ПРОМЯНА В ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОНИТЕ
ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви за предстоящи промени в Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк
(България) ЕАД за физически лица, с които можете да се запознаете във всеки офис на
Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.
Извършват се следните промени в сега действащата Тарифа за таксите и комисионите на
Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти физически лица:
Глава Първа: Операции в лева, т.1 Разплащателни сметки, срочни депозити и
специални сметки

Промяна в т.1.3. Поддържане на разплащателни сметки

2.30 лв. месечно

Глава Първа: Операции в лева, т.1 Разплащателни сметки, срочни депозити и
специални сметки
Промяна в т.1.6. Поддържане на Спестовна сметка
„Перспектива“*
1.6.2. за клиенти без превод на работна заплата/друг
регулярен ежемесечен доход над 145 лв. в РББГ
18 лв. годишно
* За същестуващи клиенти влиза в сила след удържане
на първата годишна такса

В сила от:
01.06.2016 за
нови клиенти;
01.07.2016 за
съществуващи
клиенти

01.06.2016 за
нови клиенти

Глава Първа: Операции в лева, т.2 Касови операции
Промяна в 2.2.1.

Внасяне в брой на банкноти

01.06.2016
0.4% върху цялата внесена
за нови и
2.2.1.4. По срочни депозити на падежа
сума, мин. 40 лв.
съществуващи
2.2.1.5. По срочни депозити, прекратени преди
0.4% върху цялата внесена
клиенти
падежа с цел довнасяне
сума, мин. 40 лв.
*Клиенти с превод на работна заплата/друг регулярен ежемесечен доход над 145 лв. в РББГ не дължат
комисион по точка 2.2.1.4 и 2.2.1.5.
Глава Първа: Операции в лева, т.2 Касови операции
Промяна в т. 2.2.1. Внасяне в брой на банкноти
2.2.1.2. По Спестовна сметка „Перспектива“/ Спестовна
сметка “Без ограничения”/ Спестовна сметка "Premium"/
Депозитна сметка към Спестовна програма**


за суми до 2,000 лв. вкл. (дневен лимит)

Без комисиона

01.06.2016 за
нови клиенти;
01.07.2016 за
съществуващи
клиенти

0.1% върху горницата, макс.
200 лв.
*Клиенти с превод на работна заплата/друг регулярен ежемесечен доход над 145 лв. в РББГ не дължат
комисион по точка 2.2.1.2.


за суми над 2,000 лв.

Глава Първа: Операции в лева, т.2 Касови операции
Промяна в т. 2.2.2. Внасяне в брой на монети (по всички
продукти без Детски депозит)


за суми до 10 лв.вкл. (дневен лимит)



за суми над 10 лв.

01.07.2016
за нови и
Без комисиона
съществуващи
5% върху горницата от 10 лв.,
клиенти
мин. 10 лв.

Глава Първа: Операции в лева, т.2 Касови операции
Добавяне на Забележка 6 под т 2.1. Теглене в брой на банкноти и монети
"Комисионата по т.2.1.2. Теглене в брой на монети от разплащателни, специални
сметки, Спестовна сметка "Без ограничения" / Спестовна сметка "Premium" се дължи
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при броене на повече от 10 лв. и в допълнение на към комисионата по т.2.1.1."
Добавяне на Забележка 4 под т.2.2. Внасяне в брой на банкноти и монети
"Комисионата по т.2.2.2. Внасяне в брой на монети се дължи при броене на повече от
10 лв. и в допълнение към комисионите по т.2.2.1. или т.2.3."

01.07.2016
за нови и
съществуващи
клиенти

Промяна на забележка 3 под т.2.2. Внасяне в брой на банкноти и монети
Размерът на касовите комисиони по т.2, вкл. минимум и максимум, се изчислява за
всяка отделна транзакция през деня, поотделно за внасяне и теглене на суми, според
валутата на операциите (а не според валутата на сметките, към които се отнасят
касовите операции).
Глава Първа: Операции в лева, т.3 Плащания, т.3.2. Преводи към други банки
Промяна в т.3.2.1. Преводи към други банки: Чрез
междубанковата система за електронни разплащания
БИСЕРА
 за превод чрез платежно нареждане на хартиен
носител
Промяна в т.3.2.3. Чрез системата за брутен сетълмент в
реално време РИНГС
 за превод чрез платежно нареждане на хартиен
носител
 за превод чрез платежно нареждане по
електронен път

2.50 лв.

16 лв.

01.07.2016
за нови и
съществуващи
клиенти

10 лв.

Глава Първа: Операции в лева, т.3 Плащания, т.3.2. Преводи към други банки
Промяна в т.3.2.6. На средства, внесени на касите на
Банката от трети физически лица
3.2.6.2. за преводно нареждане /вносна бележка за
плащане от/към бюджета (многоредово) чрез
медубанковата система за електронни разплащания
БИСЕРА
3.2.6.3. за плащане чрез Системата за брутен сетълмент
в реално време РИНГС
3.2.6.4. за преводно нареждане /вносна бележка за
плащане от/към бюджета (многоредово) чрез
Системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС

2.50 лв. на ред, в
допълнение към
комисионата по т.3.2.6.1
0.8 %, мин. 16 лв.

01.07.2016 за
нови и
съществуващи
клиенти

16 лв. на ред, в допълнение
към комисионата по т.
3.2.6.3.

Глава Първа: Операции в лева, т.4 Директен дебит
Промяна в т.4.2. Искане за директен дебит, инициирано
от Банката чрез междубанковата система за електронни
разплащания БИСЕРА по искане от клиент на Банката
4.2.1.На хартиен носител
Промяна в т.4.4. Плащане, извършено от Банката по
искане за директен дебит, инициирано от друга банка,
чрез междубанковата система за електронни
разплащания БИСЕРА
4.4.1. На стойност по-малка от 100,000 лв., подлежащо на
изпълнение чрез БИСЕРА
4.4.2. На стойност равна или надвишаваща 100,000 лв,
подлежащо на изпълнение чрез РИНГС

2.50 лв.

2.50 лв.

01.07.2016 за
нови и
съществуващи
клиенти

16 лв.
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Глава Втора: Операции в чуждестранна валута, т.1 Разплащателни сметки, срочни
депозити и специални сметки

Промяна в т.1.3. Поддържане на разплащателни сметки

1.5 EUR месечно

Глава Втора: Операции в чуждестранна валута, т.1 Разплащателни сметки, срочни
депозити и специални сметки
Промяна в т.1.6. Поддържане на Спестовна сметка
„Перспектива“*
1.6.2. за клиенти без превод на работна заплата/друг
регулярен ежемесечен доход над 145 лв. в РББГ
9 EUR годишно
* За същестуващи клиенти влиза в сила след удържане
на първата годишна такса

01.06.2016 за
нови клиенти;
01.07.2016 за
съществуващи
клиенти

01.06.2016 за
нови клиенти

Глава Втора: Операции в чуждестранна валута, т.2 Касови операции
Промяна в т. 2.2. Внасяне в брой на банкноти

01.06.2016
0.6% върху цялата внесена
за нови и
2.2.3. По срочни депозити на падежа
сума, мин. 30 евро
съществуващи
2.2.4. По срочни депозити преди падежа с цел
0.6% върху цялата внесена
клиенти
довнасяне
сума, мин. 30 евро
*Клиенти с превод на работна заплата/друг регулярен ежемесечен доход над 145 лв. в РББГ не дължат
комисион по точка 2.2.3. и т.2.2.4.
Глава Втора: Операции в чуждестранна валута, т.2 Касови операции
Промяна в т. 2.2. Внасяне в брой на банкноти

01.06.2016 за
нови клиенти;
01.07.2016 за
 за суми до 1,000 EUR вкл. (дневен лимит)
Без комисиона
съществуващи
0.3% върху горницата, макс.
клиенти
 за суми над 1,000 EUR
100 EUR
*Клиенти с превод на работна заплата/друг регулярен ежемесечен доход над 145 лв. в РББГ не дължат
комисион по точка 2.2.2.
Глава Втора: Операции в чуждестранна валута, т.2 Касови операции
2.2.2. По Спестовна сметка „Перспектива“/ Спестовна сметка “Без ограничения”* /
Спестовна сметка "Premium"

Промяна на забележка 3 под т.2.2. Внасяне в брой на банкноти
Размерът на касовите комисиони по т.2, вкл. минимум и максимум, се изчислява за
всяка отделна транзакция през деня, поотделно за внасяне и теглене на суми, според
валутата на операциите (а не според валутата на сметките, към които се отнасят
касовите операции).

01.07.2016
за нови и
съществуващи
клиенти

Глава Втора: Операции в чуждестранна валута, т.3 Плащания
Промяна в т.3.1. Преводи от други банки
3.1.1. за суми до 100 EUR

Без комисиона

3.1.2. за суми над 100 EUR

0.1%+EUR 6, макс. 90 EUR

01.07.2016
за нови и
съществуващи
клиенти

Глава Втора: Операции в чуждестранна валута, т.4 Чекове в чуждестранна валута
Промяна в т.4.1. Инкасиране на чекове
4.1.2. Теглени срещу други банки

0.3%, мин. 25 EUR

01.07.2016
за нови и
съществуващи
клиенти

Глава Шеста: Други, т.10 За сметки във валута, различна от EUR, се прилагат следните
такси
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Промяна в Поддържане на разплащателни сметки

GBP 2.00/ USD 3.00/ CHF 3.00

01.06.2016 за
нови клиенти;
01.07.2016 за
съществуващи
клиенти

Глава Седма: Общи разпоредби, 6.1. За плащания в лв.
6.1.2. По електронен път



за плащания чрез РИНГС - до 15.30 часа за изпълнение с вальор същия работен
ден за банката на бенефициента
за плащания чрез БИСЕРА - до 15.00 часа за изпълнение с вальор същия
работен ден за банката на бенефициента и до 17.00 часа за изпълнение с
вальор следващия работен ден за банката на бенефициента

01.07.2016

за нови и
съществуващи
клиенти

Новата тарифа влиза в сила според горепосочените срокове за всички нови и настоящи клиенти на
банката.
Настоящите клиенти на банката, ползващи услуга/продукт, по която/който се променят условия с
описаната по-горе промяна в тарифата, имат право, преди 01.07.2016 г., да заявят писмено в офис
на Райфайзенбанк (България) ЕАД несъгласието си със съответната промяна и да прекратят
договора за ползване на съответната услуга/продукт, без да дължат разноски и/или обезщетение във
връзка с прекратяването.
За повече информация относно промените можете да посетите сайта на банката www.rbb.bg, или
да се обърнете към служителите в офисите на Райфайзенбанк (България) ЕАД и на телефоните на
Райфайзен Директ:
- 0700 10 000 (Vivacom) на цената на градски разговор
- 17 21 (М-Tel и Telenor) без увеличение на тарифата.
С уважение,
Райфайзенбанк (България) ЕАД
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