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                ДОКУМЕНТ С ИНФОРМАЦИЯ 

           ЗА ТАКСИТЕ 

 

 

Наименование на доставчика на сметката: „ТИ БИ АЙ Банк” 
ЕАД 

Име на сметката: Депозитна сметка  

Дата: 10.12.2018 г. 

 Настоящият документ има за цел да Ви информира относно таксите за 

използване на основни услуги, свързани с платежната сметка. С негова помощ 

ще можете да съпоставите тези такси с таксите за други сметки.  

 Възможно е да са приложими други такси за използването на услуги, свързани 

със сметката, които не са посочени тук. Пълната информация се съдържа в  

Стандартна  тарифа за такси и комисионни и Лихвен бюлетин на „ТИ БИ АЙ 

Банк” ЕАД. 

 Речник на използваните в настоящия документ термини се предоставя 

безплатно 

Услуга Такса 

Общи услуги по сметката 

Откриване    BGN 0.00 

Поддържане    BGN 0.00 

Закриване    BGN 0.00 

Плащания ( не включва карти) 

Входящ кредитен превод в чуждестранна валута 
до 100.00 евро 

  BGN 0.00 

Входящ кредитен превод в чуждестранна валута 
над 100.00 евро 

  BGN 0.00 

Карти и пари в брой 

Теглене в брой на територията на страната на 
суми в национална валута в офис без заявка до 
5000.00 лв. 

  BGN 0.00 

Теглене в брой на територията на страната на 
суми в национална валута в офис без заявка над 
5000.00 лв. 

  

0.40 % от 
сумата, макс. 

BGN  2000 
Без ДДС  

Теглене в брой на територията на страната на 
суми в национална валута в офис със заявка до 
5000.00 лв. 

  BGN 0.00 
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Теглене в брой на територията на страната на 
суми в национална валута в офис със заявка над 
5000.00 лв. 

  

0.30 % от 
сумата, макс. 

BGN 1500 
Без ДДС  

Теглене в брой на територията на страната на 
суми в евро в офис без заявка до 2500.00 евро 

  EUR 0.00  

Теглене в брой на територията на страната на 
суми в евро в офис без заявка над 2500.00 евро  

  

0.40 % от 
сумата, макс. 

EUR 1000 
Без ДДС  

Теглене в брой на територията на страната на 
суми в евро в офис със заявка до 2500.00 евро  

  EUR 0.00  

Теглене в брой на територията на страната на 
суми в евро в офис със заявка над 2500.00 евро  

  

0.30 % от 
сумата, макс. 

EUR 750 
Без ДДС   

* От такса са освободени тегленията по депозит на падеж 

 

 


