ТАРИФА
за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД
за юридически лица и еднолични търговци

В сила от 15.08.2016г.

Съдържание:
Глава Първа: Операции в лв.
1. Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки
2. Касови операции
3. Плащания
4. Директен дебит
5. Документарни акредитиви
6. Гаранции
7. Кредити
Глава Втора: Операции в чуждестранна валута
1. Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки
2. Касови операции
3. Плащания
4. Чекове в чуждестранна валута
5. Документарни акредитиви
6. Гаранции
7. Инкаса
8. Кредити
9. Обмяна на валута
Глава Трета: Операции с банкови карти
1. Безконтактна Debit MasterCard Business
2. Безконтактна Credit MasterCard Business за клиенти в сегмент Микробизнес
3. Безконтактна VISA Card Business за корпоративни клиенти
4. Master Card Business за МСП
5. Терминални устройства
Глава Четвърта: Операции с ценни книжа
1. Сделки с ценни книжа и водене на подсметки
2. Инвестиционно обслужване на сделки с ценни книжа
Глава Пета: Други
Глава Шеста: Общи разпоредби

Забележка:
За краткост, Райфайзенбанк /България/ ЕАД се изписва в настоящата Тарифа като "Банката".

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци

1

Глава Първа: Операции в лева
1. Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки
1.1.
Откриване
1.1.1.
Разплащателни сметки / Разплащателни сметки с дебитни карти

10 лв.

1.1.2.

Срочни депозити

Без комисиони

1.1.3.

Набирателни сметки

10 лв.

1.1.4.

Специални и Eскроу сметки
Минимално салдо
Разплащателни сметки

По договаряне

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.

50 лв.
Съгласно валидния лихвен бюлетин на Банката към
момента на учредяване
По договаряне

Срочни депозити
Специални и Eскроу сметки

1.3.2.
1.3.3.

Поддържане на разплащателни сметки (ежемесечна такса)
Разплащателни сметки / Разплащателни сметки с Дебитни карти
 при ползване на електронни извлечения (независимо от
честотата) и заявен отказ от извлечение на хартиен носител
 при извлечения от сметка на хартиен носител с честота
1 месец, 3 месеца и по-рядко
 при извлечения от сметка на хартиен носител с честота ден,
седмица, до 1 месец
Срочни депозити
Набирателни сметки

1.3.4.

Специални и Ескроу сметки

По договаряне

1.3.5.

За всяка допълнителна сметка , свързана с дебитна карта Visa
Electron/ VISA Classic/ MasterCard Standard – която не е
безконтактна (месечна такса)

1 лв. (в допълнение на таксата съгласно т.1.3.1.)

10 лв.
15 лв.
20 лв.
Без комисиони
Без комисиони

Забележка:
Разплащателните сметки с Дебитни карти покриват всички функционалности на разплащателна сметка.
1.4.
Лихва по разполагаеми наличности на клиента (Кредитна лихва) при Банката
Съгласно валидния лихвен бюлетин на Банката към
 по срочни депозити
момента на учредяване
 по разплащателни и специални сметки
Съгласно валидния лихвен бюлетин на Банката
Забележка:
При предсрочно прекратяване на депозит, върху главницата по депозита се начислява лихва, валидна за разплащателна сметка
в съответната валута, съгласно действащия към този момент лихвен бюлетин на Банката.
1.5.
Закриване на разплащателни сметки
30 лв.
1.5.1
Закриване на разплащателна сметка с дебитна карта
30 лв.
1.6.
Закриване на набирателна сметка
30 лв.
1.7.

1.8.

Комисиона наличност

Комисиона наличност за Финансови институции

До 5 млн. лева или друг по-нисък праг по
договаряне - без комисиона
Над 5 млн. лева или друг по-нисък праг по
договаряне - 0.4% на годишна база, приложима
върху среднодневното салдо на ниво валута,
платима месечно
0.4% върху цялата сума на годишна база на ниво
сметка, платима месечно

Забележка:
В случай, че при закриване на сметката, остатъчното салдо се превежда чрез валутен превод по сметка в друга банка, с
комисиони различни от BEN (за получателя), се събира допълнителна такса в размер на 10 лв. Същото е валидно и по
отношение на специални и набирателни сметки.
Такса за закриване на набирателна сметка не се дължи, в случай че клиента открие разплащателна сметка в Банката.
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2. Касови операции
2.1.
Теглене в брой на банкноти и монети
2.1.1.
Теглене в брой на банкноти
2.1.1.1. От разплащателни сметки
 при теглене до 2,000 лв. (дневен лимит)
 за суми над 2,000 лв.
2.1.1.2. От срочни депозити на падежа

1 лв. на транзакция
0.4% върху горницата, мин. 5 лв., макс. 800 лв.
Без комисиони*

2.1.1.3. От срочни депозити, прекратени преди падежа, с цел частично теглене на сумата или окончателното им
прекратяване
 при теглене до 2,000 лв. (дневен лимит)
1 лв.на транзакция
 за суми над 2,000 лв.
0.4% върху горницата, мин. 5 лв., макс 800 лв.
2.1.1.4. На суми по входящи преводи в полза на неклиенти на Банката 2% върху сумата на превода, мин. 80 лв.
2.1.1.5. На предварително заявени и неизтеглени суми в брой
0.4% върху неизтеглената сума
2.1.1.6. На суми без предварителна заявка
 за суми до 5,000 лв.
съгл. Глава I, т. 2.1.1.1. и 2.1.1.3.
0.5 % върху горницата, надвишаваща сумата на
 за суми над 5000 лв.
предизвестието, мин. 10 лв., макс. 800 лв.
2.1.2.
На монети от разплащателни и специални сметки
 до 10 лв.
Без комисиона
 над 10 лв.
3% върху горницата от 10 лв., мин. 2 лв.
Забележка:
За теглене в брой на суми над 5,000 лв. се изисква предварителна писмена заявка, не по-късно от 12:00 ч. на предходния работен
ден. Услугата по т. 2.1.1.6. се предоставя само в случай, че съответният банков офис има възможност да осигури необходимата
наличност в брой. Комисионата по т.2.1.1.6. се дължи за незаявени суми в съответния офис.
*за суми над 5,000 лв.- при условие на предварително депозирана заявка за тегленe.
2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.

Внасяне в брой на банкноти и монети
На банкноти
2.2.1.1. По разплащателни или специални сметки
 при вноска до 2,000 лв. (дневен лимит)
 за суми над 2,000 лв.
2.2.1.2. По срочни депозити на падежа
2.2.1.3. По срочни депозити, прекратени преди падежа с цел
довнасяне
2.2.1.4. Внасяне на банкноти, неоформени в пачки по 100 броя, по
купюри еднопосочно с лицевата страна нагоре
На монети по разплащателни и специални сметки
2.2.2.1.  до 10 лв.
2.2.2.2.  над 10 лв.
Внасяне (касов превод) от трети физически или юридически
лица в полза на клиенти на Банката юридически лица
на неоформени банкноти
на монети
Внасяне на суми чрез инкасо
на банкноти
на монети

Без комисиона
0.1% върху сумата надвишаваща нетаксуваемия
дневен лимит , мин. 2 лв., макс. 200 лв.
Без комисиона
Без комисиона
0.4% върху цялата сума в допълнение към
комисионата по т. 2.2.1.1.
Без комисиона
3% върху горницата от 10 лв., мин. 2 лв.
0.2% върху цялата сума мин. 3 лв.
0,2% върху цялата сума мин. 3 лв.,
в допълнение към комисионата по т. 2.2.1.4.
0,2% върху цялата сума мин. 3 лв.,
в допълнение към т. 2.2.2.2.
По договаряне
По договаряне

Забележка:
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).
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3. Плащания
3.1.
Преводи от други банки
Без такса
Забележка:
1. Вальор по сметката на клиента: вальора на получаване на средствата по сетълмент-сметката на Банката в БНБ.
2. Крайни срокове за обработка на преводи в същия работен ден - съгл. Глава VI, т. 6.
3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.5.1.
3.2.5.2.

3.2.5.3.
3.2.5.4.

Преводи към други банки
Чрез междубанковата система за електронни разплащания БИСЕРА
 за превод чрез платежно нареждане на хартиен носител
2.50 лв.
 за превод чрез платежно нареждане по електронен път
1 лв.
Чрез системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС
 за превод чрез платежно нареждане на хартиен носител
16 лв.
 за превод чрез платежно нареждане по електронен път
10 лв.
Преводно нареждане /вносна бележка за плащане от/към Всяко плащане в платежното нареждане се таксува
бюджета (многоредово) чрез системата за брутен сетълмент поотделно съгласно т. 3.2.2. от настоящата тарифа
РИНГС
Преводно нареждане /вносна бележка за плащане от/към Всяко плащане в платежното нареждане се таксува
бюджета (многоредово) чрез междубанковата система за поотделно съгл. т.3.2.1. от настоящата тарифа
електронни разплащания БИСЕРА
На средства, внесени на касите на Банката от неклиенти /в случай
на заплащане на държавни вземания - митни сборове, данъци,
такси и осигуровки/
За плащане чрез междубанкова система за електронни 0.8 % мин. 8 лв.
разплащания БИСЕРА
За всяко следващо плащане в преводно нареждане /вносна 8 лв. на ред, в допълнение към комисионата по
бележка за плащане от/към бюджета (многоредово) чрез т.3.2.5.1
междубанковата система за електронни разплащания БИСЕРА
За плащане чрез системата за брутен сетълмент в реално време 1 % мин. 18 лв.
РИНГС
За всяко следващо плащане в преводно нареждане /вносна 18 лв. на ред, в допълнение към комисионата по т.
бележка за плащане от/към бюджета (многоредово) чрез 3.2.5.3.
системата за брутен сетълмент в реално време РИНГС

Забележки:
1. Вальор на задължаване сметката на клиента: деня на обработване на превода.
2. Крайни срокове за приемане на нареждания за обработка в същия работен ден - съгласно Глава VI, т. 5.1.
3. За преводи по т. 3.2.5. е необходима надлежна идентификация на физическото лице, извършващо превода от името и за
сметка на съответната фирма.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

Вътрешнобанкови преводи
чрез платежно нареждане на хартиен носител

1 лв.

чрез платежно нареждане, наредено по електронен път
при превод между сметки с един и същ титуляр

0.50 лв.
Без такса

Забележка:
1.Таксата за вътрешнобанков превод се заплаща от наредителя. За получаване на вътрешнобанков превод не се удържа такса.
2.При превод мeжду съвместна сметка (joint сметка) и сметка, на която титулярът е и сътитуляр по съвместната сметка
(или обратно), се прилагат таксите по т.3.3.1./3.3.2
3. Вальор по сметката на наредителя и бенефициента - датата на приемане на нареждането за превод при наличие на
покритие по сметката на платеца и при спазване на крайните срокове за обработка в същия работен ден - съгласно Глава VI,
т.5.2.2. и т.6.2.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.

Искане за промяна на детайли или канцелиране на превод по искане на клиента
на вътрешнобанков превод
5 лв.
на превод нареден към друга банка
15 лв.
Превеждане на трудови възнаграждения по сметки на служители чрез масово плащане
Наредени посредством електронен канал
0.1%
Наредени на хартиен носител
0.2%
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4. Директен дебит
4.1.
Приемане на съгласие за директен дебит
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.

4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.5.

4.6.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.

1 лв.

Искане за директен дебит, инициирано от Банката чрез междубанковата система за електронни разплащания БИСЕРА
по искане от клиент на Банката
На хартиен носител
2.50 лв.
Наредено по електронен път
1 лв.
Получен отказ на искане за директен дебит, инициирано от
2 лв.
Банката чрез междубанковата система за електронни
разплащания БИСЕРА
Плащане, извършено от Банката по искане за директен дебит, инициирано от друга банка, чрез междубанковата
система за електронни разплащания БИСЕРА
На стойност по-малка от 100,000 лв., подлежащо на изпълнение 2.50 лв.
чрез БИСЕРА
На стойност равна или надвишаваща 100,000 лв., подлежащо на 16 лв.
изпълнение чрез РИНГС
Отказ, изпратен от Банката, по искане за директен дебит,
инициирано от друга банка чрез междубанковата система за
електронни разплащания БИСЕРА
Директен дебит между клиенти на Банката
Искане от клиент на Банката (към клиент на Банката), наредено
на хартиен носител
Искане от клиент на Банката (към клиент на Банката), наредено
по електорен път
Плащане от сметка на клиент на Банката (по искане от клиент на
Банката)
Отказ на искане за директен дебит
Таксата се удържа:
От сметката на наредителя на ДД, при условие:
 липса на съгласие
 молба за канцелиране
 неспазени условия по съгласие
От сметката на платеца на ДД, при условие:
 липса на наличност
 искане за отказ

2 лв.

1 лв.
0.50 лв.
1 лв.
2 лв.

Забележка:
Банката отказва искане за директен дебит най-късно на шестия работен ден от датата на получаване на искането за
директен дебит, в случай че платецът не е депозирал предварително съгласие или по сметката на същия няма достатъчно
покритие на сумата, посочена в нареждането за директен дебит.
5. Документарни акредитиви
5.1.
Документарни акредитиви, издавани от Банката
5.1.1.
Изпращане на предизвестие
50 лв.
5.1.2.
Откриване на акредитиви
5.1.2.1. С парично покритие

0.3 % , мин. 70 лв., за тримесечие или част от него;
+ 20 лв. еднократно

5.1.2.2. С друг вид покритие
 Издаване
 Комисиона за риск

По договаряне, мин. 70 лв., за тримесечие или част
от него; + 20 лв. еднократно
По договаряне

5.1.3.

Плащане/усвояване (за всеки комплект представени документи)

50 лв.

5.1.4.

Отсрочено плащане или акцептиране

0.1%, мин. 20 лв., за месец или част от него

5.1.5.

70 лв.

5.1.6.

Промени (без увеличаване на сумата/продължаване срока на
валидност)
Увеличаване на сумата /продължаване срока на валидност

5.1.7.
5.1.8.

Анулиране на нареждане за издаване на акредитив
Канцелиране преди изтичане на срока на валидност

50 лв.
70 лв.

5.1.9.

Спешна обработка в рамките на работния ден, в който е
получено нареждането (приложимо за нареждания, постъпили в
банката до 12:00 часа на работния ден)

50 лв.

Съгласно забележките по-долу
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5.1.10.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.

5.2.8.
5.2.9.
5.2.10.
5.2.11.
5.2.12.
5.2.13.

Получени нередовни документи (комисиона за сметка на
бенефициента по акредитива)
Документарни акредитиви, получени в Банката

100 лв.

Авизиране на предизвестие
Авизиране без потвърждение от страна на Банката
Потвърждаване
Промени (без увеличаване на сумата/продължаване на срока на
валидност)
Обработка на документи /негоциране
Плащане/усвояване (за всеки комплект представени документи)
Отсрочено плащане
потвърден от банката акредитив
непотвърден от банката акредитив
Прехвърляне на акредитив
Прехвърляне на вземане по акредитив /цесия/
Авизиране на цесия, получена от други банки, без ангажимент
Предварителен/повторен преглед на документи
Канцелиране преди изтичане на срока на валидност
Спешна обработка в рамките на работния ден, в който е
получено нареждането (приложимо за нареждания, постъпили в
банката до 12:00 часа на работния ден)
Рекламации

50 лв.
0.1%, мин. 30 лв., макс. 150 лв.; + 20 лв. еднократно
по договаряне, мин. 180 лв.
50 лв.
0.15%, мин. 50 лв.
40 лв.
по договаряне, мин. 180 лв.
55 лв.
0.2%, мин. 70 лв., макс. 600 лв.
0.15%, мин. 50 лв., макс. 250 лв.
0.1%, мин. 30 лв., макс. 150 лв.
50 лв.
50 лв.
30 лв.

5.2.14.
30 лв.
Забележки:
1. Издаването на акредитиви съгласно Глава I т.5.1.2.2. се допуска само при наличие на изрична предварителна договореност с
Банката
2. Комисионата за издаване се събира еднократно при издаването на акредитива за целия период на валидност, като
събраната комисиона не подлежи на връщане при намаляване/предсрочно прекратяване на ангажимента на банката.
3. При продължаване срока на валидност на акредитив се събира такса за промяна съгласно Глава I, т.5.1.5., само ако
продължението на срока е в рамките на тримесечието, за което е събрана комисиона за издаване съгласно Глава I, т. 5.1.2.1.
или 5.1.2.2. Когато продължението на срока на валидност се отнася за ново тримесечие или част от него, се начислява
комисиона съгласно Глава I, т. 5.1.2.1. или 5.1.2.2 като за нов акредитив върху сумата на неизползвания остатък.
4. При допустим толеранс в сумата на акредитива всички комисиони се начисляват върху сумата, плюс посочения толеранс.
5. При увеличаване на сумата на акредитива се събира комисиона (или съответния минимум) като за нов акредитив върху
сумата на увеличението.
6. При издаване на револвиращ акредитив комисионата за издаване се начислява върху максималния ангажимент на банката по
акредитива, включващ всички револвирания, за целия срок на валидност на акредитива.
7. Комисионите съгласно Глава I чл. чл. 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4., 5.2.8., 5.2.9, 5.2.10 и 5.2.13 са дължими
независимо дали акредитивите са усвоени или не, като вече събраните комисиони не подлежат на възстановяване.
8. Документарните акредитиви се подчиняват на действащата в момента редакция на Еднообразните правила и обичаи за
документарните акредитиви, издадени от Международната търговска камара, Париж.
6. Гаранции
6.1.
Гаранции, издавани от Банката
6.1.1.
Издаване
6.1.1.1. С парично покритие

0.3%, мин. 40 лв., за тримесечие или част от него; +
20 лв. еднократно
0.5%, мин. 40 лв. за тримесечие или част от него; +
20 лв. еднократно

6.1.1.2. С обезпечение контрагаранции
6.1.1.3. С друг вид покритие
 Издаване
 Комисиона за риск

По договаряне, мин. 40 лв., за тримесечие или част
от него; + 20 лв. еднократно
По договаряне
50 лв.

6.1.3.

Промени (без увеличаване на сумата/продължаване на срока на
валидност)
Промяна на обезпечението

6.1.4.

Увеличаване на сумата/продължаване срока на валидност

Съгласно забележките по-долу

6.1.5.

Анулиране на нареждане за издаване на гаранция

50 лв.

6.1.6.

Обработка на искане за плащане

0.1%, мин. 100 лв., макс. 500 лв.

6.1.2.

20 лв.
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6.1.7.

6.2.
6.2.1.

Спешна обработка в рамките на работния ден, в който е 100 лв.
получено коректно попълнено нареждане (приложимо за
нареждания, постъпили в банката до 12:00 часа на работния ден)
Гаранции, получени в Банката
Авизиране на предизвестие
50 лв.

6.2.2.

Авизиране на гаранции

0.1%, мин. 40 лв., макс. 150 лв.; + 20 лв. еднократно

6.2.3.

Администриране на гаранция издадена директно до
бенефициента
Обработка на искане за плащане
Анулиране на искане за плащане
Промени
Преглед (по искане на клиент) на текст на гаранция , която
предстои да бъде издадена в полза на клиента
Документарни гаранции

0.1%, мин. 40 лв., макс. 150 лв.; + 20 лв. еднократно

6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.

70 лв.
50 лв.
50 лв.
50 лв.

6.2.8.
Третират се като документарни акредитиви
Забележки:
1. Издаването на гаранции по Глава I, т.6.1.1.3. се допуска само при наличие на изрична предварителна договореност с Банката.
2. Комисионата за издаване се събира еднократно при издаването на гаранцията за целия период на валидност, като
събраната комисиона не подлежи на връщане при намаляване/предсрочно прекратяване на ангажимента на Банката.
3. При продължаване срока на валидност на гаранцията се събира комисиона за промяна съгласно Глава I, т. 6.1.2., само ако
продължението на срока е в рамките на периода, за който е събрана комисиона за издаване съгласно Глава I, т.6.1.1.1. , 6.1.1.2.
или т. 6.1.1.3. Когато продължението на срока на валидност на гаранцията се отнася за ново тримесечие или част от него, сe
начислява комисиона като за нова гаранция съгласно Глава I, т.6.1.1.1. , 6.1.1.2. или т. 6.1.1.3.
4. При увеличаване на сумата по гаранция се събира комисиона като за нова гаранция върху сумата на увеличението съгласно
Глава I, т.6.1.1.1. , 6.1.1.2. или т. 6.1.1.3.
5. Банката носи отговорност за обработката на искания за плащане съгласно Глава I, т. 6.2.4., ако исканията и изискуемите
документи, ако има такива, са представени най-малко 5 работни дни преди пососчения в гаранцията крен срок на валидност,
когато исканията за плащане следва да бъдат представени в страната и 7 работни дни, когато исканията за плащане следва
да бъдат представени в чужбина.
7. Кредити
Комисионна за договаряне на кредит и за подновяване /
7.1.
предоговаряне на кредити за следващ едногодишен период
7.2.
Промяна на договор за кредит
7.3.
Вписване или заличаване на залог в ЦРОЗ
7.4.
Заличаване на ипотека

0.15% от сумата на кредита, мин. 100 лв.
По договаряне, мин. 150 евро
50 лв.
100 лв.

Глава Втора: Операции в чуждестранна валута
1. Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки
1.1.
Откриване
1.1.1.
Разплащателни и сметки/ Разплащателни сметки с дебитни карти

10 евро

1.1.2.

Срочни депозити

Без такса

1.1.3.

Набирателни сметки

10 евро

1.1.4.

Специални и Eскроу сметки

По договаряне

Минимално салдо
Разплащателни сметки

75 евро

1.2.
1.2.1.
1.2.2.

Срочни депозити

1.2.3.

Специални сметки

1.3.
1.3.1.

Съгласно валидния лихвен бюлетин на Банката към
момента на учредяване
По договаряне

Поддържане на разплащателни сметки (ежемесечна такса)
Разплащателни сметки / Разплащателни сметки с Дебитни карти
 при ползване на електронни извлечения (независимо от 8 евро
честотата) и заявен отказ от извлечение на хартиен носител
 при извлечения от сметка на хартиен носител с честота 1 месец, 3 15 евро
месеца и по-рядко
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 при извлечения от сметка на хартиен носител с честота ден,
седмица, до 1 месец

20 евро

1.3.2.

Срочни депозити

Без комисиони

1.3.3.

Набирателни сметки

Без комисиони

1.3.4.

Специални и Ескроу сметки

По договаряне

1.3.5.

За всяка допълнителна сметка , свързана с дебитна карта Visa 1 евро на сметка (в допълнение на таксата по .1.3.1.)
Electron/ VISA Classic/ MasterCard Standard – която не е
безконтактна (месечна такса)

Забележка:
Разплащателните сметки с Дебитни карти покриват всички функционалности на разплащателна сметка.
1.4.
Лихва по разполагаеми наличности на клиента (Кредитна лихва) при Банката
Съгласно валидния лихвен бюлетин на Банката към
 по срочни депозити
момента на учредяване
 по разплащателни и специални сметки
Съгласно валидния лихвен бюлетин на Банката
Забележка:
При предсрочно прекратяване на депозит, върху главницата по депозита се начислява лихва, валидна за разплащателна сметка в
съответната валута, съгласно действащия към този момент лихвен бюлетин на Банката
1.6.
Закриване на разплащателна сметка
30 евро
1.6.1
Закриване на разплащателна сметка с дебитна карта
30 евро
1.7.
Закриване на набирателна сметка
30 евро
До 2.5 млн. евро (равностойност на 5 млн. лева в
1.8.
друга чуждестранна валута) или друг по-нисък праг
Комисиона наличност
по договаряне – без комисиона
Над 2.5 млн. евро (равностойност на 5 млн. лева в
друга чуждестранна валута) или друг по-нисък праг
по договаряне – 0.4% на годишна база, приложима
върху среднодневното салдо на ниво валута, платима
месечно
1.9.
0.4% върху цялата сума на годишна база на ниво
Комисиона наличност за Финансови институции
сметка, платима месечно
Забележка:
В случай, че при закриване на сметката, остатъчното салдо се превежда чрез валутен превод по сметка в друга банка, с
комисиони различни от BEN (за получателя), се събира допълнителна такса в размер на 5 евро. Същото е валидно и по отношение
на специални и набирателни сметки.
Такса за закриване на набирателна сметка не се дължи, в случай че клиентът открие разплащателна сметка в Банката.
2. Касови операции
2.1.
Теглене в брой на банкноти
2.1.1.
От разплащателни или специални сметки
 при теглене до 1,000 евро (дневен лимит)
0.50 евро на транзакция
 за суми над 1,000 евро
0.55% върху горницата, мин. 3 евро, макс. 400 евро
2.1.2.
От срочни депозити на падежа
Без комисиони*
2.1.3.
От срочни депозити, прекратени преди падежа с цел частично теглене на сумата или окончателното им прекратяване
 при теглене до 1,000 евро (дневен лимит)
0.50 евро на транзакция
 за суми над 1,000 евро
0.55% върху горницата, мин. 3 евро, макс. 400 евро
2.1.4.
На суми по входящи преводи в полза на неклиенти
2% върху сумата на превода, мин. 40 евро
2.1.5.
Предварително заявени и неизтеглени суми в брой
0.55% върху неизтеглената сума
2.1.6.
На суми без предварителна заявка
 за суми до 3,000 евро
съгл. Глава II, т. 2.1.1. и 2.1.3.
 за суми над 3,000 евро

0.6 % върху горницата, надвишаваща сумата на
предизвестието, мин. 10 евро, макс. 400 евро

Забележка:
За теглене в брой на суми в брой над 3,000 евро или равностойността в друга чуждестранна валута се изисква предварителна
писмена заявка, не по-късно от 12:00 ч., два работни дни преди датата на теглене. Услугата по т. 2.1.6. се предоставя само в
случай, че съответният банков офис има възможност да осигури необходимата наличност в брой. Комисионата по т.2.1.6. се
дължи за незаявени суми в съответния офис.
*за суми над 3,000 евро- при условие на предварително депозирана заявка за теглене.
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2.2.
2.2.1.

Внасяне в брой на банкноти
По разплащателни или специални сметки
 при вноска до 1,000 евро (дневен лимит)
 за суми над 1,000 евро

2.4.
2.4.1.

Без комисиона
0,3% върху сумата надвишаваща нетаксуваемия
дневен лимит, мин.1 евро, макс.100 евро
По срочни депозити на падежа
Без комисиони
По срочни депозити преди падежа с цел довнасяне
Без комисиони
Внасяне на банкноти неоформени в пачки по 100 броя, по купюри
0,6% върху цялата сума в допълнение към
еднопосочно с лицевата страна нагоре
комисионата по т. 2.2.1.
2% върху общата сума на повредените банкноти,
Внасяне на повредени банкноти
мин.3 евро
Вноска (касов превод) от трети физически или юридически лица в 0,35% върху цялата сума, мин.3 евро
полза на клиенти на Банката юридически лица
0,35% върху цялата сума, мин. 3 евро в допълнение
на неоформени банкноти
към комисионата по т. 2.2.4.
Внасяне на суми чрез инкасо
на банкноти
По договаряне

2.4.2.

на монети

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.3.
2.3.1.

По договаряне

Забележка:
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).
3. Плащания
3.1.
Преводи от други банки
0.07% мин. 5 евро, макс. 100 евро
Забележки:
1. Вальор по сметката на клиента: вальора, с който е получен преводът по сметката на Банката.
2. Крайни срокове за обработка на преводи в същия работен ден - съгл. Глава VI, т. 6.1.1.
3.2.
Преводи към други банки
3.2.1.
Преводи към страни от Европейския Съюз
3.2.1.1. За преводи в евро
Чрез платежно нареждане, наредено по електронен път
 с вальор на превода следващ работен ден
0.1%, мин.10 евро, макс. 200 евро; + 10 евро
 с вальор на превода същия работен ден
0.4%, мин. 50 евро, макс. 500 евро; + 10 евро
Чрез платежно нареждане на хартиен носител
 с вальор на превода 2 работни дни (спот вальор)
0.15%, мин.15 евро, макс. 300 евро; + 10 евро
 с вальор на превода следващ работен ден
0.3%, мин. 25 евро, макс. 500 евро; + 10 евро
 с вальор на превода същия работен ден
0.4%, мин. 50 евро, макс. 500 евро; + 10 евро
3.2.1.2. За преводи в щатски долари
Чрез платежно нареждане, наредено по електронен път
 с вальор на превода 2 работни дни (спот вальор)
0.1%, мин.10 евро, макс. 200 евро; + 10 евро
 с вальор на превода следващ работен ден
0.3%, мин. 25 евро, макс. 500 евро; + 10 евро
 с вальор на превода същия работен ден
0.4%, мин. 50 евро, макс. 500 евро; + 10 евро
Чрез платежно нареждане на хартиен носител
 с вальор на превода 2 работни дни (спот вальор)
0.15%, мин.15 евро, макс. 300 евро; + 10 евро
 с вальор на превода следващ работен ден
0.3%, мин. 25 евро, макс. 500 евро; + 10 евро
 с вальор на превода същия работен ден
0.4%, мин. 50 евро, макс. 500 евро; + 10 евро
3.2.1.3. За преводи във валути, различни от евро и щатски долари
Чрез
a) платежно нареждане, наредено по електронен път
 с вальор на превода 2 работни дни (спот вальор)
0.1%, мин.10 евро, макс. 200 евро; + 10 евро
 с вальор на превода следващ работен ден
0.3%, мин. 25 евро, макс. 500 евро; + 10 евро
(при съгласие от страна на банката )
Чрез платежно нареждане на хартиен носител
 с вальор на превода 2 работни дни (спот вальор)
0.15%, мин.15 евро, макс. 300 евро; + 10 евро
 с вальор на превода следващ работен ден
0.3%, мин. 25 евро, макс. 500 евро; + 10 евро
(при съгласие от страна на банката)
3.2.2.
Преводи към страни извън Европейския Съюз
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3.2.2.1. За преводи в евро и щатски долари
Чрез платежно нареждане, наредено по електронен път
 с вальор на превода 2 работни дни (спот вальор)
0.1%, мин. 10 евро, макс. 200 евро; + 10 евро
 с вальор на превода следващ работен ден
0.3%, мин. 25 евро, макс. 500 евро; + 10 евро
 с вальор на превода същия работен ден
0.4%, мин. 50 евро, макс.500 евро; + 10 евро
Чрез платежно нареждане на хартиен носител
 с вальор на превода 2 работни дни (спот вальор)
0.15%, мин.15 евро, макс. 300 евро; + 10 евро
 с вальор на превода следващ работен ден
0.3%, мин.25 евро, макс. 500 евро; + 10 евро
 с вальор на превода същия работен ден
0.4%, мин. 50 евро, макс. 500 евро; + 10 евро
3.2.2.2. За преводи във валути, различни от евро и щатски долари
Чрез платежно нареждане, наредено по електронен път
 с вальор на превода 2 работни дни (спот вальор)
0.1%, мин.10 евро, макс. 200 евро; + 10 евро
 с вальор на превода следващ работен ден
0.3%, мин. 25 евро, макс. 500 евро; + 10 евро
(при съгласие от страна на банката)
Чрез платежно нареждане на хартиен носител
 с вальор на превода 2 работни дни (спот вальор)
0.15%, мин.15 евро, макс. 300 евро; + 10 евро
 с вальор на превода следващ работен ден
0.3%, мин.25 евро, макс. 500 евро; + 10 евро
(при съгласие от страна на банката)
Забележки:
1. При преводи с опция за разноски OUR, в допълнение към комисионите по т. 3.2. се събират и разноските на банката
кореспондент/банката на получателя.
При преводи с опция за разноски OUR, във валути различни от EUR, USD, TRY, GBP, SEK, NOK, CHF, BGN, DKK, JPY, RUB, RON и PLN се
прилага допълнителна такса EUR 7.
2. За преводи в щатски долари, наредени с опция за разноски OUR и към кореспондент на РББГ в USD, се прилага допълнителна
такса - OUR guaranteed:
За суми до USD 30 000.00 - USD 20
За суми от USD 30 000.01 до USD 60 000.00 - USD 25
За суми над USD 60 000.01 - USD 30
В този случай не се събират други допълнителни разноски по превода, включително кореспондентски банкови разноски.
Прилагането на услугата “OUR guaranteed” защитава сумата на превода от претенции за плащане на разходи на други
кореспондентски банки и гарантира, че плащането в USD ще бъде обработено от банката - кореспондент на Райфайзенбанк
/България/ ЕАД в САЩ, без удържане на такси, като се спази клаузата за разноски OUR. Предвид специфичната банкова практика
на територията на САЩ е възможно банката на бенефициента или неговата банка - посредник да удържи разноски от сумата
на превода, въпреки заявената с платежното нареждане инструкция на наредителя с опция "OUR" за поемане на разноските от
негова страна.
3. Вальор на задължение на сметката на клиента- денят на обработване на превода.
4. Крайните срокове за приемане на нареждания за обработка в същия работен ден-съгласно глава VI, т. 5.2.1
5. За платежни нареждания във валута, депозирани в РББГ от бюджетни институции, се заплащат действителните разноски
по превода.
6. Банката предлага възможност за нареждане на валутни преводи към други банки в AUD, CAD, CZK, CNY, INR и още над 100 вида
валути, както и възможност да обработва получени от други банки преводи в AUD, CAD, CZK, HUF и още над 35 вида валути, като
същите бъдат респективно задължавани/заверявани в равностойност на валутата на сметката, която поддържате при
Банката, по валутен курс, валиден към момента на потвърждаването със съответната кореспондентска банка, при която се
извършва валутната обмяна.
3.3.
Вътрешнобанкови преводи
3.3.1.
 чрез платежно нареждане на хартиен носител
3 евро
3.3.2.
 чрез платежно нареждане, наредено по електронен път
1.50 евро
3.3.3.
 при превод между сметки с един и същ титуляр
Без комисиона
3.4.
Искане за промяна на детайли или канцелиране на преводи по искане на клиента
 за вътрешнобанков превод
5 евро
 за превод към друга банка
45 евро
3.5.
Запитване, свързано с нареден/получен превод
20 евро
Комисиона съгл. Глава II, т.5. (третират се като
3.6.
Условни преводи
документарни акредитиви)
Забележки:
1.При превод мeжду съвместна сметка (joint сметка) и сметка, на която титулярът е и сътитуляр по съвместната сметка, се
прилагат таксите по т.3.3.1./3.3.2.
2.Таксата за вътрешнобанков превод се заплаща от наредителя. За получаване на вътрешнобанков превод не се удържа
комисиона.
3.Вальор по сметката на наредителя и бенефициента - датата на приемане на нареждането за превод при наличие на покритие
по сметката на платеца и при спазване на крайните срокове за обработка в същия работен ден - съгласно Глава VI, т.5.2.2. и
т.6.2.

Тарифа за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци

10

4. Чекове в чуждестранна валута
4.1.
Инкасиране на чекове
4.1.1.

Теглени срещу Банката

0.1%, мин. 10 евро

4.1.2.

Теглени срещу други банки

0.3%, мин. 25 евро*

4.2.

Чекове, върнати неплатени

15 евро на чек

4.3.

Издаване на чекове/банкови трати

0.2%, мин. 15 евро, макс. 450 евро

4.4.

Канцелиране на чек/банкова трата, издадени от Банката

15 евро на чек

Забележка:
При обработване на чекове по т. 4, се дължат и разноските на другите банки, участващи в процеса. РББГ по своя преценка,
блокира 50 евро по разплащателна сметка на клиента за удовлетворяване искове за заплащане на комисиони на
кореспондентски банки в случаи на неплатен върнат чек.
*Съгласно изискванията на чуждестранните банки и правилата за инкасиране на чекове от страна на РББГ, Банката събира
допълнителна комисиона за куриерските разноски в случай, че при обработка на чекове възникне нужда от използването
услугите на специален куриер.
5. Документарни акредитиви
5.1.
Документарни акредитиви, издавани от Банката
5.1.1.

Изпращане на предизвестие

5.1.2.

Откриване на акредитиви

40 евро
0.5%, мин. 50 евро, за тримесечие или част от него;
+ 10 евро еднократно

5.1.2.1. С парично покритие
5.1.2.2. С друг вид покритие
 Издаване
 Комисиона за риск

По договаряне, мин. 50 евро, за тримесечие или
част от него; + 10 евро еднократно
По договаряне

5.1.3.

Плащане/усвояване (за всеки комплект представени документи)

30 евро

5.1.4.
5.1.5.

0.1%, мин. 20 евро, за месец или част от него
60 евро

5.1.6.

Отсрочено плащане или акцептиране
Промени (без увеличаване на сумата/продължаване срока на
валидност)
Увеличаване на сумата/продължаване срока на валидност

5.1.7.
5.1.8.

Анулиране на нареждане за издаване на акредитив
Канцелиране преди изтичане на срока на валидност

50 евро
60 евро

5.1.9.

Спешна обработка в рамките на работния ден, в който е
получено нареждането (приложимо за нареждания, постъпили в
банката до 12:00 часа на работния ден)
Получени нередовни документи (комисиона за сметка на
бенефициента по акредитива)
Документарни акредитиви, получени в Банката

50 евро

5.2.1.
5.2.2.

Авизиране на предизвестие
Авизиране без потвърждение от страна на Банката

5.2.3.
5.2.4.

Потвърждаване
Промени (без увеличаване на сумата/ продължаване на срока на
валидност)
Обработка на документи /негоциране
Плащане/усвояване ( за всеки комплект представени документи)
Отсрочено плащане

40 евро
0.15%, мин. 50 евро, макс. 300 евро;
+ 10 евро еднократно
По договаряне, мин. 90 евро
60 евро

5.1.10.
5.2.

5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.

 потвърден от банката акредитив
 непотвърден от банката акредитив

5.2.8.
5.2.9.
5.2.10.
5.2.11.

Прехвърляне на акредитив
Прехвърляне на вземане по акредитив /цесия/
Авизиране на цесия, получена от други банки в полза на клиенти
на Банката, без ангажимент
Предварителен/повторен преглед на документи

Съгласно забележките по-долу

100 евро

0.25%, мин. 50 евро
20 евро
По договаряне, мин. 100 евро
45 евро
0.2%, мин. 70 евро, макс. 600 евро
0.15%, мин. 50 евро, макс. 300 евро
0,15% мин. 50 евро, макс. 300 евро
50 евро
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5.2.12.
5.2.13.

Канцелиране преди изтичане на срока на валидност
Спешна обработка в рамките на работния ден, в който е
получено нареждането
Рекламации

60 евро
35 евро

5.2.14.
20 евро
Забележки:
1. Издаването на акредитиви съгласно Глава II т.5.1.2.2. се допуска само при наличие на изрична предварителна договореност с
Банката
2. Комисионата за издаване се събира еднократно при издаването на акредитива за целия период на валидност, като
събраната комисиона не подлежи на връщане при намаляване/предсрочно прекратяване на ангажимента на Банката.
3. При продължаване срока на валидност на акредитив се събира комисиона за промяна съгласно Глава II, т.5.1.5., само ако
продължението на срока е в рамките на тримесечието, за което е събрана комисиона за издаване съгласно Глава II, т. 5.1.2.1.
или 5.1.2.2. Когато продължението на срока на валидност се отнася за ново тримесечие или част от него, се начислява
комисиона съгласно Глава II, т. 5.1.2.1. или 5.1.2.2 като за нов акредитив върху сумата на неизползвания остатък.
4. При допустим толеранс в сумата на акредитива всички комисиони се начисляват върху сумата, плюс посочения толеранс.
5. При увеличаване на сумата на акредитива се събира комисиона (или съответния минимум) като за нов акредитив върху
сумата на увеличението.
6. При издаване на револвиращ акредитив комисионата за издаване се начислява върху максималния ангажимент на Банката по
акредитива, включващ всички револвирания, за целия срок на валидност на акредитива.
7. Комисионите съгласно Глава II чл. чл. 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4., 5.2.8., 5.2.9., 5.2.10. и 5.2.13. са дължими,
независимо дали акредитивите са усвоени или не, като вече събраните комисиони не подлежат на възстановяване.
8. Документарните акредитиви се подчиняват на действащата в момента редакция на Еднообразните правила и обичаи за
документарните акредитиви, издадени от Международната търговска камара, Париж.
6. Гаранции
6.1.
Гаранции, издавани от Банката
6.1.1.
Издаване
6.1.1.1. С парично покритие
6.1.1.2.

С обезпечение контрагаранции

6.1.1.3.

С друг вид покритие
 Издаване

0.3%, мин. 50 евро, за тримесечие или част от него;
+ 10 евро еднократно
0.5%, мин. 50 евро, за тримесечие или част от него;
+ 10 евро еднократно

 Комисиона за риск

По договаряне, мин. 50 евро, за тримесечие или част
от него; + 10 евро еднократно
По договаряне
60 евро

6.1.3.

Промени (без увеличаване на сумата/продължаване срока на
валидност)
Промяна на обезпечението

6.1.4.

Увеличаване на сумата/продължаване срока на валидност

Съгласно забележките по-долу

6.1.5.

Анулиране на нареждане за издаване на гаранция

50 евро

6.1.6.

Обработка на искане за плащане

0.1%, мин. 100 евро, макс. 500 евро

6.1.7.

Спешна обработка в рамките на работния ден, в който е
получено коректно попълнено нареждане (приложимо за
нареждания, постъпили в Банката до 12:00 часа на работния ден)
Гаранции, получени в Банката
Авизиране на предизвестие
Авизиране на гаранции

100 евро

6.1.2.

6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.

Администриране на гаранция издадена директно до
бенефициента
Обработка на искане за плащане
Анулиране на искане за плащане/издаване на гаранция
Промени (без увеличаване на сумата)
Преглед (по искане на клиент) на текст на гаранция , която
предстои да бъде издадена в полза на клиента
Документарни гаранции

15 евро

50 евро
0.1%, мин. 50 евро, макс. 300 евро; + 10 евро
еднократно
0.1%, мин. 50 евро, макс. 300 евро; + 10 евро
еднократно
70 евро
40 евро
60 евро
50 евро
Третират се като документарни акредитиви
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Забележки:
1. Издаването на гаранции по Глава II, т.6.1.1.3. се допуска само при наличие на изрична предварителна договореност с Банката.
2. Комисионата за издаване се събира еднократно при издаването на гаранцията за целия период на валидност, като
събраната комисиона не подлежи на връщане при намаляване/предсрочно прекратяване на ангажимента на Банката.
3. При продължаване срока на валидност на гаранцията се събира комисиона за промяна съгласно Глава II, т. 6.1.2., само ако
продължението на срока е в рамките на периода, за който е събрана комисиона за издаване съгласно Глава II, т.6.1.1.1. , 6.1.1.2.
или т. 6.1.1.3. Когато продължението на срока на валидност на гаранцията се отнася за ново тримесечие или част от него, сe
начислява комисиона като за нова гаранция съгласно Глава II, т.6.1.1.1. , 6.1.1.2. или т. 6.1.1.3.
4. При увеличаване на сумата по гаранция се събира комисиона като за нова гаранция върху сумата на увеличението съгласно
Глава II, т.6.1.1.1. , 6.1.1.2. или т. 6.1.1.3.
5. Банката носи отговорност за обработката на искания за плащане съгласно Глава II, чл. 6.2.4., ако исканията и изискуемите
документи, ако има такива, са представени най-малко 5 работни дни преди пососчения в гаранцията крен срок на валидност,
когато исканията за плащане следва да бъдат представени в страната и 7 работни дни, когато исканията за плащане следва
да бъдат представени в чужбина.
7. Инкаса
7.1.
Документи, изпратени за инкасиране към други банки
Документи, изпратени за инкасиране срещу плащане и/или
7.1.1.
0.2%, мин. 40 евро
акцептиране
7.1.2.
Документи, изпратени за връчване "Без заплащане"
0.15%, мин. 40 евро
Изпратени за инкасиране търговски ефекти (трати, акцептирани
менителници и др.)
Промени

0.2%, мин. 40 евро

Рекламации
Инкасиране на документи, получени от други банки
Инкасиране на документи срещу плащане и/или акцептиране

40 евро

0.25%, мин. 40 евро; + 20 евро еднократно

7.2.3.

Инкасиране на търговски ефекти (трати, акцептирани
менителници и др.)
Връчване на документи “Без заплащане”

7.2.4.
7.2.5.

Връщане на неинкасирани документи
Авалиране на трати и записи на заповед

50 евро

7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.

0.2%, мин. 40 евро; + 20 евро еднократно

0.2%, мин. 40 евро; + 20 евро еднократно

0.3%, мин. 60 евро, за тримесечие или част от него;
+ 10 евро еднократно
По договаряне, мин. 50 евро, за тримесечие или
част от него; + 10 евро еднократно
40 евро

7.2.5.1. С парично покритие
7.2.5.2. С друго покритие
7.2.6.

40 евро

Промени

7.2.7.
Рекламации
40 евро
Забележка:
Документарните инкаса се подчиняват на действащата в момента редакция на Еднообразните правила за инкасата, издадени
от Международната търговска камара в Париж.
8. Кредити
Комисионна за договаряне на кредит и за подновяване /
8.1.
предоговаряне на кредити за следващ едногодишен период

0.15% от сумата на кредита, мин. 50 евро

8.2.

Промяна на договор за кредит

По договаряне, мин. 150 евро

8.3.

Вписване или заличаване на залог в ЦРОЗ

50 лв.

8.4.

Заличаване на ипотека

100 лв.

9. Обмяна на валута
9.1.
Обмяна на валута
По официално обявения курс на Банката
Забележка:
1. Обмяната на валута се извършва без комисиона.Банката предлага “спот”, “форуърд” и “суап” сделки и опции.
2. При покупко-продажбата на валута за суми над 10.000,00 евро за валутната двойка евро/лв. и над 10.000,00 лв. или
равностойност за други двойки валути, могат да бъдат договорени курсове директно с отдел Капиталови пазари при
Централно управление на Банката.
3. Всички телефонни разговори с отдел Капиталови пазари се записват.
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Глава Трета: Операции с банкови карти
1.

1.1.3.

Безконтактна Debit MasterCard Business
Издаване, преиздаване на карта при изтичане стандартния й срок
на валидност
Без комисиона
Преиздаване на карта преди изтичане срока на валидност на
BGN 10 / EUR 5 / USD 6.67 / GBP 4
картата
Експресно издаване/преиздаване на карта преди изтичане срока
BGN 20 / EUR 10 / USD 13.34/ GBP 8
на валидност
BGN 5 / EUR 2.50/ USD 3.34 / GBP 2
Годишна такса

1.2.

Платежни операции в страната

1.2.1.

Плащане на стоки и услуги

Без комисиона

1.2.2.

Теглене на пари в брой от АТМ на Банката

BGN 0.30 / EUR 0.15/ USD 0.20 / GBP 0.12

1.2.3.

Теглене на пари в брой от АТМ на други банки

BGN 1.20 / EUR 0.60 / USD 0.80/ GBP 0.48

1.2.4.

Теглене на пари в брой от ПОС на Банката

BGN 5 +1% / EUR 2.50+1% / USD 3.34 +1% / GBP 2+1%

1.2.5.

Теглене на пари в брой от ПОС на други банки

BGN 5 +1% / EUR 2.50+1% / USD 3.34+1% / GBP 2+1%

1.2.6.

Извлечение на салдо от АТМ/ ПОС

BGN 0.30 / EUR 0.15 / USD 0.20/ GBP 0.12

1.2.7.

Теглене на пари в брой от ПОС при търговец*

BGN 0.20 / EUR 0.10/ USD 0.14 / GBP 0.08

1.3.

Платежни операции извън страната

1.3.1.

Плащане на стоки и услуги

1.3.2.

Теглене от АТМ/ ПОС

1.3.3.

Получени суми по карта чрез ПОС /удръжка върху получената
сума/

1%

1.3.4.

Извлечение на салдо от АТМ

BGN 1 / EUR 0.50 / USD 0.67 / GBP 0.40

1.4.

Други услуги в страната

1.4.1.

Активиране на карта

Без комисиона

1.4.2.

Промяна на ПИН код

Без комисиона

1.4.3.

Доставка на карта в друг офис на Банката

BGN 5 / EUR 2.50/ USD 3.34 / GBP 2

1.4.4.

Месечно извлечение при поискване в офис на Банката

Без комисиона

1.4.5.

Промяна на данни за картодържателя/ параметри по картата

1.4.6.

Промяна на картови операционни лимити

Без комисиона
BGN 5 / EUR 2.50 / USD 3.34 / GBP 2

1.4.7.

Блокиране на карта

BGN 1 / EUR 0.50 / USD 0.67 / GBP 0.40

1.4.8.

Активиране на карта след 3 грешни ПИН кода

BGN 5 / EUR 2.50 / USD 3.34 / GBP 2

1.4.9.

Генериране на нов ПИН код

BGN 3 / EUR 1.50 / USD 2 / GBP 1.20

1.4.10.

Регистрация на услуга за SMS/e-mail -известяване

BGN 3 /EUR 1.50 / USD 2/ GBP 1.20

1.4.11.

SMS известяване (месечна такса)

BGN 0.30 / EUR 0.15 / USD 0.20 / GBP 0.21

1.4.12.

Необоснована рекламация за операция

BGN 10 / EUR 5 / USD 6.67 / GBP 4

1.1.
1.1.1.
1.1.2.

Без комисиона
BGN 5 +1% / EUR 2.50+1% / USD 3.34+1% / GBP 2+1%

* Услугата се предлага само в комбинация с плащания на стоки и услуги през ПОС терминал в търговски обекти, обозначени с
лого VISA CASH BACK. Максимална сума за теглене в брой в търговски обект - 50 лв.
2.

Безконтактна Credit MasterCard Business за клиенти в сегмент Микробизнес

2.1.

Минимална погасителна вноска /платима ежемесечно от клиента/

5%, мин. 10 лв.

2.2.

Лихвен процент

18.90%

2.3.
2.4.

Издаване, преиздаване на карта при изтичане стандартния й срок
на валидност
Преиздаване на карта преди изтичане срока на валидност на
картата

Без комисиони
20 лв.
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2.5.

Експресно издаване

20 лв. ( в допълнение към т. 2.3. и/или т.2.4.)

2.6.

Месечна такса

2.7.

Платежни операции в страната

2.7.1.

Плащане на стоки и услуги

Без комисиони

2.7.2.

Теглене на пари в брой от АТМ на Банката

1.5%+3 лв.

2.7.3.

Теглене на пари в брой от АТМ на други банки

1.5%+5 лв.

2.7.4.

Теглене на пари в брой от ПОС на Банката

1.5%+3 лв.

2.7.5.

Теглене на пари в брой от ПОС на други банки

1.5%+5 лв.

2.7.6.

Теглене на пари в брой от ПОС при търговец *

1%

2.8.

Платежни операции извън страната

2.8.1.

Плащане на стоки и услуги

Без комисиони

2.8.2.

Теглене на пари в брой от АТМ/ПОС

3%+7 лв.

2.8.3.

Получени суми по карта чрез ПОС (удръжка върху получената
сума)*

1%

2.9.

Други услуги

2.9.1.

Извлечение на салдо от АТМ/ПОС

1 лв.

2.9.2.

Генериране на ПИН код

5 лв.

2.9.3.

Промяна на ПИН код

Без комисиони

2.9.4.

Месечно извлечение

Без комисиони

2.9.5.

Месечно извлечение при поискване в офис на банката

1 лв.

2.9.6.

Промяна на кредитен лимит / операционни лимити

10 лв.

2.9.7.

Блокиране на карта

10 лв.

2.9.8.

Отблокиране на сметка след издължаване на просрочието

5 лв.

2.9.9.

Активиране на карта след 3 грешни ПИН кода

5 лв.

2.9.10.

Необоснована рекламация за операция

10 лв.

2.9.11.

Доставка на картата в друг офис на Банката

10 лв.

2.10.

Надбавка при просрочие (на год.база)

10%

2.11.

Надвишаване на кредитен лимит

10 лв.

6.30 лв. (за първата карта)
4.30 лв. (за следващите карти)

Такса за разглеждане и анализ на документация във връзка с
50 лв.
предоставяне на картов кредитен лимит
Услуга за автоматично покриване на задължения по кредитен
картов лимит , на база предварително Съгласие от Клиента с
2.13.
15 лв.
посочена за задължаване сметка, различна от разплащателната
сметка, обвързана с картата /Директен дебит/ **
* Услугата се предлага само в комбинация с плащания на стоки и услуги през ПОС терминал в търговски обекти, обозначени с лого
VISA CASH BACK. Максимална сума за теглене в брой в търговски обект - 50 лв.
**Допълнителна възможност на услугата по т.2.13.: На база индивидуално Споразумение, Клиентът има възможност сам да
избере размера за автоматично погасяване на усвоения от него картов лимит: цялата сума на задължението; 50% от общата
дължима сума или минимална погасителна вноска.
2.12.

3.

Безконтактна Credit VISA Card Business за корпоративни клиенти

3.1.

Минимална погасителна вноска /платима ежемесечно от
клиента/

5%, мин. 10 лв./ 5 евро

3.2.

Лихвен процент

Съгласно индивидуален Договор, подписан с
Клиента

3.3.

Издаване на карта

По договаряне
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3.3.1.

Преиздаване на карта преди изтичане срока на валидност на
картата

40 лв.

3.3.2.

Преиздаване на карта

Без комисиони

3.4.

Годишна/Месечна такса

3.4.1.

За първите две карти

105 лв./ 10.50 лв.

3.4.2.

За всяка следваща карта - от трета до петнадесета поред

55 лв./ 5.50 лв.

3.4.3.

За всяка следваща карта след петнадесета поред

45 лв./ 4.50 лв.

3.5.

Платежни операции в страната

3.5.1.

Плащане на стоки и услуги

Без комисиони

3.5.2.

Теглене на пари в брой от АТМ на Банката

1.5%+3 лв.

3.5.3.

Теглене на пари в брой от АТМ на други банки

1.5%+5 лв.

3.5.4.

Теглене на пари в брой от ПОС на Банката

1.5%+3 лв.

3.5.5.

Теглене на пари в брой от ПОС на други банки

1.5%+5 лв.

3.6.

Платежни операции извън страната

3.6.1

Плащане на стоки и услуги

Без комисиони

3.6.2.

Теглене на пари в брой от АТМ/ПОС

3%+7 лв.

3.7

Получени суми по карта чрез ПОС /удръжка върху получената
сума/
Други услуги

3.7.1.

Извлечение на салдо от АТМ

1 лв.

3.7.2.

Генериране на ПИН код

5 лв.

3.7.3.

Промяна на ПИН код

Без комисиони

3.7.4.

Месечно извлечение

Без комисиони

3.7.5.

Месечно извлечение при поискване в офис на Банката

10 лв.

3.7.6.

Промяна на кредитен лимит / операционни лимити

20 лв.

3.7.7.

Блокиране на карта

10 лв.

3.7.8.

Отблокиране на сметка след издължаване на просрочието

5 лв.

3.7.9.

Активиране на карта след 3 грешни ПИН кода

5 лв.

3.7.10.

Необоснована рекламация за операция

10 лв.

3.8.

Надбавка при просрочие

Съгласно индивидуален Договор,
подписан с Клиента

3.9.

Надвишаване на кредитен лимит

20 лв.

3.6.3.

1%

Такса за разглеждане и анализ на документация във връзка с
По договаряне
предоставяне на картов кредитен лимит
Услуга за автоматично покриване на задължения по кредитен
картов лимит, на база предварително Съгласие от Клиента с
3.11.
30 лв. за сметка годишно
посочена за задължаване сметка, различна от разплащателната
сметка, обвързана с картата /Директен дебит/*
*Допълнителна възможност на услугата по т.3.11.: На база индивидуално Споразумение, Клиентът има възможност сам да
избере размера за автоматично погасяване на усвоения от него картов лимит: цялата сума на задължението; 50% от общата
дължима сума или минимална погасителна вноска.
4.
MasterCard Business за клиенти в сегмент Микробизнес
3.10.

4.1.

Минимална погасителна вноска

5%, мин. 10 лв.

4.2.

Лихвен процент

17.80%

4.3.

Отстъпка за покупка/плащане в страната

1% от сумата
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4.4.

Издаване/подновяване на карта

Без комисиони

4.5.

Издаване преди изтичане срока на валидност на картата

20 лв.

4.6.

Месечна такса

6.30 лв. (за първата карта)
4.30 лв. (за следващите карти)

4.7.

Платежни операции в страната

4.7.1.

Плащане на стоки и услуги

Без комисиони

4.7.2.

Теглене на пари в брой от АТМ на Банката

1.5% + 3 лв.

4.7.3.

Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка

1.5% + 5 лв.

4.7.4.

Теглене на пари в брой от ПОС на Банката

1.5% + 3 лв.

4.7.5.

Теглене на пари в брой от ПОС на друга банка

1.5% + 5 лв.

4.8.

Платежни операции извън страната

4.8.1.

Плащане на стоки и услуги

Без комисиони

4.8.2.

Теглене на пари в брой от АТМ/ПОС

3% + 7 лв.

4.8.3.

1%

4.8.4.

Получени суми по карта чрез ПОС /удръжка върху получената
сума/
Комисиона за превалутиране за операции в чужбина

4.9.

Други операции

4.9.1.

Извлечение за салдо на АТМ/ПОС

1 лв.

4.9.2

Генериране на ПИН код

5 лв.

4.9.3

Промяна на ПИН код

Без комисиони

4.9.4

Месечно извлечение

Без комисиони

4.9.5

Месечно извлечение при поискване в офис на Банката

1 лв.

4.9.6

Промяна на кредитен лимит/ операционни лимити

10 лв.

4.9.7

Блокиране на карта

10 лв.

4.9.8

Отблокиране на сметка след издължаване на просрочието

5 лв.

4.9.9

Активиране на карта след 3 грешни ПИН кода

5 лв.

4.9.10

Необоснована рекламация за операция

10 лв.

4.10

Надбавка при просрочие (на годишна база)

7%

4.11

Надвишаване на кредитен лимит

10 лв.

4.12

Еднократна комисиона за договаряне на кредитен лимит

50 лв.

2%*

* Важи за операции във валута различна от евро и лв.
5. Терминални устройства
5.1.
Обработка на плащания на ПОС терминали за приемане на карти

По договаряне
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Глава Четвърта: Операции с ценни книжа
1. Операции с ценни книжа и водене на под-сметки
1.1.
Такси за прехвърляне
1.1.1.

Входящ трансфер на български ценни книжа по собствена сметка в
Райфайзенбанк (България) ЕАД

5 евро за трансфер на емисия

1.1.2.

Изходящ трансфер на български ценни книжа по сметка в друга
банка

25 евро за трансфер за емисия

1.1.3.

Изходящ трансфер на български ценни книжа в следствие на
сделка към друга банка под-депозитар в България

5 евро за трансфер за емисия

1.1.4.

Такса за поддържане на под-сметка на български ценни книжа – за
непрофесионални инвеститори

0.07 % год.база, удържана месечно с мин. EUR 5
месечно (на вид актив), изчислен върху пазарна
стойност
5 евро за брой

1.1.5.

Издаване на депозитарна разписка

1.2.

Операции с чуждестранни ценни книжа*

1.2.1.

Входящ и/или изходящ трансфер на чуждестранни ценни книжа
без движение на парични средства

1.2.2.

Входящ и/или изходящ трансфер на чуждестранни ценни книжа с
движение на парични средства, вкл. такива обвързани със сделки с
ценни книжа

30 евро за трансфер за емисия

Украйна, Русия, Казахстан, Индия, Индонезия, Южна Корея,
1.2.2.1. Филипините, Азербайджан, Египет, Черна Гора

100 евро за трансфер за емисия

Австралия, Бразилия, Исландия, Израел, Малайзия, Мексико, Нова
1.2.2.2. Зеландия, Португалия, Сингапур, Тайван, Тайланд

65 евро за трансфер за емисия

1.2.2.3. Еврооблигации, САЩ, Австрия

40 евро за трансфер за емисия

1.2.2.4. Чехия, Сърбия, Словакия, Словения

По договаряне

1.2.2.5. Други страни

50 евро за трансфер за емисия

1.2.3.

Такса за поддържане на под-сметка на чуждестранни ценни книжа
– за непрофесионални инвеститори

1.2.3.1. Босна и Херцеговина, Египет, Израел, Казахстан, Черна Гора

0.45 % год.база, удържана месечно с мин. EUR 5
месечно (на вид актив), изчислен върху пазарна
стойност

1.2.3.2. Други пазари

0.20 % год.база, удържана месечно с мин. EUR 5
месечно (на вид актив), изчислен върху пазарна
стойност

2. Инвестиционно обслужване на сделки с ценни книжа
2.1.

Сделки с акции и компенсаторни инструменти сключени на
регулиран пазар в България

в евро, като процент от стойността на сделката

Стойност на поръчката или достигнат оборот

Комисиона (вкл. Такси към БФБ и ЦД)

2.1.1.

до 100,000 лв.

0.80%, мин. 8 евро

2.1.2.

от 100,000 лв. до 250,000 лв.

0.65%

2.1.3.

над 250,000 лв.

По договаряне

Сделки с акции и компенсаторни инструменти сключени на
регулиран пазар в България чрез COBOS

в евро, като процент от стойността на сделката

2.2.

Стойност на поръчката или достигнат оборот

Комисиона (вкл. Такси към БФБ и ЦД)

2.2.1.

до 100,000 лв.

0.50 %, мин. 1 евро

2.2.2.

от 100,000 лв. до 250,000 лв.

0.45 %, мин. 1 евро

2.2.3.

над 250,000 лв.

По договаряне

2.2.4.

Годишна такса за поддържане на COBOS сертификат

72 лв. вкл. ДДС

2.3.

Сделки с български акции и компенсаторни инструменти
сключени извън регулиран пазар (OTC)

По договаряне

2.4.

Сделки с облигации сключени на регулиран пазар в България

В EUR като процент от стойността на сделката
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Стойност на поръчката или достигнат оборот

Комисиона (вкл. Такси към БФБ и ЦД)

2.4.1.

до 100,000 лв.

0.10%, мин. 30 евро

2.4.2.

от 100,000 лв. до 250,000 лв.

0.08%

2.4.3.

над 250,000 лв.

По договаряне

2.5.

Сделки с български Държавни ценни книжа (ДЦК)

2.5.1.

Сделки на първичен пазар

В евро като процент от номиналната стойност

2.5.1.1.

За одобрени поръчки

0.05%, мин. 50 евро

2.5.1.2.

За неодобрени поръчки

3.5 евро за поръчка

Сделки на вторичен пазар

В евро като процент от номиналната стойност

2.5.2.

2.5.2.1. За сделки с Райфайзенбанк (България) ЕАД

Без комисиона

2.5.2.2. За сделки при които Райфайзенбанк (България) ЕАД е посредник

По договаряне

2.5.3.

Изплащане на ДЦК на падеж

0.02% от номиналната стойност

2.6.

Сделки с чуждестранни правителствени и други облигации,
сключени извън регулиран пазар (OTC

В евро като процент от номиналната стойност

2.6.1.

За сделки с Райфайзенбанк (България) ЕАД

Без комисиона

2.6.2.

За сделки при които Райфайзенбанк (България) ЕАД е посредник

По договаряне

Сделки с ценни книжа на чуждестранни регулирани пазари

В EUR като процент от стойността на сделката*

Пазар, за сделки с акции, борсово-търгувани фондове и др. до
EUR 100 000

Комисионна

2.7.1.

Австрия

0.30%, мин. EUR 10

2.7.2.

Германия - XETRA

0.30%, мин. EUR 20

2.7.3.

Германия – Франкфурт, Parkett и други

0.60%, мин. EUR 40

2.7.4.

Франция, Италия, Белгия, Дания, Финландия, Холандия,
Норвегия, Испания, Швеция, Португалия

0.40%, мин. EUR 40

2.7.5.

Швейцария

Покупка – 0.37%, мин. EUR 40
Продажба – 0.30%, мин. EUR 40

2.7.6.

Великобритания

Покупка - 0.90%, мин. EUR 40 (+ 0.5% stamp duty tax)
Продажба - 0.40%, мин. EUR 40

2.7.7.

Великобритания (IOB, GDR's)

0.40%, мин. EUR 40

2.7.8.

Ирландия

Покупка – 1.50%, мин. EUR 40
Продажба – 0.60%, мин EUR 40

2.7.9.

САЩ (Bloomberg Order Routing)

8 цента за акция (USD), мин. USD 10**

2.7.10

Канада (Bloomberg Order Routing)

14 цента за акция (CAD), min CAD 50***

2.7.11.

Япония, Сингапур

1.50%, мин. EUR 60

2.7.12.

Австралия, Хонг Конг

Австралия - 0.90%, мин. EUR 60
Хонг Конг - 0.90%, мин. EUR 40

2.7.13.

Русия

0.50%, мин. USD 50

2.7.14.

Гърция

Покупка – 0.60%, мин. EUR 60
Продажба – 0.90%, мин. EUR 60

2.7.15.

Хърватска, Естония, Латвия, Литва, Словакия, Словения

0.90%, мин. EUR 45

2.7.16.

Полша

0.40%, мин. EUR 45

2.7.17.

Чехия

0.63%, мин. EUR 45

2.7.18.

Румъния

1.26%, мин. EUR 60

2.7.19.

Турция

0.70%, мин, EUR 45

2.7.20.

Други регулирани пазари

По договаряне

2.7.21.

Сделки с акции, ETF и др. над EUR 100 000

По договаряне

2.7.22.

Сделки с облигации на чуждестранни регулирани пазари

По договаряне

2.7.
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2.8.

Покупко-продажба на борсово-търгувани опции върху акции, По договаряне
борсово-търгувани фондове и др.

2.9.

Сделки със сертификати, емитирани от Raiffeisen Centrobank AG

В EUR като процент от стойността на сделката

2.9.1.

При записване на първичен пазар

Според спецификацията на продукта

2.9.2.

За сделки на вторичен пазар

0.65 %, мин. EUR 40

2.10.

Участие в първични публични предлагания и увеличения на По договаряне
капитала на публични дружества за България и чужбина
(в рамките на брокерски договор за инвестиционно
посредничество на клиенти)

2.11.

Приемане на търгови предложения за България и чужбина
По договаряне
(в рамките на брокерски договор за инвестиционно
посредничество на клиенти)

2.12.

Приватизационни сделки, при които плащанията се извършват с По договаряне
компенсаторни инструменти (в рамките на брокерски договор за
инвестиционно посредничество на клиенти)

* Допълнителните такси и комисионни, специфични за някои пазари (напр.: държавни данъци и такси върху финансовите
транзакции, налози и др., приложими при сключване на транзакциите) са за сметка на клиента и се посочват в
потвърждението за всяка конкретна сделка.
** през g.Brokerage (интернет базирана платформа за търговия) – 0.40%, мин. USD 60; ползването на този транзкационен
канал е съгласно изискване на клиента.
*** през g.Brokerage (интернет базирана платформа за търговия) – 0.90%, мин. EUR 60; ползването на този транзкационен
канал е съгласно изискване на клиента.

Глава Пета: Други
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.

9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.
10.1.

Изготвяне на отчети за салда и банкови операции по искане на клиента
За текущата година
3 евро за отчет
За предходната година
10 евро за отчет
За предишни периоди
25 евро за отчет
Издаване на удостоверения и заверка на информация за сметки при Банката
На български език
20 лв.
На английски език
40 лв.
Издаване на банкови референции, писма за намерения и писма за участие в търг
На български език
35 лв.
На английски език
70 лв.
Изготвяне на банкова информация по изискан от клиента образец или референция за клиент към друга банка
(при спазване на законовите изисквания)
На български език
60 лв.
На английски език
80 лв.
Потвърждения за салда по сметки към одитори
На български език
100 лв.
На английски език
150 лв.
Проверка и удостоверяване автентичността на банкови
60 лв.
документи и оторизирани подписи
Допълнителна такса за експресно издаване на документи по т. 1, 20 лв.
т. 2, т. 3, и т. 4
Абонамент за Автоматизираната банкова информационна
1 евро на месец
система
Райфайзен Онлайн
Задаване на специфични права за Райфайзен Онлайн
20 лв.
Преиздаване на PIN–плик
5 лв.
Активиране на Токен
30 лв.
Електронно банково обслужване
Такса за активиране
30 евро (еднократна такса)

10.2.

Месечна такса

4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
7.
8.

15 евро (на месец на клиент)
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11.
11.1.
11.2.
11.2. 1.
11.2.2.
11.2.3.
11.2.4.
11.3.

Извлечение по SWIFT
Активиране на услугата/ Промяна на SWIFT адрес на получателя
Месечна такса
Формат МТ 940
Формат МТ 940 с поле 86
Формат МТ 941
Формат МТ 942
Прекратяване

50 евро (еднократна такса)
30 евро (на сметка)
По договаряне
По договаряне
По договаряне
20 евро

12.
Плащания във формат МТ 101-входящи*
12.1.
Активиране на услугата
50 евро (еднократна такса)
12.2.
Месечна такса
25 евро (на сметка)
12.3.
Прекратяване или промени
20 евро
Забележка:
*За преводи наредени във формат МТ 101 се прилагат цените за платежно нареждане на хартиен носител, както следва:
1. За плащания в лв.- съгласно Глава Първа, "Операции в лв.", т. 3.2. "Преводи към други банки“.
2. За плащания в чуждестранна валута-съгласно Глава Втора, "Операции в чуждестранна валута", т. 3.2. "Преводи към други
банки".
13.

Таксите по-долу в чуждестранна валута различна от евро, се прилагат съгласно приложената таблица:
 Откриване на разплащателна сметка
 Поддържане на разплащателна сметка (месечно)
 Поддържане на разплащателна сметка, при ползване на електронни извлечения (месечно)
 Минимално салдо
Поддържане на разплащателна сметка
(Месечно)

Валута

CHF
DKK
GBP
JPY
NOK
SEK
USD
RUB
RON
PLN

Откриване на
разплащателна
сметка

Минимално
салдо

Електронни
извлечения

15
75
8
1384
81
91
15
473
44
42

92
560
61
10377
611
681
102
3548
330
311

10
60
6
1040
70
75
10
500
36
34

При извлечение
от сметка на
хартиен носител
с честота 1
месец, 3 месеца
или по-рядко
17
112
11
1950
130
140
17
940
66
63

При извлечение
от сметка на
хартиен носител
с честота ден,
седмица, до 1
месец
22
150
15
2600
174
186
22
1260
88
83

Поддържане на
разплащателни сметки,
включени в системата на
електронни разплащания
(Месечно)

17
112
11
1950
130
140
17
940
66
34

Глава Шеста: Общи разпоредби

1. Тарифите на банката за плащания в лв. и чужда валута се прилагат съобразно валутата на платежната операция. Преводите в лв.
към банки извън страната се таксуват съгласно тарифата на Банката за плащания в чужда валута.
2. Комисионите, таксите и разноските по валутни операции са посочени за удобство в евро, но се преизчисляват във валутата на
сметката, от която се събират, по централния курс на БНБ за съответната валута в деня на операцията.
3. Комисионите на банките кореспонденти, свързани с изходящи валутни плащания или документарни операции, се събират по курс
"купува"/"продава" на Банката за съответните валути към момента на осчетоводяване.
4. Банката си запазва правото да събира дължимите й комисиони по документарни операции от наредителя в случаите, когато в
неговото нареждане е указано, че те са за сметка на бенефициента, но Банката не успее да ги събере от последния.
5. Всички нареждания, депозирани в Банката, се приемат за обработка същия ден и се завеждат с текуща дата, ако са наредени
както следва:
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5.1. За плащания в лв.
5.1.1. На хартиен носител

 за плащания чрез РИНГС - до 15:00 ч. за изпълнение с вальор същия работен ден за банката на

бенефициента
 за плащания чрез БИСЕРА - до 11:00 ч. за изпълнение с вальор същия работен ден за банката на

бенефициента и до 15:30 ч. за изпълнение с вальор следващия работен ден за банката на
бенефициента
 за плащания чрез СЕБРА - до 13:45 ч. за обработка същия работен ден
 за вътрешнобанкови преводи – до 17:00 ч.
5.1.2. По електронен път

 за плащания чрез РИНГС - до 15:30 ч. за изпълнение с вальор същия работен ден за банката на

бенефициента
 за плащания чрез БИСЕРА - до 15:00 ч. 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
 за плащания чрез СЕБРА - до 14:15 ч. за обработка същия работен ден
 за вътрешнобанкови преводи – до 17:00 ч.
5.2. За плащания във валута
5.2.1. Към други банки

 с вальор 2 работни дни /спот/ - 15:30 ч.
 с вальор следващ работен ден – 15:30 ч.
 с вальор същия работен ден, за преводи в щатски долари и евро – 15:00 ч.

5.2.2. Вътрешнобанкови преводи - до 17:00 ч.
Забележка: Платежни нареждания, депозирани в Банката след посочените по-горе часове, се приемат за обработка на
следващия работен ден и се завеждат със съответната дата.
6. Всички преводи, получени в Банката, се обработват същия ден, ако са получени както следва:
6.1. Нареждания от други
банки за плащане

 във валута, получени до 17:00 ч.
 в лв., получени чрез БИСЕРА до 16:00 ч.
 в лв., получени чрез РИНГС до 16:00 ч.

6.2. Вътрешнобанкови преводи - до 17:00 ч.
7. Комисионите, таксите и разноските, посочени в настоящата Тарифа, се отнасят само за регламентираните в нея обичайни банкови
услуги. За извършването на специални и комплексни услуги се договарят индивидуални такси и комисиони.
8. За непредвидени в настоящата Тарифа банкови услуги се събират такси и комисиони по договаряне.
9. За всички операции, извършени от Банката, се прилагат Общите условия за делова дейност на банката и Общите условия за
платежните услуги.
10. Цените на всички услуги, които подлежат на облагане според Закона за ДДС, са посочени в тарифата с включен ДДС.
11. Банката изпълнява само нареждания, които са изрядни по форма и съдържание и отговарят на изискванията на действащото
законодателство.
12. Банката си запазва правото да прави промени в настоящата Тарифа с едноседмично предизвестие в частта за Юридически лица,
на сайта на Банката www.rbb.bg
13. Авиза за излъчени изходящи валутни преводи се предоставят на клиентите до следващ работен ден.
14. Настоящата Тарифа е одобрена от Управителния съвет на Райфайзенбанк (България) ЕАД.
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