Лихвен бюлетин на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД за
юридически лица, валиден от 20.06.2022
I. Срочни депозити
Лихвени проценти за депозити

Валута

1
Месец

3
Месеца

6
Месеца

9
Месеца

12
Месеца

15
Месеца

18
Месеца

24
Месеца

BGN

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

0.50%

0.60%

0.70%

0.80%

EUR

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

0.50%

0.60%

0.70%

0.80%

USD

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%

0.50%

0.60%

0.70%

0.80%

Специални условия: Минимална сума за откриване на депозит: 10 валутни единици.
Депозантът има право да довнася суми по всяко време до изтичане срока на депозита без ограничение, с
които суми ще се увеличава размера на депозита като се запазват договорените условия.
II. Платежни (разплащателни) сметки
Лихвени проценти за разплащателни сметки при стандартни условия

BGN
Лихвен процент

0.00 %

EUR

USD

0.00 %

0.00 %

Посочените лихвени проценти са в сила считано от 24.07.2020 г., а за Клиенти с открита преди 24.07.2020 г.
разплащателна сметка - считано от 24.09.2020 г.
Специални условия: Разплащателни сметки се олихвяват по лихвени проценти за съответната валута.
Начислената лихва се капитализира по разплащателната сметка в края на годината. Банката открива и води
сметки и в друг вид валута.
III. Лихвени проценти за разплащателни сметки в лева при ползване на Бизнес пакети

Бизнес пакет „L”

Бизнес пакет „XL”

Бизнес пакет „XXL”

Лихвен процент съгл. т.II

Лихвен процент съгл. т.II

Лихвен процент съгл. т.II

Специални условия: Разплащателните сметки се олихвяват по лихвени проценти за съответната валута в
зависимост от ползвания Бизнес пакет. Начислената лихва се капитализира по разплащателната сметка в
края на всеки месец.
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IV. Общи положения

4.1. Лихвите, начислявани и изплащани от Банката по привлечените средства по сметки се определят
съобразно настоящия „Лихвен бюлетин”, доколкото в договора за откриване на съответната сметка изрично не е
посочено другo.
4.2. Лихвите по привлечените средства се начисляват, събират и изплащат във валутата, в която са привлечени
средствата, доколкото в договора за откриване на съответната сметка изрично не е посочено друго.
4.3. Лихвените проценти посочени в Раздели I, II и III са валидни и приложими само за суми до EUR 100,000 (сто
хиляди евро) или равностойността им в друга валута. За суми надвишаващи този лимит лихвените проценти се
договарят допълнително между Банката и Депозанта.
4.4. Банката си запазва правото едностранно да определя лимита на сумите, които могат да бъдат довнасяни
по вече открити депозитни и определени от Банката други видове сметки, като актуалните лимити за довнасяне
по различните сметки се посочват в специалните условия към съответната сметка в Раздели I, II и III.
4.5. Лихвените проценти по привлечените средства по сметки се изчисляват на годишна база при съответната
лихвена конвенция, както следва:
-

по депозитни сметки
по разплащателни (платежни) сметки

365/365 дни;
360/365 дни.

4.6. Банката може по всяко време да изменя и допълва настоящия „Лихвен бюлетин” като публикува
промените в Интернет страницата си www.tbibank.bg и/или ги поставя на хартиен носител в паричните си
салони. Клиентът е длъжен редовно, най-малко веднъж месечно, да проверява в интернет страницата на
Банката и/или в паричен салон на Банката за евентуални промени в настоящите „Лихвен бюлетин”. В частност,
Банката си запазва правота да променя едностранно лихвите по настоящите „Лихвен бюлетин”, като специално
за вече откритите преди съответната промяна депозитни сметки промяната влиза в сила автоматично от деня,
следващ деня на техния падеж. Във всички останали случаи евентуални промени в лихвените проценти и
обменните курсове, които са на база референтния лихвен процент или референтния обменен курс се
прилагат незабавно без предварително уведомление от страна на Банката и обвързват клиента от датата на
публикуването им на Интернет страницата на Банката.
Други условия
4.7. Средствата по сметките, посочени в Раздели I, II и III, са гарантирани от Фонда за гарантиране на
влоговете в банките, който гарантира пълното им изплащане чрез търговска банка, съгласно Закона за
гарантиране на влоговете в банките, на едно лице, независимо от броя и размера им до BGN 196 000 (сто
деветдесет и шест хиляди лева), като към посочената сума се включват и начислените лихви към датата на
издаването на акт по чл. 20, ал. 1 от същия закон, с изключение на случаите, изрично изброени в закона.
Установяването на общия размер на задължението на Банката към един вложител се определя съгласно чл. 12
от Закона за гарантиране на влоговете в банките. Изплащането на суми от Фонда за гарантиране на влоговете
в банките започва не по-късно от 7 работни дни от датата на издаването на акт по чл. 20, ал. 1 от Закона за
гарантиране на влоговете в банките.
4.8. В случай, че към деня на падежа даденият вид депозит не съществува като продукт съгласно Лихвен
бюлетин към същата дата, Банката продължава да съхранява не изтеглените от депозита средства по същата
сметка, като от деня, следващ деня на падеж, ги олихвява с лихвата за стандартна разплащателна сметка,
съгласно действащия Лихвен бюлетин.
4.9. Депозантът може да прекрати договор предсрочно и едностранно с два работни дни предизвестие, като в
този случай Банката начислява лихва върху сумата с текущ годишен лихвен процент в размер на предвидения за
разплащателни сметки, съгласно Общите условия и Лихвения бюлетин на Банката, доколкото не е уговорено
друго в Раздел I от договора. Настоящата разпоредба се прилага съответно и в случай, че Банката преведе
сума от депозита в изпълнение на постъпило запорно съобщение по депозитната сметка.
4.10. Банката има право да събира служебно от сметката суми, дължими и от Депозанта по нейни вземания,
произтичащи от сключени договори с Депозанта (плащания на лихви, погасителни вноски по кредити,
реализация на банкови гаранции и др.). За служебно събиране, визирано в предходното изречение, Депозантът
дава своето писмено съгласие с подписването на договора за депозит.
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