебитиране /задължаване/ валутна сметка на клиент  се поставя вальор - датата на извършване на плащането 

4.3. При документарни акредитиви, гаранции и инкаса, се прилага вальорът, посочен от банката кореспондент. 

4.4. Нормален вальор за изпълнение на валутен превод е SPOT - два работни дни след датата на получаване на нареждането в ЦУ на Банката. 

Удостоверява се с Вх. № в Банката. 

4.5. При банков превод /вирмент/ между две "Лоро" сметки, вальорът на задължението и заверението е денят на получаване на нареждането в ЦУ на 

Банката. 

4.6. При превод нареден от банка със сметка „Лоро” в полза на клиент на Банката, въльорът на задължаване и заверяването е денят на получаване 

на нареждането в ЦУ на Банката, като се спазват сроковете съгласно т.5. 

5. Срокове за приемане и обработване на платежни нареждания 

5.1. Платежни нареждания се приемат в рамките на работното време за клиенти, а нареждания, подадени чрез интернет банкиране, 24 часа в 
денонощието.  

5.2. Платежни нареждания за преводи в национална валута. 

5.2.1. Платежни нареждания за преводи в национална валута, изпълнявани чрез платежната система RINGS (Real-Time Interbank Gross Settlement 
System). 

5.2.1.1. Всички преводи на суми, равни на или по-големи от 100 000.00 лв., задължително се изпълняват през RINGS. 

5.2.1.2. При изрично желание от страна на клиента, Банката ще изпълнява чрез RINGS и преводи за суми до 99 999.99 лв. 

5.2.1.3. Получаването на платежните нареждания за изпълнение през RINGS на хартиен носител във Финансовия център на Банката се удостоверява с 
дата и час, поставен от служител на Финансовия център върху нареждането при получаването му, а приетите чрез интернет банкиране с 
получаване на втора референция от счетоводната система на Банката. 

5.2.1.4.  „Инвестбанк” АД определя за край на работното време с клиенти за преводи за изпълнение чрез RINGS 15.00 часа на съответния работен ден.  

5.2.1.5. Платежни нареждания, получени от Банката преди 15.00 часа, се изпълняват в същия работен ден с вальор датата на работния ден, не по-късно 
от един час от момента на получаването им. 

5.2.1.6. Платежни нареждания, получени от Банката след 15.00 часа, се считат за приети на следващия работен ден и се изпълняват с вальор датата на 
следващия работен ден. 

5.2.2. Платежни нареждания за преводи в национална валута чрез БИСЕРА. 

5.2.2.1. Платежни нареждания в лева за изпълнение чрез БИСЕРА, получени в рамките на работното време, определено от „Инвестбанк” АД за работа с 
клиенти, се обработват в рамките на работния ден със срок на изпълнение най-късно следващия работен ден.  

5.3. Платежни нареждания за валутни преводи 

5.3.1. Получаването на платежните нареждания на хартиен носител във Финансовия център на Банката се удостоверява с дата и час, поставени от 
служител на Финансовия център върху нареждането при получаването му, а приетите чрез интернет банкиране с получаване на втора 
референция от счетоводната система на Банката. 

5.3.2 Платежни нареждания за междубанкови валутни преводи се обработват същия ден, ако са получени в банката до 15.30часа. Получените 
нареждания след този час се обработват на следващия работен ден.  
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5.3.3 Получените в Банката платежни нареждания за междубанкови валутни преводи до 15.30 часа се изпълняват с вальор съгласно т. 4.4. При 
получените след този час нареждания спот вальорът се определя от следващия работен ден.  

5.3.4 Експресни преводи в EUR и USD се изпълняват с вальор деня на получаване на нареждането в Банката в случай, че то е представено до 12 ч. 
българско време, в противен случай  - с вальор следващия работен ден. Във всички останали валути експресните преводи са със срок на 
изпълнение „вальор” следващия работен ден и се извършват при възможност от страна на Банката. 

5.3.5 Нареждания за вътрешни преводи, от и по сметка в Банката се приемат до 16.30ч. и се изпълняват с вальор същия ден. Получените след този 
час платежни нареждания се изпълняват на и с вальор следващия работен ден. 

5.4. Получени валутни преводи от други банки в полза на клиенти на Банката се обработват същия ден, ако са постъпили до 16.30 часа /час 
регистриран на СУИФТ съобщението/ и се предоставят на разположение на клиента с вальор съгласно т.4.1. Получените след 16.30ч. преводи 
се обработват на следващия работен ден и се предоставят на разположение на клиента съгласно т.4.1.  

 
III. Откриване, поддържане и закриване на сметки 
 
1. Откриване, поддържане и закриване на сметки в лева 

1.1. Разплащателни сметки  

1.1.1. Такса за откриване 10 лв. 

1.1.1.1. 
За откриване, поддържане и закриване на разплащателни сметки на разпоредители с бюджетни 

средства 
без такса 

1.1.2. Месечна комисиона за поддържане и обслужване на разплащателна сметка, независимо дали към сметката има или няма издадена дебитна 

карта 

1.1.2.1. - с включено електронно извлечение от сметка, получавано по имейл (дневно, месечно) 10 лв. 

1.1.2.2. - с включено месечно извлечение от сметка на хартиен носител, получавано в офис на Банката  20 лв. 

1.1.2.3. - с включено дневно извлечение от сметка на хартиен носител, получавано в офис на Банката  25 лв. 

1.1.3. Еднократна такса за закриване 20 лв. 

1.2 Набирателни, ликвидационни, особени и специални сметки 

1.2.1. Еднократна такса за откриване 15 лв. 

1.2.2. Месечна комисиона за поддържане и обслужване 

1.2.2.1. Набирателни сметки (преди регистрация на дружество),както и в случаите  за набиране на средства 

за  лечение или образование, 
без такса 

1.2.2.2. Ликвидационни сметки (за дружества в ликвидация) 15 лв. 

1.2.2.3. Особени сметки (несъстоятелност) 15 лв. 

1.2.3. 

Откриване и поддържане на специални сметки (предназначени за адвокатски дружества, 

застрахователни брокери и агенти, които действат в рамките на своята професионална и търговска 

дейност) 

по договаряне 
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1.2.4. Откриване и обслужване на ESCROW сметка (извън продукти) 

1 % от постъпилата сума, мин.100 лв.  
*Не се изисква минимално салдо  
**Не се събира месечна такса за 
обслужване 

1.2.4.1. Откриване и обслужване на Доверителна сметка за Жилищно обновяване Без такса 

1.2.4.2. Откриване и поддържане на Обслужваща сметка за кредит „ИнвестАгро“ Без такса 

1.2.5. Закриване или трансформиране 

1.2.5.1 Еднократна такса за закриване на набирателна, специална, ликвидационна или особена сметка 20 лв. 

1.2.5.2. При трансформиране на набирателна в разплащателна сметка в Банката без такса 

1.2.5.3. За закриване депозитни сметки без такса 
1.2.5.4. За закриване на служебно разкрити сметки във връзка с обслужването на ТД на НАП 1 лв. 
1.2.5.5. За закриване на набирателна сметка за лечение или образование Без такса 
1.2.5.6. За закриване на Доверителна сметка за Жилищно обновяване Без такса 
1.3. Неснижаем остатък 
1.3.1. По разплащателни сметки 50 лв. 

1.3.2. По ликвидационни, особени и специални сметки 100 лв. 

1.3.3. По набирателна сметка за лечение или образование Не се изисква 

1.3.4. Неснижаем остатък по Доверителна сметка за Жилищно обновяване Не се изисква 

2. Откриване, поддържане и закриване на сметки във валута 

2.1. Разплащателни сметки  

2.1.1. Такса за откриване 10 лв. 

2.1.1.1. 
За откриване, поддържане и закриване на разплащателни сметки на разпоредители с бюджетни 

средства 
Без такса 

2.1.2. 
Месечна комисиона за поддържане и обслужване на разплащателна сметка, независимо дали към сметката има или няма издадена дебитна 

карта 

2.1.2.1. - с включено електронно извлечение от сметка, получавано по имейл (дневно, месечно) 10 лв. 

2.1.2.2. - с включено месечно извлечение от сметка на хартиен носител, получавано в офис на Банката  20 лв. 

2.1.2.3. - с включено дневно извлечение от сметка на хартиен носител, получавано в офис на Банката  25 лв. 

2.1.3. Еднократна такса за закриване 20 лв. 

2.2 Набирателни, специални сметки, ликвидационни, особени сметки 

2.2.1. Еднократна такса за откриване 15 лв. 

2.2.2. Месечна комисиона за поддържане и обслужване 

2.2.2.1. 
Набирателни сметки (преди регистрация на дружество), както и в случаите  за набиране на средства 

за  лечение или образование, 
без такса 
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2.2.2.2. Ликвидационни сметки (за дружества в ликвидация) 20 лв. 

2.2.2.3. Особени сметки (несъстоятелност) 20 лв. 

2.2.3. 

Откриване и поддържане на специални сметки (предназначени за адвокатски дружества, 

застрахователни брокери и агенти, които действат в рамките на своята професионална и търговска 

дейност) 

по договаряне 

2.2.4. Откриване и обслужване на ESCROW сметка (извън продукти) 

1 % от постъпилата сума, мин.100 лв.  

*Не се изисква минимално салдо  

**Не се събира месечна такса за 

обслужване 

2.2.5. Закриване или трансформиране 

2.2.5.1 Еднократна такса за закриване на набирателна, специална, ликвидационна или особена сметка 20 лв. 

2.2.5.2. При трансформиране на набирателна в разплащателна сметка в Банката без такса 

2.2.5.3. За закриване депозитни сметки  без такса 
2.2.5.4. За закриване на набирателна сметка за лечение или образование без такса 
2.3. Неснижаем остатък 
2.3.1. По разплащателни сметки 50 валутни единици 
2.3.2. По ликвидационни, особени и специални сметки 100 валутни единици 
2.3.3. По набирателна сметка за лечение или образование Не се изисква 

3. Периодично известяване 

3.1. SMS известяване за крайно дневно салдо 2 лв. месечно + ДДС 

3.2. Известяване при промяна на салдо 2 лв. месечно + ДДС 

  

*При наличие на такса, се дължи ДДС 

 
Забележки:  1. Таксата по т. 1.1.1. и 2.1.1. не се прилага, в случай, че в деня на откриването на сметката има регистрация за пакетна програма, съгласно Раздел XVI.  
Пакетни програми 
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IV. Касови операции 
 
1. Касови операции в лева 

1.1. При внасяне на суми в лева 

1.1.1.1. За суми над 5 000 лв. дневно (от Титуляра) 0,10% 

1.1.1.2. 
За вноска по сметка в Банката инициирана от трети лица, различни от Титуляра (дължима е от 

вносителя) 

- 2,00 лв. за суми до 2 000 лв. (дневно) 

- 0,15% за суми над 2 000,01 лв. 

1.1.1.3. За вноска по сметка на ТД на НАП в Банката (осигурителни вноски и данъчни задължения на ЮЛ) 
- 3,00 лв. за суми до 2 000 лв. (дневно) 

- 0,15% за суми над 2 000,01 лв. 

1.1.2. За касов превод по сметка в друга банка, независимо от сумата 
1,00% мин.6,00 лв., плюс таксата за превод 

(Бисера/РИНГС) 

1.1.3. Внасяне на суми по срочни депозити без комисиона 

1.1.4. 
Внасяне на суми, предназначени за погасяване на главници и лихви по кредити, до размера на 

главницата и лихвата 
без комисиона 

1.1.5. Внасяне на суми, служещи за обезпечение на отпуснати кредити или издадени банкови гаранции без комисиона 

1.1.6. При размяна на монети в левове и обратно 1,8%, мин. 7 лв. 

1.1.7. Внасяне на монети 1%, мин. 3 лв. 

1.1.8. Внесени, неподредени по купюри и в еднаква посока банкноти 0,2%  + редовната 

1.2. При теглене на суми в лева 

1.2.1. За суми над 2 000 лв. дневно 0,4%, мин. 3,00 лв. 

1.2.2. Суми над 2 000 лв., които не са заявени 0,6%, мин. 5,00 лв. 

1.2.3. Заявени, но неизтеглени суми 0,5% 

1.2.4. За изтеглени суми над заявения размер 0,6% 

1.2.5. 
За предсрочно прекратяване* на срочен депозит  

(*съгласно условията на продукта) 

1.2.5.1. За предсрочно прекратяване на срочен депозит и теглене на сумата 5,00 лв., плюс таксите съгласно  т.1.2. 

1.2.5.2. 
За предсрочно прекратяване на нестандартен** депозит и теглене на сумата  

(**с индивидуални договорености, извън продукти) 

3%, мин. 5,00 лв., но не повече от 10 000 

лева, плюс таксите съгласно т.1.2. 

1.2.5.3. За предсрочно прекратяване* на срочен депозит и откриване на друг депозитен продукт в Банката без комисиона 

1.2.6. Теглене на суми по срочни депозити, на падеж без комисиона 

1.2.7. За проверка автентичността на банкноти 0,10лв.на банкнота + ДДС 

1.2.8. Инкасови услуги   по договореност + ДДС 

1.2.9. Теглене на номинален купюрен строеж по желание на клиента 0,25%, плюс такса по т.1.2.1. допълнително 
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1.2.10. Такса за теглене на каса в един клон от сметки, разкрити в друг клон съгласно стандартните 

2. Касови операции във валута 

2.1. При внасяне на суми във валута 

2.1.1.1. За суми над 2 500 валутни единици, дневно (от Титуляра) 0,10% 

2.1.1.2. 
За вноска по сметка в Банката инициирана от трети лица, различни от Титуляра (дължима е от 

вносителя) 

- 0,1%, мин. 1,50 EUR за суми до 2 500 EUR 

(дневно) 

- 0,15% за суми над 2 500,01 EUR или 

равностойност в друг вид валута 

2.1.2. Внасяне на суми по срочни депозити без комисиона 

2.1.3. 
Внасяне на суми, предназначени за погасяване на главници и лихви по кредити до размера на 

главницата и лихвата 
без комисиона 

2.1.4. Подреждане на купюри в еднаква посока 
0,4%, макс. 500 лв., която се прибавя към 

редовната 

2.2. При теглене на суми във валута 

2.2.1. Теглене на суми над 1 000 валутни единици 0,45%, мин. 2 валутни единици 

2.2.2. За незаявени, изтеглени суми 0,60%, мин. 4 валутни единици 

2.2.3. За заявени, но не изтеглени суми 0,50 % върху сумата 

2.2.4. 
За предсрочно прекратяване* на срочен депозит  

(*съгласно условията на продукта) 

2.2.4.1. За предсрочно прекратяване на срочен депозит и теглене на сумата 5,00 лв., плюс таксите съгласно  т.2.2. 

2.2.4.2. 
За предсрочно прекратяване на нестандартен** депозит и теглене на сумата  

(**с индивидуални договорености, извън продукти) 

3%, мин. 5,00 лв., но не повече от 10 000 

валутни единици, плюс таксите съгласно  

т.2.2. 

2.2.4.3. За предсрочно прекратяване* на срочен депозит и откриване на друг депозитен продукт в Банката без комисиона 

2.2.5. Теглене на суми по срочни депозити, на падеж без комисиона 

2.3. За проверка автентичността на банкноти 0,10 лв. на банкнота + ДДС 

2.4. Инкасови услуги по договореност + ДДС 

2.5. Такса за теглене на каса в един клон от сметки, разкрити в друг клон. съгласно стандартните 

2.6. Теглене на номинален купюрен строеж по желание на клиента 0,35%, плюс такса по т.2.2.1. допълнително 

 
 
 
 
 



    
 

 
 
Тарифа за юридически лица 15  

 

Забележки:   
1. Лимитите за вноски и теглене в брой на суми в BGN или друга валута са дневни и размерът на комисионите се изчислява на база общата сума на касовите операции 
през деня за всички различни сметки на клиента в еднаква валута. При надвишаване на дневните лимити, Банката събира дължимите  такси и комисиони върху частта 
над определения в Тарифата паричен праг. 
2. Банката изисква предизвестие-заявка от 2 /ДВА/ работни дни до 14.00 часа за теглене на суми в брой над 2 000 лв. 
3. Банката изисква предизвестие-заявка от 3 /ТРИ/ работни дни до 14.00 часа за теглене на суми в брой над 1 000 валутни единици.                 
4. В случай че не е подадено предизвестие по т.2 и/или т.3. Банката си запазва правото да откаже да изплати в брой исканата сума. 
5. За предизвестие се счита само заявка, подадена за теглене в съответната валута, която ще бъде изтеглена в брой, независимо от валутата на сметката на клиента.   
6. Съответните условия и комисиони за касови операции се прилагат и в случаите, когато се внася/тегли сума в брой по/от сметка на клиент и едновременно с това се 
извършва сделка по превалутиране. 
6.1. При покупка и продажба на валута от и на Банката на курс различен от обявените, комисиона  за касови операции не се 
събира.                                                                
7. Таксата по т.1.1.2. и т.2.1.2. не се прилага при вноски по сметки за откриване на депозити и довнасяне по тях, както и всички останали спестовни продукти на Банката, 
по сметки обслужващи жилищни и потребителски кредити, при плащане на вноски по кредитни карти, както и при вноски по сметки за лечение или образование. 
8. Касови покупки и продажби на валута се извършват по специално определени курсове за касови сделки и Банката не начислява допълнителни такси и комисиони за 
тези операции. 

 
 

V. Банкови преводи  
 
1. Банкови преводи в лева 

1.1. За издадени междубанкови преводи 2,50 лв. 

1.1.1. Междубанков периодичен превод 1,50 лв. 

1.2. За издадени вътрешнобанкови преводи   1,25 лв. 

 

1.2.1. 

При вътрешнобанков превод от сметка в сметка на едно и също лице 

/идентифицирано с ЕИК/ 
без комисиона 

1.2.2. Вътрешнобанков  периодичен превод 0,60 лв. 

1.3. Директен дебит 

1.3.1. За абонамент /отказ от услугата (еднократно) 1,00 лв. 

1.3.2. За обработка на искане за директен дебит /иницииране, удовлетворяване, отказ/ 1,30 лв. 

1.4. Преводи по РИНГС 16 лв. за транзакция 

1.5. 
За предсрочно прекратяване* на срочен депозит  

(*съгласно условията на продукта) 

1.5.1. 
За предсрочно прекратяване на срочен депозит и нареждане на сумата извън 

Банката 
5,00 лв., плюс такса по т.1.1. 

1.5.2. 
За предсрочно прекратяване на нестандартен** депозит  и нареждане на сумата 
извън Банката (**с индивидуални договорености, извън продукти) 

3,00%, но не повече от 10 000 лв., плюс такса по т.1.1. 
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1.5.3. 
За предсрочно прекратяване* на срочен депозит и нареждане с цел откриване на 

друг депозитен продукт в Банката 
без комисиона 

2. Банкови преводи във валута 

2.1. За вътрешнобанкови преводи се събират комисиони от наредителя: 

2.1.1. 
При вътрешнобанков превод от сметка в сметка на едно и също лице 

/идентифицирано по ЕИК/ 
без комисиона 

2.1.2. При вътрешнобанков превод в полза на клиент на Инвестбанк се събира комисиона както следва: 

2.1.2.1. При превод нареден по електронен път EUR 0,25 

2.1.2.2. При превод на хартиен носител EUR 0,50 

2.2. Получени преводи: 

2.2.1. За получени преводи до EUR 1000 включително EUR 7,00 

2.2.2. За получени преводи над EUR 1000 0,10% мин. EUR 10, макс. EUR 200.00 

2.3. Издадени преводи: 

2.3.1. За  издадени преводи вальор спот до EUR 1000 включително 

2.3.1.1. Кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута различна от EUR в ЕИП EUR 12.50 + EUR 10.00 такса комуникационни услуги 

2.3.1.2. Кредитен превод в EUR в ЕИП EUR 12.50 + EUR 10.00 такса комуникационни услуги 

2.3.2. За  издадени преводи вальор спот над EUR 1000: 

2.3.2.1. Преводи издадени, наредени по електронен път 

2.3.2.1.1 Кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута различна от EUR в ЕИП 
0,12% мин. EUR 15, макс. EUR 200 + EUR 10.00 такса 

комуникационни услуги 

2.3.2.1.2 Кредитен превод в EUR в ЕИП 
0,12% мин. EUR 15, макс. EUR 200 + EUR 10.00 такса 

комуникационни услуги 

2.3.2.2 Преводи издадени, наредени на хартиен носител  

2.3.2.2.1 Кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута различна от EUR в ЕИП 
0,20% мин. EUR 20, макс. EUR 300  + EUR 10.00 такса 

комуникационни услуги 

2.3.2.2.2 Кредитен превод в EUR в ЕИП 
0,20% мин. EUR 20, макс. EUR 300  + EUR 10.00 такса 

комуникационни услуги 

2.3.3. За преводи изпълнени с експресен вальор, независимо по какъв начин са наредени, се събира комисиона както следва: 

2.3.3.1. Преводи изпълнени с вальор същия ден /при съгласие на Банката/ 

2.3.3.1.1 Кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута различна от EUR в ЕИП 
0,35% мин. EUR 50, макс. EUR 500 + EUR 10.00 такса 

комуникационни услуги 

2.3.3.1.2 Кредитен превод в EUR в ЕИП 
0,35% мин. EUR 50, макс. EUR 500 + EUR 10.00 такса 

комуникационни услуги 
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2.3.3.2. Превод с вальор следващия ден 

2.3.3.2.1

. 
Кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута различна от EUR в ЕИП 

0,3% мин. EUR 30, макс. EUR 400 + EUR 10.00 такса 

комуникационни услуги 

2.3.3.2.2 Кредитен превод в EUR в ЕИП 
0,3% мин. EUR 30, макс. EUR 400 + EUR 10.00 такса 

комуникационни услуги 

2.3.4. 
При издадени преводи с разноски “OUR”, при поискване се заплаща комисиона на 

другите банки  
макс. EUR 150 

2.3.5. За предсрочно прекратяване* на срочен депозит  

2.3.5.1. За предсрочно прекратяване на срочен депозит и нареждане на сумата извън 

Банката 
5,00 лв., плюс таксите съгласно т.2.3. 

2.3.5.2. За предсрочно прекратяване на нестандартен** депозит  и нареждане на сумата 
извън Банката (**с индивидуални договорености, извън продукти) 

3%, мин. 5,00 лв., но не повече от 10 000 валутни 

единици, плюс таксите съгласно т. 2.3. 

2.3.5.3. За предсрочно прекратяване* на срочен депозит и нареждане с цел откриване на 

друг депозитен продукт в Банката 
без комисиона 

2.4. Запитвания и рекламации по желание на клиент EUR 10 

2.5. За връщане на превод съответните комисиони за издаден превод 

2.6. За анулиране или промяна условията на превод      EUR 30 

2.7. При нареждане на валутен превод за държави от Европейския съюз без 

представяне на IBAN на бенефициента и BIC на банката на бенефициента  се 

удържа допълнителна комисиона 

EUR 10 

 
Забележки:   

1. За получени валутни преводи с комисиони “OUR”, т.е. без разноски за бенефициента, комисионата се събира от наредителя, съгласно тарифата на Банката. В 
случай, че разноските по получени преводи не бъдат платени от Банката на наредителя до два месеца от вальора на превода, Банката удържа дължимите й 
комисиони от сметката на бенефициента. Ако бенефициентът закрие сметката си при Банката преди изтичане на двумесечния период, то дължимите 
комисиони по получени преводи “OUR“ се събират от бенефициента в момента на закриване на сметката. В случай че преводът е за клиент на друга банка, 
комисионите се удържат от сумата на превода.   

2. Банката приема условните преводи за документарни акредитиви и ги обработва съгласно съответния раздел от настоящата тарифа. 
3. За обработка на документи, представени в рамките на акредитив или документарна гаранция, но платени със свободен превод, се събират комисионите, 

прилагани за документарни гаранции, съгласно съответния раздел на настоящата тарифа на Банката. 
4. Под „вътрешнобанков превод” следва да се разбират преводи извършени от клиенти, чиито сметки са в един и същ или различни клонове на Банката. 
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VІ. Операции с чекове  
 
1. Издаване на чекове 0,20% мин. EUR 10, макс. EUR 200 на чек 

2. Инкасиране на чекове: 

2.1. Проверка и Инкасиране на поименни чекове 
0,20% мин. EUR 10, макс. EUR 200 на чек + EUR 5 порто за чужбина, 

авансово мин. 50% (покриващи разходите за проверка) 

2.2. Изкупуване на пътнически чекове 4 % върху сумата на чековете, мин. EUR 5 

3. За анулиране на издадени от Банката чекове EUR 15 на чек + комисионите на чуждестранния кореспондент 

4. За върнати неплатени чекове EUR 15 на чек + комисионите на чуждестранния кореспондент 

5. За финансови институции и фирми, които по занятие приемат чекове по договореност 

 
Забележки:   

1. По т.5 се имат предвид финансови къщи, обменни бюра, хотели, туристически агенции и др.  
2. Преди инкасиране на чекове се извършва проверка от Банката и след потвърждение истинността на чека се извършва инкасиране при представяне на 

допълнителни документи, съгласно изискванията на действащото валутно законодателство, описани в частта "Нормативни изисквания".  

 
VІI. Инкасо на документи  
 
1. Получени за инкасиране документи 

1.1. Инкасиране на документи срещу плащане 0,20% мин. EUR 35, макс. EUR 250 

1.2. Инкасиране на документи срещу акцептиране 0,30% мин. EUR 40, макс. EUR 250 

1.3. Авалиране на ценни книжа,получени за инкасиране: 

1.3.1. с парично покритие 0,30%, мин. EUR 60 за тримесечие или част от него 

1.3.2. без парично покритие по договореност 

1.4. Инкасиране на документи без заплащане 0,20%, мин. EUR 30, макс. EUR 100 

1.5 Промени на инкасови инструкции EUR 25 

1.6. Връщане на неизплатени инкасови документи EUR 30 

1.7. Рекламация EUR 20 

2. Изпратени за инкасиране документи 

2.1. Документи, изпратени за инкасиране срещу плащане или акцептиране 0,2 %, мин.EUR 35, макс. EUR 250 

2.2. Документи, изпратени за връчване "Без заплащане" 0,2 %, мин. EUR 30, макс.EUR 100 

2.3. Промени на инкасови инструкции EUR 25,00 
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2.4. Рекламация EUR 20,00 

Забележки:   
1. Банката обработва документарните инкаса, съгласно действащата към момента на сделката редакция на Еднообразните правила за инаквата на МТК, Париж. 
2. Освен посочените комисиони се събират и действителните разноски.   
3. Комисионите за инкасото се събират и при инкасиране на документи, получени директно от платеца. 

 
VIII. Документарни акредитиви  
1. Документарни акредитиви в лева 

1.1. По акредитиви, издадени от "Инвестбанк" АД 

1.1.1. За превеждане сумата по акредитива в банката на получателя 15 лв. 

1.1.1.1. За всички пощенски или телексни разноски свързани с откриване или промяна 

на условията по открит акредитив - по телекс 

5 лв. 

1.1.1.2. С пощенска пратка  3 лв. 

1.2. Получени акредитиви 

1.2.1. За обработка на документи по получени акредитиви, сумата се събира от 

получателя 

0,2% на месец или част от  него, мин. 10 лв., макс. 500 лв 

1.3. При обработка на акредитиви в лева подчинени на Еднообразните правила и 

обичаи по документарните акредитиви  

прилага  се Тарифата за акредитиви във валута 

2. Документарни акредитиви във валута 

2.1. Акредитиви, получени в Банката 

2.1.1. Авизиране на предизвестие EUR 35 

2.1.2. Авизиране без ангажимент 0,1%, мин.EUR 50, макс.EUR 500 

2.1.3. Потвърждаване на акредитив / за тримесечие или част от него/ по договореност, мин. 0,3% но не по-малко от EUR 200 

2.1.4. Промяна на условията на акредитив 

2.1.4.1. На акредитив, авизиран без ангажимент 

        а. промяна на условията без увеличение на сумата ЕUR 35 

        б. промяна на условията с увеличение на сумата съгласно т.2.1.2. върху размера на увеличението 

2.1.4.2. На потвърден акредитив 

        а. промяна, без увеличение или продължение ЕUR 35 

        б. промяна на условията с увеличение на сумата съгласно т.2.1.3. върху размера на увеличението 

        в. промяна на условията с продължение на валидността съгласно т.2.1.3. върху сумата на неизползвания остатък 

2.1.4.3. Анулиране преди изтичане на валидността ЕUR 35 

2.1.5. За обработка на документи и плащане, включително и плащане без 

представяне на документи 
0,15%, мин. EUR 50 
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2.1.6. Акцепт по договореност 

2.1.7. За разсрочено плащане- върху стойността на документите, за времето извън 

валидността на акредитива, се събира допълнително месечно или за част от 

месеца 

0,05%, мин.EUR 25 

2.1.8. Покупка на реални падежирани срочни вземания по акредитивни операции по договореност 

2.1.9. За изпращане на инкасо на нередовни документи в рамките на акредитив 0,15%, мин.EUR 40, макс.EUR 250 

2.1.10. За предварително гледане на документи EUR 30 

2.1.11. За повторно гледане на върнати за доокомплектоване или поправка на 

нередовни документи 

EUR 30 

2.1.12. Прехвърляне на вземанe / цесия / 0,1%, мин.EUR 50, макс. EUR 500 

2.1.13. Прехвърляне на акредитив 0,2%, мин.EUR 60, макс.EUR 500 

2.1.14. Допълнителна кореспонденция във връзка с акредитив по нареждане на клиент EUR 20 

2.1.15. За спешна обработка по искане на клиент-допълнително EUR 20 

2.1.16. Консултации и/или изготвяне на текст по договореност, мин. EUR 25 + ДДС 

2.2. Акредитиви, открити от Банката 

2.2.1. Предизвестие EUR 35 

2.2.2. Откриване, обработка и плащане, без разсрочено плащане /за тримесечие или част от него/в зависимост от обезпечението 

2.2.2.1. При блокирано покритие парични средства 0,25 %, мин. EUR 75 

2.2.2.2. При друго обезпечение – по договореност мин. 0,5%, мин. EUR 150 

2.2.3. Промяна на условията на акредитив 

        а. промяна, без увеличение или продължение ЕUR 35 

        б. промяна на условията с увеличение на сумата съгласно т.2.2.2. върху размера на увеличението 

        в. промяна на условията с продължение на валидността съгласно т.2.2.2. върху сумата на неизползвания остатък 

2.2.4. Анулиране преди изтичане на валидността ЕUR 35 

2.2.5. За разсрочено плащане- върху стойността на документите, за времето извън 

валидността на акредитива, се събира допълнително месечно или за част от 

месеца 

0,05%, мин.EUR 25 

2.2.6. Акцепт по договореност 

2.2.7. Консултации и/или изготвяне на акредитивни условия EUR 50 + ДДС 

2.2.8. Допълнителна кореспонденция във връзка с акредитив по нареждане на клиент 

за всяко отделно съобщение 
EUR 20 

2.2.9. За спешна обработка по искане на клиент-допълнително EUR 20 

2.3. За допълнителна отговорност, сложност и труд при обработка на акредитиви- мин. 0,05%, макс. 0,2% 
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внос и износ комисионата се завишава с: 

 
Забележки:   

1. При увеличаване сумата на акредитив /гаранция/ се събират комисиони, като за откриване на нов акредитив /гаранция/  върху сумата на увеличението.  
2. При акредитиви със забележа "около", комисионите се изчисляват върху сумата на акредитива /увеличението/, завишена с 10 %, ако не е указано друго.  
3. За продължаване срока на акредитив /гаранция/, се събира такса за промяна, само ако продължението е в рамките на тримесечието, за което е събрана 

комисионата. Когато продължението се отнася за ново тримесечие или част от него, се изчислява комисиона като за нов акредитив /гаранция/ върху сумата на 
неизползвания остатък. Когато акредитивът е със забележка "около", съответната сума се завишава с 10 %, ако не е указано друго.   

4. За обработка на документи, представени в рамките на акредитив /гаранция/, но платени със свободен превод, се събират съответните комисиони по 
акредитива /гаранцията.   

5. За обработка и препращане на документи по акредитиви, директно а визирани на бенефициенти в България, се събират комисионите за плащане и обработка. 
6. Документарни гаранции, имащи характер на акредитив, се третират като акредитиви.   
7. Събраните комисиони не се възстановяват, независимо дали акредитивите /гаранциите/ са реализирани или не.   
8. Разноските се събират в деня на начисляването им.   
9. При акредитиви със забележа "около", комисионите се изчисляват върху сумата на акредитива /увеличението/, завишена с 10 %, ако не е указано друго.  
10. Банката обработва документарни операции в чуждестранна валута съгласно действащата в момента на сделката редакция на ЕПОДА на МТК, Париж.  
11. При револвиране на акредитив комисионите се начисляват върху револвиращата сума като за нов акредитив. 
12. За издадени/получени документарни акредитиви на физически лица, Банката прилага спрямо тях този раздел от Тарифата. 

 
IХ. Кредитни сделки 
 
1. Кредити предоставяни на фирми 

1.1. При искане за кредит: 

1.1.1. За проучване и изготвяне на становище 0,1 % върху размера на искането, мин. 100 лв. 

1.1.2. За кредити, обезпечени с финансов актив 50 евро 

1.1.3. Оценка на риска  по договoреност 

1.2. За управление и обработка на кредит 

1.2.1. За първата година /едногодишен период, считано от датата на подписване на 

договора за кредит 

 

1,50 % върху размера на разрешения кредит 

1.2.2. За всеки следващ годишен период 1 % върху дълга, към датата на която се дължи 

1.2.3. За кредити обезпечени с финансов актив 0,5 % годишно 

1.3. За ангажимент по кредити /с изключение на кредити обезпечени с финансов 

актив/ 
0,2 % месечно 

1.4. Предсрочно погасяване 5 % върху размера на предсрочно погасената главница  

1.5. За просрочие   

1.5.1. За просрочена главница 10 пункта над договореното за редовен кредит 
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1.6. При промяна на условията по кредит 0,5% върху дълга към датата на предоговаряне 

1.6.1. При кредити обезпечени с финансов актив 50 евро 

1.7. Такса за предсрочно прекратяване на договор за кредитна линия/овърдрафт 5% върху размера на разрешения кредит 

2. За правни услуги 

2.1. За изготвяне на молба за законна ипотека 100 лв. + ДДС 

2.2. За изготвяне на нотариален акт за договорна ипотека от юрист на банката 250 лв. + ДДС 

2.3. Изготвяне на молба за заличавене на ипотека 50 лв. за един обект + 2,00 лв. за всеки следващ + ДДС 

2.4. Изготвяне на заявление за вписване на залог 30 лв. + ДДС 

2.5. Изготвяне на заявление за заличаване на залог 30 лв. + ДДС 

Забележки:   
1. Таксите се внасят предварително при подаване искане за кредит и не подлежат на връщане, независимо дали искането за кредит е удовлетворено или не.  
2. Комисионата за ангажимент за кредити за оборотни средства, кредитни линии и овърдрафт се начислява ежедневно върху неусвоената част от разрешения 

кредит, считано от датата на регистрирането на кредита в банковата информационна система и се събира ежемесечно на месечната падежна дата на кредита. 
Комисионата за ангажимент по инвестиционни кредити е по договаряне. 

3. При удължаване на срока на револвиращи кредити, се събират такси като за нова сделка и не се събира комисионната по т.1.6. 
4. Таксата по т. 1.7. не се събира при рефинансиране с нов кредит, отпуснат от Инвестбанк АД.   
5. При предсрочно погасяване на кредита таксата по т.1.1., т. 1.2. ,т.1.3. не се възстановява.   
6. Таксите за правни услуги са дължими само при ползване на правна услуга от юрист на Банката.   
7. За „оценка на обезпеченията“ по кредитни сделки Банката използва одобрени от Управителния съвет външни фирми, включително техните тарифи и условия. 
8. Всички държавни такси са за сметка на клиента.   
9. При приемане на залог на движими вещи, необходимите средства по съхранението на залога са за сметка на клиента.   
10. За кредитни сделки /кредити, акредитиви, поръчителства, гаранции/ във валута, размерът на таксите се изчислява върху левовата равностойност по курс 

“продава” на Банката за съответния ден.   
11. При ползване или издължаване на кредит във валута, различна от предоставената, Банката извършва арбитраж по курс “купува”/”продава” на Банката за деня 

на операцията. 

 
Х. Гаранционни сделки  
 
1. Банкови гаранции в лева 

1.1. 
За проучване и изготвяне на становище, при обезпечение различно от финансов 

актив 
0,1% мин.100 лв.  

1.1.2. За проучване и изготвяне на становище, при обезпечение финансов актив 50 лв. 

1.2. За издаване и поддържане на банкови гаранции, в зависимост от обезпечението: 

1.2.1. Парични средства, блокирани в Банката  0,3% на тримесечие или част от него , мин. 100 лв. 

1.2.2. С други обезпечения, в зависимост от риска  0,6 %  на тримесечие или част от него, мин. 200 лв. 

1.3. За гаранции, обезпечени с парични средства в размер до 1 000 лв., се събира 20 лв. 



    
 

 
 
Тарифа за юридически лица 23  

 

комисиона, като за банкова референция  

1.4. Промяна на условията по гаранцията, увеличаваща ангажимента на Банката: 

1.4.1. При увеличаване размера на гаранцията 
Такси по т.1.1. и 1.2., които се начисляват върху размера на 

увеличението 

1.4.2. При продължаване срока на гаранцията  
Такси по т.1.1. и 1.2., които се начисляват за удължения срок 

на гаранцията 

1.4.3. Промяна /без увеличение и продължение/ 70 лв. 

1.5. Други промени: 

1.5.1. Анулиране преди изтичане на валидността 70 лв. 

1.5.2. Консултация или съставяне и изготвяне условия и/или текст 100 лв. + ДДС 

1.5.3. Допълнителна експресна обработка по искане на клиент 70 лв. 

1.5.4. 
Допълнителна кореспонденция във връзка с гаранцията по нареждане на 

бенефициента 
30 лв. 

2.1. Гаранции, получени в Банката: 

2.1.1. Авизиране на предизвестие 70 лв. 

2.1.2. Авизиране без ангажимент 0,1%, мин.100 лв.,макс. 1000 лв. 

2.1.3. Потвърждение/преиздаване (при съгласие от страна на Банката) 0,3%, мин.200 лв. на тримесечие или част от него 

2.1.4. Авизиране на промяна: 

2.1.4.1. За гаранции авизирани без ангажимент: 

        а. промяна на условията без увеличение на сумата 70 лв. 

        б. промяна на условията с увеличение на сумата съгласно т.2.1.2. върху размера на увеличението 

2.1.4.2. За гаранции, потвърдени от Банката: 

        а. промяна, без увеличение или продължение 70 лв. 

        б. промяна на условията с увеличение на сумата съгласно т.2.1.3. върху размера на увеличението 

        в. промяна на условията с продължение на валидността съгласно т.2.1.3. върху сумата на неизползвания остатък 

2.1.5. Обработка и изпращане на иск по гаранцията 100 лв. 

2.1.6. Прехвърляне на вземане /цесия/ 0,15%, мин.100 лв., макс. 1000 лв. 

2.1.7. Гаранции изпратени директно до бенефициента: 

2.1.7.1. Установяване на автентичност на гаранции 60 лв. 

2.1.7.2. Препредаване на промяна 70 лв. 

2.1.7.3. Обработка и изпращане на иск 100 лв. 

2. Банкови гаранции във валута 

2.1. Гаранции, получени в Банката: 



    
 

 
 
Тарифа за юридически лица 24  

 

2.1.1. Авизиране на предизвестие EUR 35 

2.1.2. Авизиране без ангажимент 0,1%, мин.EUR 50, макс.EUR 500 

2.1.3. Потвърждение/преиздаване (при съгласие от страна на Банката) 0,3%, мин.EUR 120 на тримесечие или част от него 

2.1.4. Авизиране на промяна: 

2.1.4.1. За гаранции авизирани без ангажимент: 

        а. промяна на условията без увеличение на сумата ЕUR 35 

        б. промяна на условията с увеличение на сумата съгласно т.2.1.2. върху размера на увеличението 

2.1.4.2. За гаранции, потвърдени от Банката: 

        а. промяна, без увеличение или продължение ЕUR 35 

        б. промяна на условията с увеличение на сумата съгласно т.2.1.3. върху размера на увеличението 

        в. промяна на условията с продължение на валидността съгласно т.2.1.3. върху сумата на неизползвания остатък 

2.1.5. Обработка и изпращане на иск по гаранцията EUR 50 

2.1.6. Прехвърляне на вземане /цесия/ 0,15%, мин.EUR 50, макс.EUR 500 

2.1.7. Гаранции изпратени директно до бенефициента: 

2.1.7.1. Установяване на автентичност на гаранции EUR 30 

2.1.7.2. Препредаване на промяна EUR 35 

2.1.7.3. Обработка и изпращане на иск EUR 50 

2.2. Гаранции, издадени от Банката: 

2.2.1. Предизвестие EUR 35 

2.2.2. 
За проучване и изготвяне на становище, при обезпечение различно от финансов 

актив 
0,1% мин. EUR 75  

2.2.3. За проучване и изготвяне на становище, при обезпечение финансов актив EUR 40  

2.2.4. За издаване и поддържане на банкови гаранции, в зависимост от обезпечението: 

2.2.4.1. Парични средства, блокирани в Банката  0,3% на тримесечие или част от него, мин. EUR 60. 

2.2.4.2. С други обезпечения, в зависимост от риска  0,6% на тримесечие или част от него, мин. EUR 120 

2.2.5. Промени: 

2.2.5.1. Промяна /без увеличение и продължение/ EUR 35 

2.3. Други: 

2.3.1. Анулиране преди изтичане на валидността EUR 35 

2.3.2. Консултация или съставяне и изготвяне условия и/или текст EUR 50 + ДДС 

2.3.3. Допълнителна експресна обработка по искане на клиент EUR 35 

2.3.4. 
Допълнителна кореспонденция във връзка с гаранцията по нареждане на 

бенефициента 
EUR 15 
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Забележки:   

1. Таксите и комисионите за предварително проучване се внасят при подаване на молбата предварително и не подлежат на връщане. В случай, че 
предоставените обезпечения се намират извън местонахождението на клона на Банката, таксата се увеличава с 50%. 

2. За гаранции издадени със срок до 12 месеца, таксите и комисионите за издаване и поддържане се събират за целия период на валидност на гаранцията, като 
събраните такси и комисиони не подлежат на връщане при евентуално намаляване на ангажимента на Банката и/или предсрочно освобождаване на 
гаранцията. 

3. Таксите и комисионите за безсрочните гаранции се събират на годишна база. 
4. Таксите и комисионите се събират при издаване на гаранции от Банката, като събраните такси и комисиони не подлежат на връщане с намаляване или 

отпадане ангажиментите на Банката. 
5. Разноските се събират в деня на начисляването им. 

6. При увеличаване сумата на акредитив /гаранция/ се събират комисиони като за откриване на нов акредитив /гаранция/ върху сумата на увеличението. 
7. За обработка на документи, представени в рамките на акредитив /гаранция/, но платени със свободен превод, се събират съответните комисиони по 

акредитива /гаранцията. 

8. Документарни гаранции имащи характер на акредитив се третират като акредитиви. 
9. При сключване на рамкови договори за издаване на банкови гаранции - такса за управление върху пълния размер на рамковия договор /независимо от 

издадените за периода банкови гаранции/ - 0,5 % годишно. 
10. За промяна на условията извън размера на рамков договор - 0,5% върху размера. 

11. За издаване на банкова гаранция в рамките на деня, в който е наредена - такса 0,1% върху размера й, минимум 100лв. 
12. Гаранциите се обработват съгласно съответните правила на Международната търговска камара и действащите законови разпоредби. 
13. Издаването, увеличаването на сумата и/или продължаването на срока на валидност на банковите гаранции подлежи на предварително одобрение от страна на 

компетентните органи в Банката. 
14. За издадени/получени банкови гаранции на физически лица, Банката прилага този раздел от Тарифата спрямо тях. 

 
 
ХI. Поемане на поръчителство   
 
1. За авалиране на полици, издадени от банкови институции с падеж не по-дълъг от 12 

месеца 

1% на тримесечие или част от него до падеж 

2. За поръчителство, обезпечено със средства, блокирани в Банката 0,5 % на тримесечие или част от него до падеж 

3. За поръчителство, обезпечено по друг начин, в зависимост от степента на риска от 1 % до 3 % на тримесечие или част от него до падеж 
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ХІI. Операции с електронни банкови карти   
 

Дебитни карти  Международен достъп 

Такси при издаване Maestro V PAY 
VISA Electron в 
BGN/EUR/USD 

1 Такса за издаване на основна дебитна карта 10.00 лв. 10.00 лв. 10.00 лв. 

2 Експресно издаване до 3 работни дни * 5.00 лв. 5.00 лв. 5.00 лв. 

3 Издаване на допълнителна карта по картова сметка 3.00 лв. 3.00 лв. 3.00 лв. 

4 Подновяване поради изтекъл срок без такса без такса без такса 

5 
Подновяване поради забравен ПИН код, загубване, 
открадване, повреда и др. преди изтичане срока на валидност 

5.00 лв. 5.00 лв. 5.00 лв. 

6 
Минимален неснижаем остатък по сметка (сумата на 
неснижаемия остатък е в зависимост от броя на картите към 
сметката) 

5.00 лв. 5.00 лв. 
5.00 лв. / 5.00 EUR / 

5.00 USD 

7 Месечна такса за допълнителна карта без такса без такса без такса 

* в допълнение към таксата по т.1 
   

    

Такси по транзакции Maestro V PAY 
VISA Electron в 
BGN/EUR/USD 

1 Теглене на суми от АТМ       

1.1 От терминал собственост на Банката 0.25 лв. 0.25 лв. 0.25 лв. 

1.2 От терминал собственост на друга банка в България 1.10 лв. 1.10 лв. 1.10 лв. 

1.3 От терминал в чужбина 
2 EUR + 1% от 

сумата 
1 EUR + 1% от сумата 

2 EUR + 1% от 
сумата; *; 3 EUR + 

1% от сумата** 
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2 Теглене на суми от POS       

2.1 От терминал собственост на Банката  
2.00 лв. + 0,1% от 

сумата 
2.00 лв. + 0,1% от 

сумата 
2.00 лв. + 0,1% от 

сумата 

2.2 От терминал собственост на друга Банка в България 
5,00 лв.+ 1% от 

сумата 
5,00 лв.+ 1% от сумата 

5,00 лв.+ 1% от 
сумата 

2.3 От терминал в чужбина 
2 EUR + 1% от 

сумата 
2 EUR + 1,5% от 

сумата 
2 EUR + 1,5% от 

сумата 

          

3 Плащане на стоки и услуги на POS       

3.1 На терминал собственост на Банката без такса без такса без такса 

3.2 На терминал собственост на друга банка в България 0.20 лв. 0.20 лв. 0.20 лв. 

3.3 в чужбина без такса без такса без такса 

3.4 

Плащане на битови сметки през услугата 
 “Времето е пари” *  
*плащанията се извършват чрез системата ePay.bg и се   дължат 

допълнителни такси (за справка - www.epay.bg/Тарифа) 

0.20 лв. 0.20 лв. 0.20 лв. 

          

4 Справки       

4.1 Смяна на PIN 0.20 лв. 0.20 лв. 0.20 лв. 

4.2 Справка на АТМ за последните пет транзакции  0.25 лв. 0.25 лв. 0.25 лв. 

4.3 
Баланс на картова сметка / Регистриране за услугата 3D 
картова защита 

0.25 лв. 0.25 лв.. 0.25 лв. 

4.4 Прехвърляне на суми между сметки в Инвестбанк от АТМ 0.20 лв. не е налично не е налично 

Допълнителни операции Maestro V PAY 
VISA Electron в 
BGN/EUR/USD 

1 
Получаване на месечно извлечение за транзакции с дебитна  карта в 
офис на банката или на посочен e-mail адрес 

без такса без такса без такса 

2 
Получаване на месечно извлечение от картодържателя на заявен в 
искането пощенски адрес 

1.00 лв. 1.00 лв. 1.00 лв. 

3 Генериране на нов PIN код не е налично 3.00 лв. 3.00 лв. 

4 Промяна на дневните и седмичните лимити по карта - еднократно 2.00 лв. 2.00 лв. 2.00 лв. 

5 Промяна на дневните и седмичните лимити по карта - постоянно 1.00 лв. 1.00 лв. 1.00 лв. 

6 Такса за блокиране/ отблокиране 1.50 лв. 1.50 лв. 1.50 лв. 

7 Получаване на банкова карта в клон различен от издателя  5.00 лв. 5.00 лв. 5.00 лв. 

https://www.epay.bg/?action=wikibox&wpage=pay_epaybg_bg
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8 Необоснована рекламация на транзакция  5.00 лв. 5.00 лв. 5.00 лв. 

9 
Предоставяне на снимков материал от АТМ за картодържатели на 
Банката 

5.00 лв. 5.00 лв. 5.00 лв. 

10 Отказана авторизация по транзакция за теглене на АТM в чужбина Не е налично 0.50 лв. 0.50 лв. 

11 
Откриване на арбитражна процедура за оспорена транзакция в 
чужбина 

EUR 270 EUR 270 EUR 270 

12 
Административна такса на арбитражната комисия при разглеждане на 
случая с    оспорена транзакция в чужбина 

EUR 270 EUR 270 EUR 270 

13 Регистриране за услугата 3D картова защита 
таксува се съгласно т.4.3: „Баланс по картова сметка / Регистриране за 
услугата 3D картова защита“ 

14 
Генериране на нов временен Секретен Код за услугата 3D картова  
Защита 

таксува се съгласно т.4.3: „Баланс по картова сметка / Регистриране за 
услугата 3D картова защита“ 

15 
Блокиране/активиране на потребителски профил за услугата 3D 
картова Защита 

без такса без такса без такса 

16 Известяване чрез SMS за транзакции 
2 лв. месечно + 

ДДС 
2 лв. месечно + ДДС 

2 лв. месечно + 

ДДС 

17 
Получаване на суми по карта на клиент чрез ПОС терминално 
устройство от търговец (credit refund) 

1% от сумата 1% от сумата 1% от сумата 

               Забележки:  
1. Във връзка с т.1.3.: *Таксата се прилага за VISA Electron в BGN; ** Таксата се прилага за VISA Electron в EUR/USD 

2. Таксата по т.17. от „Допълнителни операции“ се прилага на ниво сметка, независимо от броя на картите към сметката 
 

Лимити за транзакции Maestro V PAY VISA Electron 

    Покупка 
В брой 
на ATM 

На ПОС 
на гише 
в банка 

Общо Покупка 

В брой  на 
ATM и на 

ПОС на гише 
в банка 

Общо Покупка 

В брой  на 
ATM и на 

ПОС на гише 
в банка 

Общо 

1.1 В България максимална транзакция 3000 400 3000  3000 400   3000 400   

1.1.1 
Извън България максимална 
транзакция 

3000 1000    3000 1000   3000 1000   

1.1.2 В България за 24 часа 3000 400 3000 3000 3000 400 3000 3000 400 3000 

1.1.3 Извън България за 24 часа 6000 1000  6000 6000 1000 6000 6000 1000 6000 

1.1.4 Общ лимит за 24 часа 6000 6000 6000 

1.2 Брой транзакции за 24 часа 20 20 20 

1.2.1 В България 7-дневен лимит 3000 2800 3000 5800 3000 2800 5800 3000 2800 5800 

1.2.2 Извън България 7-дневен лимит 9000 7000  9000 9000 7000 9000 9000 7000 9000 

1.2.3 Общ 7-дневен лимит 9000 9000 9000 

1.2.4 Брой транзакции за 7 дни 80 80 80 
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Тарифа за електронната услуга mobb за дебитни и кредитни карти 

1. Справка / баланс 0.05 лв. 

2. Справка за последни пет транзакции 0.05 лв. 

3. Прехвърляне на суми по сметки чрез mobb с дебитни карти 0.20 лв. 

4. Прехвърляне на суми по сметки чрез mobb с кредитни карти 0.50 лв. 

5. Транзакции на ПОС/виртуален ПОС чрез mobb с дебитни карти 0.30 лв. 

6. Транзакции на ПОС/виртуален ПОС чрез mobb с кредитни карти безплатно 

 
 

 
 
 
 

Кредитни карти           

Такси при издаване 
MasterCard 
TravelCard* 

MasterCard 
Business 

MasterCard 
Corporate* 

MasterCard 
Gold** 

VISA Business VISA Gold** 

1 Издаване на основна или допълнителна карта без такса без такса без такса без такса без такса без такса 

2 Експресно издаване до 3 работни дни EUR 20 EUR 20 EUR 20 EUR 20 EUR 20 EUR 20 

3 Подновяване поради изтекъл срок без такса без такса без такса без такса без такса без такса 

4 
Подновяване поради забравен ПИН код, загубване, 
открадване, повреда и др. преди изтичане срока на 
валидност 

EUR 10 EUR 10 EUR 15 EUR 10 EUR 10 EUR 10 

5 Минимален неснижаем остатък по картова сметка 
35 EUR 
50 USD 
70 BGN 

50 EUR 
75 USD 

100 BGN 

70 EUR 
100 USD 
150 BGN 

100 EUR 
125 USD 
200 BGN 

50 EUR 
75 USD 

100 BGN 

100 EUR 
125 USD 
200 BGN 

6 Месечна такса за основна карта EUR 4 EUR 3,50 EUR 5 EUR 4,50 EUR 3,50 EUR 4,50 

7 Месечна такса за допълнителна карта EUR 2 EUR 1,5 EUR 2,25 EUR 2,25 EUR 1,5 EUR 2,25 

8 Замяна на карта по спешност в чужбина 
EUR 20 + такса на 
фирмата куриер 

EUR 20 + такса на 
фирмата куриер 

EUR 20 + такса на 
фирмата куриер 

EUR 20 + такса на 
фирмата куриер 

EUR 20 + такса на 
фирмата куриер 

EUR 20 + такса на 
фирмата куриер 
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Такси по транзакции 
MasterCard 
TravelCard* 

MasterCard 
Business 

MasterCard 
Corporate* 

MasterCard 
Gold** 

VISA Business VISA Gold** 

1 Теглене на суми от АТМ             

1.1 От терминал собственост на Банката EUR 2.00 + 1% EUR 2.00 +1% EUR 2.00 +1% EUR 2.00 +1% EUR 2.00 +1% EUR 2.00 +1% 

1.2 От терминал собственост на друга банка в България EUR 2 + 2% EUR 2 + 2% EUR 2 + 2% EUR 2 + 2% EUR 2 + 2% EUR 2 + 2% 

1.3 От терминал в чужбина EUR 3,50 + 2,50%  
 
EUR 3,50 + 2,50%  

 
EUR 3,50 + 2,50%  

 
EUR 3,50 + 2,50%  

 
EUR 3,50 + 2,50%  

 
EUR 3,50 + 2,50%  

2 Теглене на суми от POS             

2.1 От терминал собственост на Банката  EUR 3 + 2% EUR 3 + 2% EUR 3 + 2% EUR 3 + 2% EUR 3 + 2% EUR 3 + 2% 

2.2 От терминал собственост на друга Банка в България EUR 3,50 + 2,50%  EUR 3,50 + 2,50%  EUR 3,50 + 2,50%  EUR 3,50 + 2,50%  EUR 3,50 + 2,50%  EUR 3,50 + 2,50%  

2.3 От терминал в чужбина EUR 5 + 2,50%  EUR 5 + 2,50% EUR 5 + 2,50% EUR 5 + 2,50% EUR 5 + 2,50% EUR 5 + 2,50% 

3 Плащане на стоки и услуги на POS             

3.1 На терминал собственост на Банката без такса без такса без такса без такса без такса без такса 

3.2 На терминал собственост на друга банка в България без такса без такса без такса без такса без такса без такса 

3.3 в чужбина без такса без такса без такса без такса без такса без такса 

3.4 

Плащане на битови сметки през услугата 
 “Времето е пари” *  
*плащанията се извършват чрез системата ePay.bg и се   

дължат допълнителни такси (за справка - www.epay.bg/Тарифа) 

без такса без такса без такса без такса без такса без такса 

4 Справки             

4.1 Смяна на PIN 0.20 лв. 0.20 лв. 0.20 лв. 0.20 лв. 0.20 лв. 0.20 лв. 

4.2 Справка на АТМ за последните пет транзакции  0.40 лв. 0.40 лв. 0.40 лв. 0.40 лв. 0.40 лв. 0.40 лв. 

4.3 
Баланс на картова сметка / Регистриране за услугата 3D 
картова защита 

0.40 лв. 0.40 лв. 0.40 лв. 0.40 лв. 0.40 лв. 0.40 лв. 

Допълнителни операции 
MasterCard 
TravelCard* 

MasterCard 
Business 

MasterCard 
Corporate* 

MasterCard 
Gold** 

VISA Business VISA Gold** 

1 
Получаване на месечно извлечение за транзакции с 
дебитна  карта в офис на банката или на посочен e-mail 
адрес 

без такса без такса без такса без такса без такса без такса 

https://www.epay.bg/?action=wikibox&wpage=pay_epaybg_bg
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2 
Получаване на месечно извлечение от картодържателя 
на заявен в искането пощенски адрес 

1.00 лв. 1.00 лв. 1.00 лв. 1.00 лв. 1.00 лв. 1.00 лв. 

3 
SMS известяване за извършени транзакции (чрез 
услугата "Времето е пари") 

0.15 лв 0.15 лв 0.15 лв 0.15 лв 0.15 лв 0.15 лв 

4 Генериране на нов PIN код EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 

5 
Промяна на дневните и седмичните лимити по карта - 
постоянно 

EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 

6 Такса за блокиране/ отблокиране EUR 5 EUR 5 EUR 5 EUR 5 EUR 5 EUR 5 

7 
Получаване на банкова карта в клон различен от 
издателя  

ЕUR 10 ЕUR 10 ЕUR 10 ЕUR 10 ЕUR 10 ЕUR 10 

8 Закриване на картова/разплащателна сметка  15.00 лв. 15.00 лв. 15.00 лв. 15.00 лв. 15.00 лв. 15.00 лв. 

9 Необоснована рекламация на транзакция  EUR 20 EUR 20 EUR 20 EUR 20 EUR 20 EUR 20 

10 
Предоставяне на снимков материал от АТМ за 
картодържатели на Банката 

5.00 лв. 5.00 лв. 5.00 лв. 5.00 лв. 5.00 лв. 5.00 лв. 

11 
Получаване на суми по карта на клиент чрез ПОС 
терминално устройство от търговец (credit refund) 

2% от сумата 2% от сумата 2% от сумата 2% от сумата 2% от сумата 2% от сумата 

12 
Отказана авторизация по транзакция за теглене на АТМ 
в чужбина 

Не е налична Не е налична Не е налична Не е налична 0.50 лв 0.50 лв 

13 
Откриване на арбитражна процедура за оспорена 
транзакция в чужбина 

EUR 270 EUR 270 EUR 270 EUR 270 EUR 270 EUR 270 

14 
Административна такса на арбитражната комисия при 
разглеждане на случая с    оспорена транзакция в 
чужбина 

EUR 270 EUR 270 EUR 270 EUR 270 EUR 270 EUR 270 

15 Регистриране за услугата 3D картова защита таксува се съгласно т.4.3: „Баланс по картова сметка / Регистриране за услугата 3D картова защита“ 

16 
Генериране на нов временен Секретен Код за услугата 
3D картова Защита 

таксува се съгласно т.4.3: „Баланс по картова сметка / Регистриране за услугата 3D картова защита“ 

17 
Блокиране/активиране на потребителски профил за 
услугата 3D картова Защита 

Без такса Без такса Без такса Без такса Без такса Без такса 

18 Известяване чрез SMS за транзакции 
2 лв. месечно 

+ ДДС 

2 лв. месечно 

+ ДДС 

2 лв. месечно 

+ ДДС 

2 лв. месечно 

+ ДДС 

2 лв. месечно 

+ ДДС 

2 лв. месечно 

+ ДДС 

19 
Промяна на дневните и седмичните лимити по карта-
еднократно 

2 лв. 2 лв. 2 лв. 2 лв. 2 лв. 2 лв. 

Лихвени проценти - в зависимост от предоставеното 
обезпечение 

MasterCard 
TravelCard* 

MasterCard 
Business 

MasterCard 
Corporate* 

MasterCard 
Gold** 

VISA Business VISA Gold** 

1 
Запис  на заповед  
(Лихвен процент за редовен дълг + лихвен процент за 
просрочен дълг) 

17.5% годишно  
+ 5% 

17.5% годишно  
+ 5% 

17.5% годишно  
+ 5% 

17.5% годишно 
+ 5% 

17.5% годишно 
+ 5% 

17.5% годишно  
+ 5% 
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2 
Финансов актив  
(Лихвен процент за редовен дълг + лихвен процент за 
просрочен дълг) 

9.5% годишно + 
10% 

9.5%  годишно + 
10% 

9.5%  годишно + 
10% 

9.5%  годишно + 
10% 

9.5%  годишно + 
10% 

9.5%  годишно + 
10% 

* Продуктът е спрян от продажба с влизането в сила на промяна в Тарифата, считано от 13.12.2016г. Действащите условия по продукта важат до изтичането на срока 
на валидност на картите. 
** Продуктът е спрян от продажба с влизането в сила на промяна в Тарифата, считано от 01.08.2017г. Действащите условия по продукта важат до изтичането на срока 
на валидност на картите. 
 

Забележки:   

За овърдрафт кредити по кредитни карти не се дължи комисиона за управление на кредит и комисиона за ангажимент. 

За учредяване на залог, заличаване, подновяване, вписване и други промени по обезпеченията, разходите са  за сметка на кредитополучателя 

(картодържател). 

Таксата по т.6. от „Допълнителни операции“ се прилага еднократно в посоченият размер и при извършване на безкасов превод от „картова сметка“ на 

гише на Банката, с кредитна карта със собствени средства от съответния вид в авторизационен режим „OFFLine”. Отделно са дължими съответните 

такси съгласно Раздел V. „Банкови преводи“ 

Таксата по т.18. от „Допълнителни операции“ се прилага на ниво сметка, независимо от броя на картите към сметката 

 

 

 Лимити за транзакции MasterCard TravelCard* MasterCard Business MasterCard Corporate* MasterCard Gold** VISA Business VISA Gold** 

    Покупка В брой Общо Покупка В брой Общо Покупка В брой Общо Покупка В брой Общо Покупка В брой Общо Покупка В брой Общо 

1.1 
В България максимална 
транзакция 

2 000 1 000   2 000 1 000   2 000 1 000   6 000 3 000   3 000 2 000   6 000 3 000   

1.1.1 
Извън България 
максимална транзакция 

2 000 1 000   2 000 1 000   2 000 1 000   6 000 3 000   5 000 2 000   6 000 3 000   

1.1.2 В България за 24 часа 3 000 2 000 4 000 3 000 2 000 4 000 3 000 2 000 4 000 6 000 4 000 10 000 4 000 3 000 7 000 7 000 4 000 10 000 

1.1.3 Извън България за 24 часа 3 000 2 000 4 000 3 000 2 000 4 000 3 000 2 000 4 000 6 000 4 000 10 000 5 000 4 000 8 000 8 000 4 000 12 000 

1.1.4 Общ лимит за 24 часа 3 000 2 000 4 000 3 000 2 000 4 000 3 000 2 000 4 000 10 000 5 000 10 000 5 000 4 000 8 000 8 000 4 000 12 000 

1.2 Брой транзакции за 24 часа 40 40 40 40 40 40 

1.2.1 В България 7-дневен лимит 4 000 3 000 5 000 4 000 3 000 5 000 4 000 3 000 5 000 10 000 7 000 10 000 8 000 6 000 12 000 12 000 8 000 20 000 

1.2.2 
Извън България 7-дневен 
лимит 

4 000 3 000 5 000 4 000 3 000 5 000 4 000 3 000 5 000 10 000 7 000 10 000 8 000 6 000 12 000 15 000 8 000 20 000 

1.2.3 Общ 7-дневен лимит 4 000 3 000 5 000 4 000 3 000 5 000 4 000 3 000 5 000 10 000 8 000 10 000 8 000 6 000 12 000 15 000 8 000 20 000 

1.2.4 Брой транзакции за 7 дни 80 80 80 80 80 80 
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* Продуктът е спрян от продажба с влизането в сила на промяна в Тарифата, считано от 13.12.2016г. Действащите условия по продукта важат до изтичането на срока 
на валидност на картите. 
** Продуктът е спрян от продажба с влизането в сила на промяна в Тарифата, считано от 01.08.2017г. Действащите условия по продукта важат до изтичането на срока 
на валидност на картите. 

 

Инсталиране на ПОС терминал при търговец 

5.1. Месечна такса за отдаване на ПОС терминал на търговец По договаряне 

5.2. Такса за обслужване на транзакции с електронни банкови карти 

5.2.1. Дебитни карти с логото на Maestro,V PAY,Velectron и Borica издадени от Инвестбанк  По договаряне 

5.2.2. Дебитни карти с логото на Maestro,V PAY,VISA Electron и BORICA издадени от български банки  По договаряне 

5.2.3. Кредитни карти с логото на MasterCard / VISA издадени от Инвестбанк АД По договаряне 

5.2.4. Кредитни карти с логото на MasterCard / VISA издадени от български банки По договаряне 

5.2.5. Кредитни карти MasterCard / VISA издадени от други банки извън територията на страната По договаряне 

5.3. Инсталиране, поддръжка и обучение на персонала  По договаряне 

Забележка:  
1. Остатъкът при закриване на сметка след постъпване на искането от клиента и връщане на картата на "Инвестбанк" АД се изплаща в срок от 60 дни за кредитни 

MasterCard/VISA карти 
2. Стандартните условия за инсталиране на ПОС терминално устройство в търговски обект подлежат на промяна при генериране голям обем на транзакции. 

Инсталиране на Вуртуален ПОС терминал при търговец 

6.1. Месечна такса за отдаване на ПОС терминал на търговец По договаряне 

6.2. Такса за обслужване на транзакции с електронни банкови карти 

6.2.1. Дебитни карти с логото на Maestro,V PAY,Velectron и Borica издадени от Инвестбанк  По договаряне 

6.2.2. Дебитни карти с логото на Maestro,V PAY,VISA Electron и BORICA издадени от български банки  По договаряне 

6.2.3. Кредитни карти с логото на MasterCard / VISA издадени от Инвестбанк АД По договаряне 

6.2.4. Кредитни карти с логото на MasterCard / VISA издадени от български банки По договаряне 

6.2.5. Кредитни карти MasterCard / VISA издадени от други банки извън територията на страната По договаряне 

6.3. Инсталиране, поддръжка и обучение на персонала  По договаряне 

 
XIII. Масови плащания 
 
1. За всяка инициирана платежна сделка  

1.1. Вътрешнобанкова  без такса  

 

1.2. 

 

Междубанкова  

За всеки ред се прилага таксата 

приложима за издадени междубанкови 

преводи, съгласно Раздел V. Банкови 
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преводи 

2. Предоставяне от Банката на технически носител с програмен софтуер без такса * 

3. При повреда или унищожаване на дискета с програмен софтуер по вина на клиента                                               5 лв. + ДДС 

*При наличие на такса, се дължи ДДС 
 
XIV. Електронно банкиране 
 
1. За Услугата „Електронно банкиране“  1,50 лв. месечна такса 

2. За Услугата „Електронно банкиране“ само с право на достъп до справки без месечна такса 

3. Банкови преводи чрез услугата „Електронно банкиране“ 

3.1. За издадени междубанкови преводи  1,10 лв. 

3.2. За издадени вътрешнобанкови преводи   0,55 лв. 

3.3. При вътрешнобанков превод от сметка в сметка на едно и също лице /идентифицирано с ЕГН, ЛНЧ/ без комисиона 

4. Банкови преводи чрез услугата „Електронно банкиране“ по РИНГС 12 лв. за транзакция 

 
XV. Такси за приемане на ценности за съхранение в касети в обществения трезор на банката 
 
1. Размер І - малък сейф   

1.1. Цена в лева за 1 ден 10 лв. 

1.2. Цена в лева за 1 месец 20 лв. 

1.3. Цена в лева за 3 месеца 50 лв. 

1.4. Цена в лева за 6 месеца 100 лв. 

1.5. Цена в лева за 1 година 200 лв. 

2. Размер ІІ - среден сейф 

2.1. Цена в лева за 1 ден 10 лв. 

2.2. Цена в лева за 1 месец 30 лв. 

2.3. Цена в лева за 3 месеца 80 лв. 

2.4. Цена в лева за 6 месеца 150 лв. 

2.5. Цена в лева за 1 година 250 лв. 

3. Размер ІІІ - голям сейф 

3.1. Цена в лева за 1 ден 10 лв. 

3.2. Цена в лева за 1 месец 50 лв. 

3.3. Цена в лева за 3 месеца 100 лв. 
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3.4. Цена в лева за 6 месеца 200 лв. 

3.5. Цена в лева за 1 година 350 лв. 

 
Забележки:   

1. Посочените цени са с включен ДДС   
2. При просрочване на времетраенето за ползване на касетата без предварително клиента да е уточнил, дали същата ще бъде освободена или предоговорена за 

нов срок, клиентът заплаща такса за периода съгласно тарифата плюс 1 лев за всеки ден просрочие 

 
XVI. Пакетни програми 
 
Пакетни програми 

1. Месечна комисиона за поддържане и обслужване на пакетна програма 

1.1. пакет „Инвест Смарт“ 14.99 лв. 

1.2. пакет „Инвест Старт“ 15.99 лв. 

1.3. пакет „Инвест Класик“ 39.99 лв. 

1.4. пакет „Инвест Премиум“ 69.99 лв. 

 
 
XVII. Други такси и комисиони 
 
1. Такси и комисиони по други услуги в лева 

1.1. За изготвяне на справки за банкови операции и преписи на документи, след писмено искане на клиент с входящ номер и получаване в ЦУ или 

ФЦ на Банката 

1.1.1. 
За текуща календарна година, за една сметка 

10 лв. + 1,00 лв. за всяка страница (А4) + 

ДДС 

1.1.2. 
За всяка изминала календарна година, за една сметка 

20 лв. + 1,00 лв. за всяка страница (А4) + 

ДДС 

1.2. За издаване на Банкови референции, след писмено искане на клиент с входящ номер в Банката 

1.2.1. На български език 50 лв. + ДДС 

1.2.2. На чужд език 70 лв. + ДДС 

1.3. За издаване на удостоверения, след писмено искане на клиент с входящ номер и получаване в ЦУ или ФЦ на Банката 

1.3.1. Пред институциите в Република България 25 лв. + ДДС 

1.3.2. За наличие на сметка/и и авоарите по нея/тях 20 лв. + ДДС 
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1.3.3. 
- За наличие или липса на задължение към „Инвестбанк“АД, което да послужи пред друга банка; 

- За окончателно издължен кредит по искане на кредитоискателя. 
150 лв. + ДДС 

1.4. Други такси, свързани с изготвяне на справки и удостоверения 

1.4.1. 
За експресна услуга по т.1.1., 1.2. и 1.3. - изготвяне в рамките най-късно на следващия работен ден 

и получаване в ЦУ или ФЦ на Банката.  
увеличение с 50% + ДДС 

1.4.2. 
За изготвяне на заявления за предоставяне на информация от страна на държавни институции 

(НАП, Съдилища, Публични съдебни изпълнители, НОИ и др.) 
без такса за изготвяне и пощенска услуга * 

1.5. За обработка на запорни съобщения 

1.5.1. Такса за налагане на изпълнителен запор по една сметка или всички сметки на клиент 60 лв. 

1.5.2. Такса за налагане на обезпечителен запор по една сметка или всички сметки на клиент 30 лв. 

1.5.3. Такса за отмяна на обезпечителен запор по една сметка или всички сметки на клиент 30 лв. 

1.5.4. Такса за отмяна на изпълнителен запор по една сметка или всички сметки на клиент без такса 

1.6. 
За корекционна операция по извършено счетоводно записване по искане на наредителя и по 

негова вина 
10 лв. + ДДС 

1.7. Специални куриерски услуги 8 лв. + ДДС + фактически разходи 

1.8. Пощенски разноски по искане на клиент, за всяко писмо 4 лв. + ДДС 

1.9. Факс разноски 

1.9.1. За страната 2 лв.на страница+ДДС 

1.9.2. За чужбина EUR 5 + ДДС 

1.10. За потвърждаване салда по сметките за нуждите на одит 

1.10.1 За финансова институция BGN 140 + ДДС 

1.10.2. За нефинансова институция BGN 100 + ДДС 

1.11. При сконтиране на стоково-разпоредителни документи след извършена експедиция 

по договаряне, но не по-малко 0,20% 

комисиона за управление, предварително 

начислената лихва и предвидените в 

Тарифата на Банката комисиони и разноски 

по акредитив 

1.12. Разглеждане на документи във връзка с откриване на сметка на чуждестранни юридически лица 1 000 лв. с включен ДДС 

1.13. 

Месечна комисиона за поддържане и обслужване на разплащателна сметка на чуждестранни 
юридически лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони), 
независимо дали към сметката има или няма издадена дебитна карта и независимо от канала за 
получаване на извлечения  

300 лв. (независимо от валутата на 

сметката) 

1.14. Месечна комисиона за поддържане и обслужване на разплащателна сметка на чуждестранни 
50 лв. (независимо от валутата на 
сметката) 
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юридически лица, независимо от държавата на регистрация (изкл. т. 1.13.), независимо дали към 

сметката има или няма издадена дебитна карта и независимо от канала за получаване на 

извлечения 

1.15. Неснижаем остатък по сметки от т. 1.13. и 1.14. 1000 валутни единици 

2. Такси и комисиони по други услуги във валута 

2.1. Запитвания и рекламации по валутни разплащания  
разноските на кореспондента + такса 

"порто" и такса Комуникационни услуги 

2.2. Такса "порто": 

2.2.1. За страната EUR 2 

2.2.2. За чужбина EUR 5 

2.3. Такса Комуникационни услуги: 

2.3.1. За страната EUR 10 на превод 

2.3.2. За чужбина EUR 10 на страница 

2.4. Специални куриерски услуги EUR 5  + ДДС + фактически разходи 

2.5. Предоставяне от страна на „Инвестбанк“ АД на попечителски услуги е „по договаряне“ 

2.6. Във връзка с обслужване на НАП, Агенция по Вписванията и други организации по сключени индивидуални договори, Банката 

прилага специфични тарифни условия, официално обявени в нейните офиси. 

 
Забележки:  

1. Банката си запазва правото да изисква таксите, комисионите и разноските от наредителя, когато те са за сметка на бенефициента, но той откаже да ги изплати 
или банката не успее да ги събере. Приемайки този текст, клиентът изразява волята си той да има силата на съгласие за незабавно инкасо, съответстващо на 
БУС 1092 К за всички негови сметки в "Инвестбанк" АД, регламентирано с  Чл. 29  от Наредба № 3 на БНБ.   

2. Банката има право да дебитира всяка една сметка на клиента със сумите на начислените лихви, такси, комисиони и налози - дори и с равностойността им във 
валута - при условие, че няма достатъчно покритие по съответната сметка. Приемайки този текст, клиентът изразява волята си той да има силата на съгласие 
за незабавно инкасо, съответстващо на БУС 1092 К за всички негови сметки в "Инвестбанк" АД, регламентирано с  Чл. 29 от Наредба № 3 на БНБ.  

3. Всички разходи за пощенски пратки, телефон, телефакс, комуникационни услуги, куриер и други, ако има такива, свързани с изпълнение на нареждане на 
клиент, включително и тези на други банки, се удържат допълнително.   

4. Банката си запазва правото да начислява допълнителни такси и комисиони по специфични нареждания или изисквания, предизвикали допълнителна работа 
или необичайна сложност и отговорност.   

5. При префинансиране на експортни акредитиви, открити от първокласни чуждестранни банки, в полза на клиенти на Банката, платими на виждане на касите на 
Банката или с право на рамбурс при първокласни чуждестранни банки, се събира стандартната такса за проучване и стандартната комисиона за управление. 

6. Операциите по префинансиране или сконтиране на документарни банкови гаранции, имащи характер на акредитиви и обезпечаващи плащане на стоки, 
издадени или потвърдени в полза на клиенти на Банката от първокласни чуждестранни банки, да се таксуват както аналогичните кредитни сделки по 
акредитиви. Приемайки този текст, клиентът изразява волята си той да има силата на съгласие за незабавно инкасо, съответстващо на БУС 1092 К за всички 
негови сметки в Банката, регламентирано с  Чл. 29  от Наредба № 3 на БНБ. 

7. Таксата по т.1.3.1. не се прилага при набирателни сметки за уставен капитал. 
8. Таксата по т. 1.12. не се възстановява, в случай на отказ. 
*При наличие на такса, се дължи ДДС 
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XVIII. Допълнителни разпоредби 
 
1. Предвидените в тази тарифа такси и комисиони са валидни в случаите, когато не е договорено друго. За невключените в Тарифата специфични 

услуги се договарят отделни такси и комисиони. 

2. Служителите на банката не дължат такси и комисиони, освен за ползване на касети от гражданския трезор. 

3. Краен срок за рекламации - до 15 дни след датата на дневното извлечение с осчетоводени записвания по операцията. 

4. Таксите и комисионите в настоящата тарифа, които са облагаеми по смисъла на Закона за ДДС, са без включен в размера им данък добавена 

стойност. Изключение  от този текст правят таксите за приемане на ценности за съхранение в касети в обществения трезор на Банката. 

5. Таксите и комисионите, посочени в тарифата в EUR и други валути, могат да бъдат удържани и в левовата им равностойност по официално 

обявените курсове на Банката за деня на операцията в случай, че клиентът няма открита сметка във валутата, в която е дължима таксата, или в 

случай, че по тази сметка няма достатъчна наличност. Само при получени валутни преводи във валута, различна от EUR,  с комисиони OUR, т.е. без 

разноски за бенефициента, при определяне на комисионите на Банката се прилага фиксинга за деня на операцията по осчетоводяване на превода. 

6. Всички разходи за пощенски пратки, телефон, телефакс, комуникационни услуги, куриер и други, ако има такива, свързани с изпълнение на 

нареждане на клиент, включително и тези на други банки се удържат допълнително. 

7. Тази тарифа е единствено валидна и отменя всички, предшестващи я до момента. 

Тарифата е приета на Заседание на УС на "Инвестбанк" АД, влиза в сила от 01.01.2005 година и подлежи на актуализиране без задължение на 

Банката да уведомява предварително клиентите си за това. Последната актуализация е приета с протоколи на УС № 12/ 01.03.2016 година и № 

20/05.04.2016 година, № 60/20.09.2016 година, № 71/ 22.11.2016 година, № 73/ 29.11.2016 година, № 7/07.02.2017 година, № 36 / 14.06.2017 година, 

№ 39 / 27.06.2017 година, № 41 / 05.07.2017 година, № 44 / 18.07.2017 година, № 49 / 08.08.2017 година, № 70 / 21.11.2017 година, № 72 / 28.11.2017 

година, № 74 / 05.12.2017 година, № 5 / 30.01.2018 година и № 6 / 06.02.2018 година 

 


