
 

 

 

Документ с информация за таксите  
 

  

Наименование на доставчика на сметката: ББР АД  

Име на сметката: Разплащателна сметка  

Дата: 18.01.2021 г.   

• Настоящият документ има за цел да Ви информира относно таксите за използване 

на основните услуги, свързани с платежната сметка. С негова помощ ще може 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 съответния 

договор за платежната сметка и в Рамкомия договор (Общи условия)  

• Речник на използваните в настоящия документ термини се предоставя безплатно.

  

 

Услуга Такса 

Общи услуги по сметката  

Откриване 
 

В лева  2 лв. 

Във валута 1 EUR 

Такса за обслужване  2 лв. / 1 EUR 

Закриване 
 

Закриване на разплащателна сметка преди изтичане на 6 
месеца от датата на откриване 

4 лв. / 2 EUR 

Закриване на разплащателна сметка след изтичане на 6 
месеца от датата на откриване 

без такса 

Плащания (не включва карти) 
 

В лева (на хартиен носител) 
 

Изходящи преводи чрез БИСЕРА 
 

Кредитен превод  4 лв. 

Платежно нареждане към бюджета  4 лв. 

Изходящи преводи чрез RINGS 
 

Кредитен превод  18 лв. 

Платежно нареждане към бюджета   18 лв. 

Вътрешнобанкови преводи 
 



 

 

 

Когато наредителят и получателят са две различни лица със 
сметки в ББР 

2 лв. 

Когато наредителят и получателят са едно и също лице със 
сметки в ББР 

без такса 

В чуждестранна валута (на хартиен носител) 
 

Обикновени - с вальор два работни дни след датата на 
получаване на нареждането, в EUR за държави от ЕС  

4 лв. 

Суперекспресни - с вальор същия работен ден, в EUR за 
държави от ЕС  

18 лв. 

Обикновени - с вальор два работни дни след датата на 
получаване нанареждането, извън ЕС, независимо от 
валутата, или в ЕС във валута, различна от евро 

0.25% (мин. 25 EUR, 
макс. 250 EUR) + 
EUR 15 такса за 
комуникационно 

съобщение 

Експресни - с вальор един работен ден след датата на 
получаване на получаване нанареждането, извън ЕС, 
независимо от валутата, или в ЕС във валута, различна от 
евро 

0.3% (мин. 30 EUR, 
макс. 300 EUR) + 
EUR 15 такса за 
комуникационно 

съобщение 

Суперекспресни - с вальор същия работен ден извънизвън 
ЕС, независимо от валутата, или в ЕС във валута, различна 
от евро 

0.4% (мин. 40 EUR, 
макс. 400 EUR) + 
EUR 15 такса за 
комуникационно 

съобщение 

Вътрешнобанкови преводи (на хартиен носител) 
 

Когато наредителят и получателят са две различни лица със 
сметки в ББР 

2 EUR 

Когато наредителят и получателят са едно и също лице със 

сметки в ББР 

без комисиона 

Входящи преводи в евро от държави от ЕС в полза на 
клиенти на Банката 

без комисиона 

Входящи преводи от държави извън ЕС, независимо от 
валутата, или  от държави от ЕС  във валута, ралична от 
евро 

0.15% (мин. 5 EUR, 
макс. 150 EUR)  

В лева (чрез електронно банкиране) 
 

Изходящи преводи чрез БИСЕРА 2 лв. 

Изходящи преводи чрез RINGS  12 лв. 

Вътрешнобанкови преводи (чрез електронно банкиране) 
 

Когато наредителят и получателят са две различни лица със 
сметки в ББР  

1.00 лв. 

Когато наредителят и получателят са едно и също лице със 
сметки в ББР 

без такса 

В чуждестранна валута (чрез електронно банкиране) 
 



 

 

 

Обикновени - с вальор два работни дни след датата на 
получаване на нареждането, в EUR за държави от ЕС  

2 лв. 

Суперекспресни - с вальор същия работен ден, в EUR за 
държави от ЕС  

12 лв. 

Обикновени - с вальор два работни дни след датата на 
получаване нанареждането, извън ЕС, независимо от 
валутата, или в ЕС във валута, различна от евро 

0.2% (мин. 20 EUR, 
макс. 250 EUR) + 
EUR 15 такса за 
комуникационно 

съобщение 

Експресни - с вальор един работен ден след датата на 
получаване на получаване нанареждането, извън ЕС, 
независимо от валутата, или в ЕС във валута, различна от 
евро 

0.25% (мин. 25 EUR, 
макс. 300 EUR) + 
EUR 15 такса за 
комуникационно 

съобщение 

Суперекспресни - с вальор същия работен ден извънизвън 
ЕС, независимо от валутата, или в ЕС във валута, различна 
от евро 

0.3% (мин. 30 EUR, 
макс. 350 EUR) + 
EUR 15 такса за 
комуникационно 

съобщение 

Вътрешнобанкови преводи (чрез електронно банкиране) 
 

Когато наредителят и получателят са две различни лица със 
сметки в ББР  

1 EUR 

Когато наредителят и получателят са едно и също лице със 
сметки в ББР 

без  комисиона 

Карти и пари в брой  
 

Теглене на суми в брой (общо в рамките на деня) 
 

В лева: до 2000 лв.  0.2% (мин. 1 лв.) 

В лева: над 2000 лв. със заявка 0.3% (макс. 1000 лв.) 

В лева: над 2000 лв. без заявка (при наличност) 0.40% 

Във валута: до 1000 валутни единици вкл. 0.2% (брой валутни 
единици: мин. 1) 

Във валута: над 1000 валутни единици със заявка 0.4% (брой валутни 
единици: макс. 500) 

Във валута: над 1000 валутни единици без заявка (при 
наличност) 

0.5% (брой валутни 
единици: макс. 500) 

Овърдрафт и сродни услуги  
 

Овърдрафт по разплащателна сметка по договореност 

 

 


