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Информационна брошура  

относно платежна сметка за основни операции  

 

 

 

 

 

Платежна сметка за основни операции 

Предназначение 

Платежната сметка за основни операции се предлага в български левове и е предназначена 

за местни и чуждестранни физически лица, пребиваващи законно в Европейския съюз, за 

извършване на платежни операции на територията на страната безплатно или срещу 

приемливи такси. 

По платежна сметка за основни операции могат да се извършват неограничен брой 

платежни операции.  

Достъпът до платежна сметка за основни операции не е обвързан с покупката на 

допълнителни услуги. 

Банката може да откаже откриването на платежна сметка за основни операции, ако 

клиентът вече притежава друга платежна сметка за основни операции или притежава 

повече от една платежна сметка, позволяваща извършването на платежни операции при 

същата или друга банка на територията на страната. 

Платежната сметка за основни операции се открива до 10 дни от получаването от банката 

на всички необходими документи за откриването ѝ и след подписването на договор.  

Такси 

Ти Би Ай Банк ЕАД начислява такси за услугите по платежна сметка за основни операции 

както следва: 

 

Услуги по платежна сметка за основни операции Такси 

Откриване на сметка  

Откриване на сметка в офис на банката  Без комисионна 

Откриване на сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта 

към сметката  

Без комисионна 

Обслужване на сметка  

Обслужване на сметка в офис на банката, на месец  Без комисионна 

Обслужване на сметка в офис на банката с издадена дебитна карта 

към сметката, на месец  

Без комисионна 

Закриване на сметка  
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Закриване на сметка в офис, открита до 6 месеца от датата на 

закриване  

Без комисионна 

Внасяне на средства по сметка  

Внасяне на средства по сметка в офис на банката до BGN 5 000.00 - без 

комисиона 

 

Теглене на пари в брой от сметка  

На каса в офис на банката до BGN 5 000.00  Без такса 

С дебитна карта на АТМ, обслужван от друга банка в страната  BGN 0.68 

 

Плащане по директен дебит  

Към сметка при същата банка  BGN 1.23 

Към сметка при друга банка  BGN 1.99 

Платежни операции, извършвани чрез платежна карта, 

включително чрез интернет 

 

Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужван от друга банка в 

страната  

Без такса 

Кредитен превод   

На хартиен носител към платежна сметка при същата банка BGN 0.96 

 

Чрез интернет банкиране към платежна сметка при същата банка  Без такса 

На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга 

банка  

BGN 1.99 

 

Чрез интернет банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при 

друга банка  

BGN 0.49 

 

На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата 

банка  

BGN 0.96 

 

Чрез интернет банкиране към платежна сметка на бюджета при 

същата банка  

Без такса 

На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета 

при друга банка  

BGN 1.99 

 

Чрез интернет банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на 

бюджета при друга банка  

BGN 0.49 

 

Периодичен превод в национална валута  

На хартиен носите при платежна сметка при същата банка BGN 0.87 

 

На хартиен носите през БИСЕРА към платежна сметка при друга 

банка 

BGN 1.63 
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Ти Би Ай Банк ЕАД начислява преференциални такси за допълнителни услуги по 

платежна сметка за основни операции както следва: 

 

Допълнителни услуги по платежна сметка за основни операции Такси 

Внасяне на средства по сметка в офис на банката за сумата над BGN 

5 000.00 – 0.09%, 

max. BGN 195 

Теглене на пари в брой от сметка  

С дебитна карта на АТМ, обслужван от друга банка в Европейския 

съюз 

1.30% от сумата + 

BGN 2.99 

Платежни операции, извършвани чрез платежна карта, 

включително чрез интернет 

 

Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужван от друга банка в 

Европейския съюз  

Без такса 

Кредитен превод в евро  

На хартиен носител към платежна сметка при същата банка  BGN 0.96 

Чрез интернет банкиране към платежна сметка при същата банка  Без такса 

На хартиен носител с вальор различен от вальор същия ден към 

платежна сметка при друга банка 

0.14%  от сумата / 

min EUR 19.00  max 

EUR 249.00 

Чрез интернет банкиране с вальор различен от вальор същия ден 

към платежна сметка при друга банка 

0.14%   от сумата / 

min EUR 15.00 max 

EUR 249.00 

Входящ кредитен превод До EUR 100 –  без 

комисиона 

Над   EUR 100.01 до 

EUR 5 000 – EUR 

3.60 

Над EUR 5000 - 

0.09%  от сумата min 

EUR 4.90 max EUR 

74.00   

Кредитен превод в евро чрез SEPA  

На хартиен носител към платежна сметка при същата банка  BGN 0.96 

Чрез интернет банкиране към платежна сметка при същата банка  Без такса 

На хартиен носител с вальор различен от вальор същия ден към 

платежна сметка при друга банка 

0.14%  от сумата / 

min EUR 19.00  max 

EUR 249.00 

Чрез интернет банкиране с вальор различен от вальор същия ден 

към платежна сметка при друга банка 

0.14%   от сумата / 

min EUR 15.00 max 

EUR 249.00 

Входящ кредитен превод До EUR 100 –  без 

комисиона 
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Над   EUR 100.01 до 

EUR 5 000 – EUR 

3.60 

Над EUR 5000 - 

0.09%  от сумата min 

EUR 4.90 max EUR 

74.00   

 

Всички останали услуги се заплащат съгласно Стандартната тарифа за такси и 

комисиони за физически лица. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


