ТАРИФА
за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД
за клиенти физически лица

В сила от 11.12.2018г.

Съдържание:
Глава Първа: Операции в лева
1. Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки
2. Касови операции
3. Плащания
4. Директен дебит
5. Комунални плащания
6. 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. Кредити
6. Обмяна на валута
Глава Трета: Операции с банкови карти
1. Международни безконтактни дебитни карти Debit Mastercard / Visa Electron
2. Международни безконтактни дебитни карти Visa Classic
3. Международни безконтактни кредитни карти Visa Classic/Billa-Visa Classic

4. Международни безконтактни кредитни карти RaiCARD Fix
5. Международни безконтактни кредитни карти Mastercard Gold
6. Международни безконтактни кредитни карти Visa Platinum
7. Терминални устройства
8. Изпращане на карта с експресен куриер до адрес в чужбина, заявено от страна на клиента
9. Аксесоари за плащане
Глава Четвърта: Пакети от платежни услуги
1. Разплащателна сметка с дебитна карта „Плюс”
2. Сметка “За заплата“
3. Сметка „За всеки ден“
4. Пакет “Premium”
5. Сметка „За студенти“
6. Пакет „Студентско банкиране”
7. Сметка „За пенсия“
8. Пакет „Разплащателна сметка” /”Разплащателна сметка +”
9. Пакет „Райфайзен Ексклузив Silver”/ „Райфайзен Ексклузив Silver +”
10. Пакет „Комфорт“
Глава Пета: Операции с ценни книжа
1. Сделки с ценни книжа и водене на подсметки
2. Инвестиционно обслужване на сделки с ценни книжа
Глава Шеста: Платежна сметка за основни операции
Глава Седма: Други
Глава Осма: Общи разпоредби

Забележка:
За краткост, Райфайзенбанк (България) ЕАД се изписва в настоящата Тарифа като "Банката".
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Глава Първа: Операции в лева
1. Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки
1.1.
Откриване
1.1.1.
Разплащателни сметки
1.1.2.
Разплащателни сметки с дебитна карта
1.1.3.
Срочни депозити/Депозит със сметка
1.1.4.
Специални сметки
1.1.5.
Спестовна сметка „Перспектива“
1.1.6.
Спестовна сметка "Premium"
1.1.7.
Сметка, обслужваща инвестирането в колективни инвестиционни
схеми, предлагани или дистрибутирани от Банката
1.2.
Минимално салдо
1.2.1.
Разплащателни сметки (вкл. Разплащателни сметки с дебитни
карти и Сметка, обслужваща инвестирането в колективни
инвестиционни схеми, предлагани или дистрибутирани от
Банката)
1.2.2.
Срочни депозити/Депозит със сметка
1.2.3.
1.2.4.

Специални сметки
Спестовна сметка „Перспектива“

1.2.5.

Спестовна сметка “Без ограничения”

1.2.6.
1.2.7.

Депозитна сметка към Спестовна програма
Спестовна сметка "Premium"

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.6.1
1.6.2.
1.6.3.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.10.1.

Поддържане на разплащателни сметки
Поддържане на разплащателни сметки с дебитна карта
Поддържане на разплащателна сметка “Premium Gold”
Поддържане на Спестовна сметка „Перспектива“
• за клиенти с превод на работна заплата/друг регулярен
ежемесечен доход над 145 лв. в РББГ
• за клиенти без превод на работна заплата/друг регулярен
ежемесечен доход над 145 лв. в РББГ *
• автоматично спестяване по Спестовна сметка „Перспектива“
Поддържане на Спестовна сметка “Без ограничения”
Месечна / Годишна такса за поддържане на Спестовна сметка
“Premium”
Поддържане на Сметка, обслужваща инвестирането в
колективни инвестиционни схеми, предлагани или
дистрибутирани от Банката
Лихви
Кредитна лихва

5 лв.
2 лв.
Без такса
По договаряне
Без такса
Без такса
Без такса

Няма

Съгласно официално публикувания лихвен бюлетин
на Банката, в сила към дадения момент
По договаряне
Съгласно официално публикувания лихвен бюлетин
на Банката, в сила към дадения момент
Съгласно официално публикувания лихвен бюлетин
на Банката, в сила към дадения момент
5 лв., не се изискват при откриване на сметката
Съгласно официално публикувания лихвен бюлетин
на Банката, в сила към дадения момент
2.90 лв. месечно
2.00 лв. месечно
10 лв. месечно
6 лв. годишно
18 лв. годишно
Без такса
Без такса
10 лв. / 100 лв.
Без такса

Съгласно официално публикувания лихвен бюлетин
на Банката, в сила към дадения момент
По договаряне

1.10.2.
Дебитна лихва
Забележки:
1. Продуктът Спестовна сметка "Без ограничения" е спрян от продажба, считано от 20.04.2015г. Продуктът „Спестовна
програма“ е спрян от продажба, считано от 01.08.2015г.
Всички такси и комисиони в Тарифата важат за Спестовни сметки "Без ограничения", открити преди 20.04.2015г. и
Депозитни сметка към Спестовна програма, открити преди 01.08.2015г.
2. Овърдрафт по сметка се допуска само при наличие на предварителна договореност с Банката.
* За съществуващи клиенти влиза в сила след удържане на първата годишна такса
1.11
Закриване на разплащателни сметки/Сметка, обслужваща инвестирането в колективни инвестиционни схеми,
предлагани или дистрибутирани от Банката
1.11.1.
За сметки, открити в период до 6 м. от датата на закриване
10 лв.
1.11.2.
За сметки, открити преди повече от 6 м. от датата на закриването Без такса
Забележка:
При закриване на сметка не се дължи такса за поддържане на сметката за месеца, който не е изтекъл.
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1.12.
Закриване на разплащателни сметки с дебитна карта
Без такса
1.13.
Закриване на Спестовна сметка „Перспектива“ / Спестовна сметка “Без ограничения” / Спестовна сметка "Premium"
1.13.1.
За сметки, открити в период до 6 м. от датата на закриване
15 лв.
1.13.2.
За сметки, открити преди повече от 6 м. от датата на закриването Без такса
Забележка:
При закриване на сметка не се дължи такса за поддържане на сметката за месеца, който не е изтекъл.
1.14.

Закриване на Спестовна програма

Без такса

Забележка:
При закриване на сметка не се дължи такса за поддържане на сметката за месеца, който не е изтекъл.
1.15.
Информация във връзка с предоставени платежни услуги
1.15.1.
При ползване на услугата “Електронни извлечения”
Без такса
1.15.2.
На хартиен носител, веднъж месечно
Без такса
1.15.3.
На хартиен носител, с честота по-голяма от веднъж месечно
1 лв.
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 или специални сметки *
• за суми до 2,000 лв. вкл. (дневен лимит)
• за суми над 2,000 лв.
2.1.1.2. От Спестовна сметка „Перспектива“
• през „отворен“ период за теглене
2.1.1.3. От Спестовна сметка “Без ограничения” / Спестовна сметка
"Premium"
2.1.1.4. От Депозитна сметка към Спестовна програма
• за суми до 2,000 лв. вкл. (дневен лимит)
• за суми над 2,000 лв.
2.1.1.5. От срочни депозити и Депозит със сметка на падежа

3 лв. на транзакция
0.4% върху горницата, мин. 5 лв., макс. 800 лв.
0.5% върху цялата изтеглена сума,
мин. 2 лв., макс. 800 лв.;
Без комисиона
0.4% върху цялата изтеглена сума,
мин. 1 лв., макс. 800 лв.;

3 лв.на транзакция
0.4% върху горницата, мин. 5 лв., макс. 800 лв.
Без комисиона (при условие на предварително
депозирана заявка за теглене за суми над 5,000 лв.)
2.1.1.6. От срочни депозити и Депозит със сметка, прекратени преди падежа, с цел частично теглене на сумата или окончателното
им прекратяване
• за суми до 2,000 лв. вкл. (дневен лимит)
3 лв.на транзакция
• за суми над 2000 лв.
0.4% върху горницата, мин. 5 лв., макс. 800 лв.
2.1.1.7. На предварително заявени и неизтеглени суми в брой
0.4% върху неизтеглената сума
2.1.1.8. На суми без предварителна заявка
съгл. Глава I, т. 2.1.1.1., 2.1.1.2., 2.1.1.3., 2.1.1.4.,
• за суми до 5,000 лв. вкл.
2.1.1.5. и 2.1.1.6.
0.4% върху горницата надвишаваща сумата на
• за суми над 5,000 лв.
предизвестието, мин. 15 лв. макс. 800 лв.
0.5% върху горницата надвишаваща сумата на
• за суми над 5,000 лв. от Спестовна сметка „Перспектива“
предизвестието, мин. 15 лв., макс. 800 лв.;
Теглене в брой на монети от разплащателни, специални сметки, Спестовна сметка "Без ограничения" / Спестовна сметка
2.1.2.
"Premium"/ Спестовна сметка „Перспектива“
• за суми до 10 лв. вкл. (дневен лимит)
Без комисиона
• за суми над 10 лв.
3% върху горницата от 10 лв., мин. 2 лв.
Забележки:
1.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. 2.1.1.8. се предоставя само в случай, че съответният банков офис има възможност да осигури
необходимата наличност в брой.
2.Комисионата по т.2.1.1.8. се дължи за незаявени суми в съответния офис.
3.„Отворените“ периоди са регламентирани съгласно Общи условия за водене и обслужване на Спестовна сметка
„Перспектива“
4.Комисионата за теглене на незаявени суми над 5,000 лв. важи и при теглене от Спестовна сметка „Перспектива“ през
„отворените“ периоди.
5.Комисионата по т.2.1.2. Теглене в брой на монети от разплащателни, специални сметки, Спестовна сметка "Без
ограничения"/Спестовна сметка "Premium"/ Спестовна сметка „Перспектива“ се дължи при броене на повече от 10 лв. и в
допълнение към комисионата по т.2.1.1.
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6.За теглене от Депозит със сметка след датата на падеж се прилага комисион по т.2.1.1.1.
* Таксата не се прилага за Сметка, обслужваща инвестирането в колективни инвестиционни схеми, предлагани или
дистрибутирани от Банката в случай, че от датата на първоначалната инвестиция, осъществена през сметката, са минали
повече от 12м.
2.2.
2.2.1.

Внасяне в брой на банкноти и монети
Внасяне в брой на банкноти

2.2.1.1. По разплащателни или специални сметки *
• за суми до 2,000 лв. вкл. (дневен лимит)
• за суми над 2,000 лв.
2.2.1.2. По Спестовна сметка „Перспектива“/ Спестовна сметка “Без
ограничения”/ Спестовна сметка "Premium"/ Депозитна сметка към
Спестовна програма/ Депозит със сметка
2.2.1.3. По Детски депозит

Без комисиона
0.1% върху горницата, макс. 200 лв.
Без комисиона
Без комисиона

2.2.1.4. По срочни депозити

Без комисиона

2.2.1.5. По срочни депозити, прекратени преди падежа с цел довнасяне

Без комисиона

2.2.1.6. Внасяне на банкноти, неоформени в пачки по 100 броя, по купюри
еднопосочно с лицевата страна нагоре
2.2.2.
Внасяне в брой на монети
• за суми до 10 лв.вкл. (дневен лимит)
• за суми над 10 лв.
Внасяне (касов превод) от трети физически и юридически лица в
2.3.
полза на клиенти на Банката физически лица

0.4% върху цялата сума в допълнение към
комисионата по т.2.2.1.1
Без комисиона
5% върху горницата от 10 лв., мин. 10 лв.
0.2% върху цялата сума мин. 3 лв.

Забележки:
1. При Внасяне (касов превод) от трети лица с основание “вноска по кредит/кредитна карта” по сметка, обслужваща кредит или
по сметката на кредитната карта, комисионата е съгл.Глава Първа, т.2.2.
2. При надвишаване на дневния лимит за внасяне или теглене на суми в брой, Банката служебно събира дължимите комисиони за
горницата над лимита.
3. 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).
4. "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."
5. Комисион по т.2.2.2. не се дължи при внасяне на монети по Детски депозит.
* Таксата не се прилага за Сметка, обслужваща инвестирането в колективни инвестиционни схеми, предлагани или
дистрибутирани от Банката при внасяне на средства за закупуване на акции или дялове от КИС, предлагани или дистрибутирани
от Банката.
3. Плащания
3.1.
Преводи от други банки
Без такса
Забележки:
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 VIII, т.7.
3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

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
0.80 лв.
Чрез междубанковата система за електронни разплащания БИСЕРА от Спестовна сметка „Перспектива“
• за превод чрез платежно нареждане на хартиен носител
4 лв.
• за превод чрез платежно нареждане по електронен път
2 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
13 лв.
Преводно нареждане /вносна бележка за плащане от/към
Всяко плащане в платежното нареждане се
бюджета (многоредово) междубанковата система за
таксува поотделно съгл. т.3.2.1. от настоящата
електронни разплащания БИСЕРА
тарифа
Преводно нареждане /вносна бележка за плащане от/към
Всяко плащане в платежното нареждане се
бюджета (многоредово) чрез системата за брутен сетълмент в
таксува поотделно съгласно т. 3.2.3. от
реално време РИНГС
настоящата тарифа
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3.2.6.
На средства, внесени на касите на Банката от трети физически лица
3.2.6.1. за плащане чрез междубанковата система за електронни
0.7 %, мин. 6 лв.
разплащания БИСЕРА
2.50 лв. на ред, в допълнение към комисионата
3.2.6.2. за преводно нареждане /вносна бележка за плащане от/към
бюджета (многоредово) чрез междубанковата система за
по т.3.2.6.1
електронни разплащания БИСЕРА
3.2.6.3. за плащане чрез Системата за брутен сетълмент в реално време 0.8 %, мин. 16 лв.
РИНГС
16 лв. на ред, в допълнение към комисионата по
3.2.6.4. за преводно нареждане /вносна бележка за плащане от/към
бюджета (многоредово) чрез Системата за брутен сетълмент в
т. 3.2.6.3.
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 VIII, т.6.1.1 и 6.1.2.
3. В допълнение на комисионата по т. 3.2.6 се прилага и комисиона по т. 2.2.1.1.
3.3.
3.3.1.

Вътрешнобанкови преводи
• чрез платежно нареждане на хартиен носител

3.3.2.
3.3.3

• чрез платежно нареждане, наредено по електронен път

3.3.4

• чрез платежно нареждане, наредено по електронен път от

• чрез платежно нареждане на хартиен носител от Спестовна

1 лв.
0.40 лв.
2.00 лв.

сметка „Перспектива“

3.3.5.

•

3.3.6.
3.3.6.1.

•

3.3.6.2.

•

•

Спестовна сметка „Перспектива“
за преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към
бюджета (многоредово), наредено на хартиен носител и по
електронен път
при превод между сметки с един и същ титуляр
при превод между сметки с един и същ титуляр, нареден на
хартиен носител от Спестовна сметка „Перспектива“
при превод между сметки с един и същ титуляр, нареден по
електронен път от Спестовна сметка „Перспектива“

1.00 лв
Всяко плащане в платежното нареждане се таксува
поотделно
Без такса
2.00 лв.
1.00 лв.

Забележки:
1. Таксата за вътрешно-банков превод се заплаща от наредителя. За получаване на превод не се удържа комисиона.
2. При превод мeжду съвместна сметка (joint сметка) и сметка, на която титуляра е и сътитуляр по съвместната сметка (или
обратно), се прилагат таксите по т.3.3.1, 3.3.2. или 3.3.5.
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 VIII, т.6.1. и 7.2
3.4.

Плащане на битови сметки през Райфайзен ОНЛАЙН
• създаване, промяна и изтриване на абонамент

Без такса

• плащане на задължение

0.20 лв.

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 VIII, т.6.1.2.
3.5.
Периодични плащания през Райфайзен ОНЛАЙН
3.5.1 Към сметки в други банки чрез междубанковата система за
0.80 лв.
електронни разплащания БИСЕРА
3.5.2. Чрез междубанковата система за електронни разплащания
2.00 лв.
БИСЕРА от Спестовна сметка „Перспектива“
3.5.3. Към сметки в други банки чрез системата за брутен сетълмент в 13 лв.
реално време РИНГС
3.5.4. Вътрешнобанкови периодични плащания
0.40 лв.
3.5.5.
3.5.6.
3.5.7.

Вътрешнобанкови периодични плащания от Спестовна сметка
„Перспектива“
Периодични плащания между сметки с един и същ титуляр
Периодични плащания между сметки с един и същ титуляр от
Спестовна сметка „Перспектива“

1 лв.
Без такса
1 лв.
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3.6.

3.7.

Искане за промяна на детайли или канцелиране на вече нареден превод по искане на клиента
• на вътрешнобанков превод
5 лв.
• на превод нареден към друга банка
15 лв.
Запитване, свързано с нареден/получен превод
15 лв.

4. Директен дебит
4.1.
Приемане на съгласие за директен дебит
1 лв.
Искане за директен дебит, инициирано от Банката чрез междубанковата система за електронни разплащания БИСЕРА
4.2.
по искане от клиент на Банката
4.2.1.
На хартиен носител
2.50 лв.
4.2.2.
Получено по електронен път
1 лв.
Получен отказ на искане за директен дебит, инициирано от
4.3.
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
4.4.
система за електронни разплащания БИСЕРА
4.4.1.
На стойност по-малка от 100,000 лв., подлежащо на изпълнение
2.50 лв.
чрез БИСЕРА
4.4.2.
На стойност равна или надвишаваща 100,000 лв, подлежащо на
16 лв.
изпълнение чрез РИНГС
Отказ, изпратен от Банката, по искане за директен дебит,
4.5.
2 лв.
инициирано от друга банка чрез междубанковата система за
електронни разплащания БИСЕРА
4.6.
Директен дебит между клиенти на Банката
По искане, инициирано от клиент на Банката (към клиент на
4.6.1.
1 лв.
Банката) наредено на хартиен носител
По искане, инициирано от клиент на Банката (към клиент на
4.6.2.
0.50 лв.
Банката) наредено по електронен път
Плащане от сметка на клиент на Банката (по искане от клиент на 1 лв.
4.6.3.
Банката)
4.6.4.
Отказ на искане за директен дебит
2 лв.
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
Забележка:
Банката отказва искане за дебитиране най-късно на шестия работен ден от датата на получаване на искането за директен
дебит, ако платецът не е депозирал предварително съгласие или по сметката на същия няма достатъчно покритие на сумата,
посочена в нареждането за директен дебит.
5. Комунални плащания
5.1.
Индивидуално плащане
0.25 лв. на плащане
5.2.

Пакет до 5 плащания

2 лв. месечно

5.3.
Пакет до 10 плащания
3 лв. месечно
Забележки:
1. Услугата Комунални плащания е спряна от продажба считано от 10.10.2017г. с изключение на комунални плащания по
застраховки към ЗК „Уника“ и ЗК“Уника Живот“
2. Комисионите по т.5.2. и 5.3. се дължат само за съществуващи пакети към 01.11.2013.
6. Кредити
Условията по кредити, лихви и такси са публикувани в документ “Условия по кредитни продукти на физически лица".
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Глава Втора: Операции в чуждестранна валута
1. Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки
1.1.
Откриване
1.1.1.
Разплащателни сметки

2 EUR

1.1.2.

Разплащателни сметки с дебитна карта

1 EUR

1.1.3.

Срочни депозити/Депозит със сметка

Без такса

1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

По договаряне
Без такса
Без такса
Без такса

1.2.2.

Специални сметки
Спестовна сметка „Перспектива“
Спестовна сметка „Premium“
Сметка, обслужваща инвестирането в колективни инвестиционни
схеми, предлагани или дистрибутирани от Банката
Минимално салдо
Разплащателни сметки (вкл. Разплащателни сметки с дебитни
карти и Сметка, обслужваща инвестирането в колективни
инвестиционни схеми, предлагани или дистрибутирани от
Банката)
Срочни депозити/Депозит със сметка

1.2.3.
1.2.4.

Специални сметки
Спестовна сметка „Перспектива“

1.2.5.

Спестовна сметка „Без ограничения“

1.2.6.

Спестовна сметка „Premium“

1.2.
1.2.1.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.6.1.
1.6.2
1.6.3.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.10.1.

Поддържане на разплащателни сметки
Поддържане на разплащателни сметки с дебитна карта
Поддържане на разплащателна сметка “Premium Gold”
Поддържане на Спестовна сметка „Перспектива“
• за клиенти с превод на работна заплата/друг регулярен
ежемесечен доход над 145 лв. в РББГ
• за клиенти без превод на работна заплата/друг регулярен
ежемесечен доход над 145 лв. в РББГ*
• автоматично спестяване по Спестовна сметка „Перспектива“
Поддържане на Спестовна сметка “Без ограничения”
Месечна / Годишна такса за поддържане на Спестовна сметка
“Premium”
Поддържане на Сметка, обслужваща инвестирането в
колективни инвестиционни схеми, предлагани или
дистрибутирани от Банката
Лихви
Кредитна лихва

Няма

Съгласно официално публикувания лихвен бюлетин
на Банката, в сила към дадения момент
По договаряне
Съгласно официално публикувания лихвен бюлетин
на Банката, в сила към дадения момент
Съгласно официално публикувания лихвен бюлетин
на Банката, в сила към дадения момент
Съгласно официално публикувания лихвен бюлетин
на Банката, в сила към дадения момент
1.90 EUR месечно
1.20 EUR месечно
5 EUR месечно
3 EUR годишно
9 EUR годишно
Без такса
Без такса
5 EUR / 50 EUR
Без такса

Съгласно официално публикувания лихвен бюлетин
на Банката, в сила към дадения момент
По договаряне

1.10.2.
Дебитна лихва
Забележка:
Овърдрафт по сметка се допуска само при наличие на предварителна договореност с Банката.
* За съществуващи клиенти влиза в сила след удържане на първата годишна такса.
Закриване на разплащателна сметка/Сметка, обслужваща инвестирането в колективни инвестиционни схеми,
1.11.
предлагани или дистрибутирани от Банката
1.11.1
За сметки, открити в период до 6 м. от датата на закриване
5 EUR

1.11.2.
За сметки, открити преди повече от 6 м. от датата на закриване
Без такса
1.12.
Закриване на разплащателни сметки с дебитна карта
Без такса
1.13.
Закриване на Спестовна сметка „Перспектива“/ Спестовна сметка “Без ограничения” / Спестовна сметка “Premium”
1.13.1.
За сметки, открити в период до 6 м. от датата на закриване
10 EUR
1.13.2.
За сметки, открити преди повече от 6 м. от датата на закриване
Без такса
Забележка:
При закриване на сметка не се дължи такса за поддържане на сметката за месеца, който не е изтекъл.
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1.14.
1.14.1.
1.14.2.
1.14.3.

Информация във връзка с предоставени платежни услуги
При ползване на услугата “Електронни извлечения”
На хартиен носител, веднъж месечно
На хартиен носител, с честота по-голяма от веднъж месечно

Без такса
Без такса
0.50 EUR

2. Касови операции
2.1.
Теглене в брой на банкноти
2.1.1.
От разплащателни или специални сметки *
• за суми до 1,000 EUR вкл. (дневен лимит)
• за суми над 1,000 EUR
2.1.2.
От Спестовна сметка „Перспектива“

2 EUR на транзакция
0.55% върху горницата, мин. 3 EUR, макс. 400 EUR
0.60% върху цялата изтеглена сума,
мин. 1 EUR, макс. 400 EUR
Без комисиона

• през „отворен“ период за теглене

2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.

2.1.7.
2.1.8.

От Спестовна сметка “Без ограничения” / Спестовна сметка
“Premium”
От Депозитна сметка към Спестовна програма

0.55% върху цялата изтеглена сума,
мин. 0.50 EUR, макс. 400 EUR

•

за суми до 1,000 EUR вкл. (дневен лимит)

2 EUR на транзакция

•

за суми над 1,000 EUR

0.55% върху горницата, мин. 3 EUR, макс. 400 EUR

Без разноски (при условие на предварително
депозирана заявка за теглене за суми над 3,000EUR)
От срочни депозити и Депозит със сметка, прекратени преди падежа, с цел частично теглене на сумата или
окончателното прекратяване
• за суми до 1,000 EUR вкл. (дневен лимит)
2 EUR на транзакция
• за суми над 1,000 EUR
0.55% върху горницата, мин. 3 EUR, макс. 400 EUR
Предварително заявени и неизтеглени суми в брой
0.55% върху неизтеглената сума
На суми без предварителна заявка
съгл. Глава II, т.2.1.1., т.2.1.2. 2.1.3., 2.1.4. , 2.1.5. и
• за суми до 3,000 EUR
2.1.6.
0.55 % върху сумата, надвишаваща сумата на
• за суми над 3,000 EUR
предизвестието, мин. 10 EUR, макс. 400 EUR
0.60 % върху сумата, надвишаваща сумата на
• за суми над 3,000 EUR от Спестовна сметка „Перспектива“*
предизвестието, мин. 10 EUR, макс. 400 EUR
От срочни депозити и Депозит със сметка на падежа

Забележка:
1. За теглене в брой на суми над 3,000 EUR 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. 2.1.8 се предоставя само
в случай, че съответният банков офис има възможност да осигури необходимата наличност в брой.
2. Комисионата по т. 2.1.8. се дължи за незаявени суми в съответния офис.
3. „Отворените“ периоди са регламентирани съгласно Общи условия за водене и обслужване на Спестовна сметка
„Перспектива“
4. Комисионата за теглене на незаявени суми над EUR 3,000 важи и при теглене от Спестовна сметка „Перспектива“ през
„отворените“ периоди.
5. За теглене от Депозит със сметка след датата на падеж се прилага комисион по т.2.1.1.
* Таксата не се прилага за Сметка, обслужваща инвестирането в колективни инвестиционни схеми, предлагани или
дистрибутирани от Банката в случай, че от датата на първоначалната инвестиция, осъществена през сметката, са минали
повече от 12м.
2.2.
2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.

Внасяне в брой на банкноти
По разплащателни или специални сметки *
• за суми до 1,000 EUR вкл. (дневен лимит)
• за суми над 1,000 EUR
По Спестовна сметка „Перспектива“/ Спестовна сметка “Без
ограничения”/ Спестовна сметка “Premium”/ Депозит със сметка
По срочни депозити
По срочни депозити преди падежа с цел довнасяне
По Детски депозит
Внасяне на банкноти неоформени в пачки по 100 броя, по купюри
еднопосочно с лицевата страна нагоре
Внасяне на повредени банкноти

Без комисиона
0.3% върху горницата, макс. 100 EUR
Без комисиона
Без комисиона
Без комисиона
Без комисиона
0.6% върху цялата сума в допълнение към
комисионата по т.2.2.1.
2% върху общата сума на повредените банкноти,
мин. 3 EUR
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Внасяне (касов превод) от трети физически и юридически лица
в полза на клиенти на Банката физически лица

2.3.

0.35% върху цялата сума мин. 3 EUR

Забележки:
1. При внасяне (касов превод) от трети лица с основание “вноска по кредит/кредитна карта” по сметка, обслужваща кредита
или по сметката на кредитната карта, комисионата е съгл.Глава Втора, т.2.2.
2. При надвишаване на дневния лимит за внасяне или теглене на суми в брой, Банката служебно събира дължимите комисиони
за горницата над лимита.
3. 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).
* Таксата не се прилага за Сметка, обслужваща инвестирането в колективни инвестиционни схеми, предлагани или
дистрибутирани от Банката при внасяне на средства за закупуване на акции или дялове от КИС, предлагани или
дистрибутирани от Банката.

3. Плащания
3.1.
Преводи от други банки
3.1.1.
За суми до 100 EUR
3.1.2.
За суми над 100 EUR

Без комисиона
0.1%+EUR 6, макс. 90 EUR

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 VIII, т. 7.1.1.
3.2.
Преводи към други банки
3.2.1.
Преводи към страни от Европейското икономическо пространство
3.2.1.1. За преводи в EUR или във валути на държави- членки на ЕИП
Чрез платежно нареждане, наредено по електронен път
• с вальор на превода следващ работен ден (вкл. SEPA преводи)
• с вальор на превода същия работен ден (само за преводи в

евро)
Чрез платежно нареждане на хартиен носител
• с вальор на превода 2 работни дни (спот вальор) (вкл. SEPA
преводи)
• с вальор на превода следващ работен ден (вкл. SEPA преводи)
• с вальор на превода същия работен ден (само за преводи в
евро)
3.2.1.2. За преводи в щатски долари
Чрез платежно нареждане, наредено по електронен път

0.15%, мин. EUR 15, макс. EUR 200; + EUR 9
0.4%, мин. EUR 50, макс. EUR 500; + EUR 9

0.2%, мин. EUR 17, макс. EUR 300; + EUR 9
0.3%, мин. EUR 30, макс. EUR 500; + EUR 9
0.4%, мин. EUR 50, макс. EUR 500; + EUR 9

• с вальор на превода 2 работни дни (спот вальор)

0.15%, мин. EUR 15, макс. EUR 200; + EUR 9

• с вальор на превода следващ работен ден

0.3%, мин. EUR 30, макс. EUR 500; + EUR 9

• с вальор на превода същия работен ден

0.4%, мин. EUR 50, макс. EUR 500; + EUR 9

Чрез платежно нареждане на хартиен носител
• с вальор на превода 2 работни дни (спот вальор)
• с вальор на превода следващ работен ден
• с вальор на превода същия работен ден
3.2.1.3. За преводи във валути, различни от EUR и щатски долари

0.2%, мин. EUR 17, макс. EUR 300; + EUR 9
0.3%, мин. EUR 30, макс. EUR 500; + EUR 9
0.4%, мин. EUR 50, макс. EUR 500; + EUR 9

Чрез платежно нареждане, наредено по електронен път
• с вальор на превода 2 работни дни (спот вальор)
• с вальор на превода следващ работен ден

0.15%, мин. EUR 15, макс. EUR 200; + EUR 9
0.3%, мин. EUR 30, макс. EUR 500; + EUR 9

(при съгласие от страна на Банката)
Чрез платежно нареждане на хартиен носител
• с вальор на превода 2 работни дни (спот вальор)

0.2%, мин. EUR 17, макс. EUR 300; + EUR 9

с вальор на превода следващ работен ден
(при съгласие от страна на Банката)

0.3%, мин. EUR 30, макс. EUR 500; + EUR 9
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3.2.2.

Преводи към страни извън Европейското икономическо пространство

3.2.2.1. За преводи в EUR и щатски долари
Чрез платежно нареждане, наредено по електронен път
0.15%, мин. EUR 15, макс. EUR 200; + EUR 9
0.3%, мин. EUR 30, макс. EUR 500; + EUR 9

• с вальор на превода 2 работни дни (спот вальор)
• с вальор на превода следващ работен ден

0.4%, мин. EUR 50, макс. EUR 500; + EUR 9

• с вальор на превода същия работен ден

Чрез платежно нареждане на хартиен носител
• с вальор на превода 2 работни дни (спот вальор)

0.2%, мин. EUR 17, макс. EUR 300; + EUR 9

• с вальор на превода следващ работен ден

0.3%, мин. EUR 30, макс. EUR 500; + EUR 9

• с вальор на превода същия работен ден

0.4%, мин. EUR 50, макс. EUR 500; + EUR 9

3.2.2.2. За преводи във валути, различни от EUR и щатски долари
Чрез платежно нареждане, наредено по електронен път
• с вальор на превода 2 работни дни (спот вальор)
0.15%, мин. EUR 15, макс. EUR 200; + EUR 9
• с вальор на превода следващ работен ден
0.3%, мин. EUR 30, макс. EUR 500; + EUR 9
(при съгласие от страна на Банката)
Чрез платежно нареждане на хартиен носител
• с вальор на превода 2 работни дни (спот вальор)
0.2%, мин. EUR 17, макс. EUR 300; + EUR 9
• с вальор на превода следващ работен ден
0.3%, мин. EUR 30, макс. EUR 500; + EUR 9
(при съгласие от страна на Банката)
3.2.3.
На средства, внесени на касите на Банката от трети физически лица
0.35%, мин. EUR 25, макс. EUR 300; + EUR 9

3.2.3.1. С вальор 2 работни дни (спот вальор)
3.2.3.2. С вальор на превода - следващ работен ден
(за валути, различни от щатски долари и EUR при съгласие от страна на Банката)
3.2.3.3. С вальор същия работен ден
(само за щатски долари и EUR)
3.2.4.
Допълнителна такса за наредителя при превод с разноски OUR

0.45%, мин. EUR 35, макс. EUR 500; + EUR 9

0.5%, мин. EUR 60, макс. EUR 500; + EUR 9

За суми до EUR 10 000.00 (или равностойност в друга валута)

EUR 20

За суми от EUR 10 000.01 до EUR 25 000 (или равностойност в друга
EUR 30
валута
За суми над EUR 25 000.01 (или равностойност в друга валута)

EUR 50

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 VIII, т.6.2.
3. 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.
4. В допълнение на комисионата по т. 3.2.3 се прилага и комисиона по т. 2.2.1
5. SEPA кредитен превод е превод в EUR към страни от ЕИП с разноски “SHA” и с вальор на превода, различен от вальор същия
работен ден. Прилагат се таксите по т.3.2.1.1.
6. Таксата по т.3.2.4. се прилага в допълнение на таксите по т.3.2.2. и т.3.2.3. и покрива разноските към кореспондентски
банки и към банката на получателя, които биха възникнали при превод с опция за разноски, за сметка на наредителя (OUR).
7. Поради специфични банкови практики на територията на САЩ е възможно банката на бенефициента в САЩ да удържи
разноски от сумата на превода, въпреки избрана опция за разноски за сметка на наредителя (OUR). В този случай при изходящ
превод в щатски долари към САЩ, нареден с опция OUR по т.3.2.4, „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД гарантира, че при поискване
от страна на бенефициента, ще покрие тези разноски без да удържа допълнителна такса от наредителя.
4

3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4

Вътрешнобанкови преводи
• чрез платежно нареждане на хартиен носител
• чрез платежно нареждане, наредено по електронен път
• чрез платежно нареждане на хартиен носител от Спестовна
сметка „Перспектива“
• чрез платежно нареждане, наредено по електронен път от
Спестовна сметка „Перспектива“

3 EUR
1.50 EUR
4 EUR
2.5 EUR
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3.3.5.
3.3.5.1.

• при превод между сметки с един и същ титуляр
• при превод между сметки с един и същ титуляр нареден на

Без такса
4 EUR

3.3.5.2.

• при превод между сметки с един и същ титуляр нареден по

2.5 EUR

хартиен носител от Спестовна сметка „Перспектива“

електронен път от Спестовна сметка „Перспектива“

Забележки:
1. Таксата за вътрешно-банков превод се заплаща от наредителя. За получаване на вътрешнобанков превод не се удържа
комисиона.
2. При превод мeжду съвместна сметка (joint сметка) и сметка, на която титуляра е и сътитуляр по съвместната сметка
(или обратно), се прилагат таксите по т.3.3.1 или 3.3.2.
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 VIII,
т.6.2.2 и 7.2.
3.4.

3.5.

Искане за промяна на детайли или канцелиране на преводи по искане на клиента
• за вътрешнобанков превод
5 EUR
• за превод към друга банка
45 EUR
Запитване, свързано с нареден/получен превод
20 EUR

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

Теглени срещу Банката

0.1%, мин. 10 EUR

4.1.2.

Теглени срещу други банки

0.3%, мин. 25 EUR

4.3.

Чекове, върнати неплатени
Издаване на чекове/банкови трати

15 EUR на чек
0.2%, мин. 15 EUR, макс. 450 EUR

4.4.

Канцелиране на чек/банкова трата, издадени от Банката

15 EUR на чек

4.2.

Забележка:
При обработка на чекове по чл. 4, клиентът дължи допълнително действителните разноски на чужди банки, ако такива
възникнат. Банката запазва правото си да блокира 50 EUR по сметка на клиента за удовлетворяване искове за заплащане на
разноски на кореспондентски банки в случаи на върнат неплатен 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 обработката на чек възникне нужда от използване услугите
на специален куриер. Тази забележка се прилага към 4.1.2. Теглени срещу други банки.
5. Кредити
Условията по кредити, лихви и такси са публикувани в документ "Условия по кредитни продукти на физически лица“.
6. Обмяна на валута
6.1.
Обмяна на валута

По официално обявения курс на Банката

Забележки:
1. Банката предлага “спот”, “форуърд” и “суап” сделки и опции. При валутни операции на стойност над 10,000 лв. или
равностойността им в друга валута, клиентите могат да договарят индивидуални курсове с отдел Продажби на
капиталовите пазари. Обмяната на валута се извършва без комисиона.
2. Всички телефонни разговори, проведени с отдел Продажби на капиталовите пазари се записват.
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Глава Трета: Операции с банкови карти
1. Международни безконтактни дебитни карти Debit Mastercard/ Visa Electron
1.1.
Издаване, подновяване на карта
1.2.
Издаване на карта преди изтичане срока на валидност
1.3.
Годишна такса за обслужване на карта
1.3.1.
Годишна такса за обслужване на основна карта
1.3.2.
Годишна такса за обслужване на допълнителна карта във вид
на пластика
1.3.3.
Годишна такса за обслужване на допълнителна карта Debit
Mastercard във вид на микрокарта
1.3.4.
Годишна такса за обслужване на допълнителна карта Debit
Mastercard във вид на карта-стикер
1.4.
Платежни операции в страната
1.4.1.
Плащане на стоки и услуги
1.4.2.
Теглене на пари в брой от АТМ на Банката
1.4.3.
Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка
1.4.4.
Теглене на пари в брой от ПОС на Банката
1.4.5.
Теглене на пари в брой от ПОС на друга банка
1.4.6.
Покупка с получаване на пари в брой (cashback) в търговски обект
1.4.7.
Вноска на пари в брой чрез АТМ на Банката
1.5.
Операции извън страната
1.5.1.
Плащане на стоки и услуги
1.5.2.
Теглене на пари в брой от АТМ/ПОС
1.5.3.
Получаване на суми по карта чрез терминално устройство (credit
refund)
1.5.4.
Справка за наличност по карта на АТМ
1.6.
Други операции в страната
1.6.1.
Справка за наличност по карта на АТМ/ПОС
1.6.2.
Смяна на ПИН код
1.6.3.
Издаване/генериране на нов ПИН код
1.6.4.
Разблокиране на 3 грешни ПИН
1.6.5.
Получаване на карта в друг офис на Банката
1.6.6.
Извлечение при поискване в офис на Банката
1.6.7.
Промяна на данни на картодържател, параметри на карта
1.6.8.
Промяна на операционни лимити
1.6.9.
Блокиране на карта
1.6.10.
Активиране на карта
1.6.11.
Регистрация за услугата “SMS/e-mail известие”
1.6.12.
Месечна такса за услугата "SMS известие"
1.6.13.
Необоснована рекламация за операция

Без такса
5 лв. / 2.50 EUR / 3.34 USD / 2 GBP
1 лв. / 0.50 EUR / 0.67 USD / 0.40 GBP
1 лв. / 0.50 EUR / 0.67 USD / 0.40 GBP
2 лв. / 1 EUR / 1.34 USD / 0.80 GBP
5 лв. / 2.50 EUR / 3.34 USD / 2 GBP
Без такса
0.30 лв. / 0.15 EUR / 0.20 USD / 0.12 GBP
0.98 лв. / 0.49 EUR / 0.65 USD / 0.39 GBP
5 лв. +1% / 2.50 EUR+1% / 3.34 USD+1% / 2 GBP+1%
5 лв. +1%/ 2.50 EUR+1% / 3.34 USD+1% / 2 GBP+1%
0.20 лв.* / 0.10 EUR / 0.14 USD / 0.08 GBP
0.05 %, мин. 0.20 лв.
Без такса
5 лв. +1% / 2.50 EUR+1% / 3.34 USD+1% / 2 GBP+1%
1%
1 лв. / 0.50 EUR / 0.67 USD / 0.40 GBP
0.30 лв. / 0.15 EUR / 0.20 USD / 0.12 GBP
Без такса
3 лв. / 1.50 EUR / 2 USD / 1.20 GBP
1 лв. / 0.50 EUR / 0.67 USD / 0.40 GBP
5 лв. / 2.50 EUR / 3.34 USD / 2 GBP
Без такса
Без такса
2 лв. / 1 EUR / 1.34 USD / 0.80 GBP
1 лв. / 0.50 EUR / 0.67 USD / 0.40 GBP
Без такса
3 лв. / 1.50 EUR / 2 USD / 1.20 GBP
0.30 лв. / 0.15 EUR / 0.20 USD / 0.12 GBP
10 лв. / 5 EUR / 6,67 USD / 4 GBP

* Предлага се само за Visa Classic, единствено в комбинация с плащане на стоки и услуги в търговски обекти обозначени с
търговския знак VISA CASH BACK. Mаксимална сума на теглене 50 лв.
2. Международни безконтактни дебитни карти VISA Classic
2.1.
Издаване, подновяване на карта
2.2.
Издаване на карта преди изтичане срока на валидност
2.3.
Годишна такса за обслужване на карта
2.3.1.
Годишна такса за обслужване на основна карта
2.3.2.
Годишна такса за обслужване на допълнителна карта
2.4.
Платежни операции в страната
2.4.1.
Плащане на стоки и услуги
2.4.2.
Теглене на пари в брой от АТМ на Банката
2.4.3.
Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка
2.4.4.
Теглене на пари в брой от ПОС на Банката
2.4.5.
Теглене на пари в брой от ПОС на друга банка
2.4.6.
Покупка с получаване на пари в брой (cashback) в търговски обект
2.4.7.
Вноска на пари в брой чрез АТМ на Банката
2.5.
Операции извън страната
2.5.1.
Плащане на стоки и услуги

Без такса
10 лв. / 5 EUR / 6,67 USD / 4 GBP
20 лв. / 10 EUR / 13,34 USD / 8 GBP
1 лв. / 0.50 EUR / 0.67 USD / 0.40 GBP
Без такса
0.80 лв. / 0.40 EUR / 0.53 USD / 0.32 GBP
1.20 лв. / 0.60 EUR / 0.80 USD / 0.48 GBP
5 лв. +1% / 2.50 EUR+1% / 3.34 USD+1% / 2 GBP+1%
5 лв. +1% / 2.50 EUR+1% / 3.34 USD+1% / 2 GBP+1%
0.20лв.* / 0.10 EUR / 0.14 USD / 0.08 GBP
0.05 %, мин. 0.20 лв.
Без такса
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2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.6.
2.6.1
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.
2.6.7.
2.6.8.
2.6.9.
2.6.10.
2.6.11.
2.6.12.
2.6.13.

Теглене на пари в брой от АТМ/ПОС
Получаване на суми по карта чрез терминално устройство (credit
refund)
Справка за наличност по карта на АТМ
Други операции в страната
Справка за наличност по карта на АТМ/ПОС
Смяна на ПИН код
Издаване/генериране на нов ПИН код
Разблокиране на 3 грешни ПИН
Получаване на карта в друг офис на Банката
Извлечение при поискване в офис на Банката
Промяна на данни на картодържател, параметри на карта
Промяна на операционни лимити
Блокиране на карта
Активиране на карта
Регистрация за услугата “SMS/e-mail известие”
Месечна такса за услугата "SMS известие"
Необоснована рекламация за операция

5 лв. +1% / 2.50 EUR+1% / 3.34 USD+1% / 2 GBP+1%
1%
1 лв. / 0.50 EUR / 0.67 USD / 0.40 GBP
0.30 лв. / 0.15 EUR / 0.20 USD / 0.12 GBP
Без такса
3 лв. / 1.50 EUR / 2 USD / 1.20 GBP
1 лв. / 0.50 EUR / 0.67 USD / 0.40 GBP
5 лв. / 2.50 EUR / 3.34 USD / 2 GBP
Без такса
Без такса
2 лв. / 1 EUR / 1.34 USD / 0.80 GBP
1 лв. / 0.50 EUR / 0.67 USD / 0.40 GBP
Без такса
3 лв. / 1.50 EUR / 2 USD / 1.20 GBP
0.30 лв. / 0.15 EUR / 0.20 USD / 0.12 GBP
10 лв. / 5 EUR / 6,67 USD / 4 GBP

* Предлага се само за Visa Classic, единствено в комбинация с плащане на стоки и услуги в търговски обекти обозначени с
търговския знак VISA CASH BACK. Максимална сума на теглене 50 лв.
3. Международни безконтактни кредитни карти Visa Classic/Billa-Visa Classic
3.1.
Лимит за теглене в брой
3.2.
Минимална погасителна вноска (МПВ)
3.3.
Лихвен процент при покупка/плащане (годишно)
3.3.1.
Visa Classic

100% от кредитния лимит
5%, мин. 10 лв. / 5 EUR
18.90%

3.3.2.

Billa-Visa Classic

3.4.
3.5.

Лихвен процент при теглене в брой (годишно)
Отстъпка за покупка/плащане в страната за Billa-Visa Classic

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.10.1.
3.10.2.
3.10.3.
3.10.4.
3.11.
3.11.1.
3.11.2.
3.11.3.

Издаване, подновяване на карта
Издаване на карта преди изтичане срока на валидност
Месечна/Годишна такса за обслужване на карта
Месечна/Годишна такса за обслужване на допълнителна карта
Платежни операции в страната
Плащане на стоки и услуги
Теглене на пари в брой от АТМ/ПОС на Банката
Теглене на пари в брой от АТМ/ПОС на друга банка
Покупка с получаване на пари в брой (cashback) в търговски обект
Платежни операции извън страната
Плащане на стоки и услуги
Теглене на пари в брой от АТМ/ПОС
Получаване на суми по карта чрез терминално устройство (credit
refund)
Други операции
Справка за наличност по карта на АТМ/ПОС
Генериране на ПИН код
Месечно извлечение по карта
Извлечение при поискване в офис на Банката
Промяна на кредитен лимит/операционни лимити
Блокиране на карта
Такса за преразглеждане кредитоспособността на
картодържателя
Активиране на карта след 3 грешни ПИН кода
Получаване на карта в друг офис на Банката

3.12.
3.12.1.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.

Необоснована рекламация за операция
Обезщетение за забава (на годишна база)
Надвишаване на кредитен лимит
Закриване на сметка

14.90% за покупки в Билла,
18.90% за покупки извън Билла
18.90%
2% за покупки в Билла, без отстъпка в други търг.
обекти
Без такса
20 лв. / 10 EUR
4.40 лв./44 лв.* 2.20 EUR/ 22 EUR
2.6 лв./26 лв. 1.3 EUR/13 EUR
Без такса
1.5%+3 лв. / 1.5% + 1.50 EUR
1.5%+5 лв. / 1.5% + 2.50 EUR
1 %**
Без такса
3%+7 лв. / 3% + 3.5 EUR
1%

1 лв. / 0.50 EUR
5 лв. / 2.50 EUR
Без такса
Без такса
10 лв. / 5 EUR
10 лв. / 5 EUR
10 лв. 5 EUR
5 лв. / 2.50 EUR
10 лв. / 5 EUR
10 лв. / 5 EUR
10%
10 лв. / 5 EUR
Без такса
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3.25.
3.26.

Възнаградителна лихва
Годишна такса за услугата Автоматично погасяване на
задължение чрез директен дебит***

Не се предлага
10 лв. / 5 EUR

Забележка:
Billa-Visa Classic се издава само в лв.
* При Billa-Visa Classic се прилага само месечна такса за обслужване на карта
** Предлага се единствено в комбинация с плащане на стоки и услуги в търговски обекти обозначени с търговския знак VISA CASH
BACK. Mаксимална сума на теглене 50 лв.
*** При ползване на услугата не се прилагат таксите съгласно Глава I, т. 4.2.2, 4.3, 4.6.2, 4.6.4.
4. Международни безконтактни кредитни карти RaiCARD Fix
4.1.
Лимит за теглене в брой
Минимална погасителна вноска (МПВ) – в зависимост от
4.2.
кредитния лимит

4.3.
4.4.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.10.1.
4.10.2.
4.10.3.
4.10.4.
4.11.
4.11.1.
4.11.2.
4.11.3.
4.12.
4.12.1.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.
4.23.
4.24.
4.25.
4.26.

Лихвен процент при покупка/плащане (годишно)
Лихвен процент при теглене в брой (годишно)
Издаване на карта
Издаване на основна карта
Издаване на допълнителна карта
Подновяване на карта
Издаване на карта преди изтичане срока на валидност
Годишна такса за обслужване на основна карта*
Годишна такса за обслужване на допълнителна карта*
Платежни операции в страната
Плащане на стоки и услуги
Теглене на пари в брой от АТМ/ПОС на Банката
Теглене на пари в брой от АТМ/ПОС на друга банка
Покупка с получаване на пари в брой (cashback) в търговски обект
Платежни операции извън страната
Плащане на стоки и услуги
Теглене на пари в брой от АТМ/ПОС
Получаване на суми по карта чрез терминално устройство (credit
refund)
Други операции
Справка за наличност по карта на АТМ/ПОС
Генериране на ПИН код
Месечно извлечение по карта
Извлечение при поискване в офис на Банката
Промяна на кредитен лимит/операционни лимити
Блокиране на карта
Такса за преразглеждане кредитоспособността на
картодържателя
Активиране на карта след 3 грешни ПИН кода
Получаване на карта в друг офис на Банката
Необоснована рекламация за операция
Обезщетение за забава (на годишна база)
Надвишаване на кредитен лимит
Закриване на сметка
Възнаградителна лихва
Годишна такса за услугата Автоматично погасяване на
задължение чрез директен дебит***

100% от кредитния лимит
• 20 лв.(500 -1000 лв. КЛ)
• 30 лв. (1001 - 1500 лв. КЛ)
• 40 лв.(1501 - 2000 лв. КЛ)
• 60 лв. (2001 - 3000 лв. КЛ)
• 80 лв.(3001 – 4000 лв. КЛ)
• 100 лв. (4001 – 5000 лв. КЛ)
18.90%
18.90%
45 лв.
15 лв.
Без такса
10 лв.
45 лв.
15 лв.
Без такса
5 лв.
7 лв.
1 %**
Без такса
15 лв.
1%

Без такса
10 лв.
Без такса
Без такса
10 лв.
10 лв.
10 лв.
10 лв.
10 лв.
10 лв.
10%
10 лв.
Без такса
Не се предлага
10 лв.

* Годишната такса се събира в края на периода, за който се отнася.
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** Предлага се единствено в комбинация с плащане на стоки и услуги в търговски обекти обозначени с търговския знак VISA CASH
BACK. Mаксимална сума на теглене 50 лв.
*** При ползване на услугата не се прилагат таксите съгласно Глава I, т. 4.2.2, 4.3, 4.6.2, 4.6.4.
5. Международни безконтактни кредитни карти Mastercard Gold
5.1.
Лимит за теглене в брой
100% от кредитния лимит
5.2.
Минимална погасителна вноска(МПВ)
5%, мин 10 лв. / 5 EUR
5.3.
Лихвен процент при покупка/плащане (годишно)
17.90%
5.4.
Лихвен процент при теглене в брой (годишно)
17.90%
5.5.
Издаване, подновяване на карта
Без разноски
5.6.
Издаване на карта преди изтичане срока на валидност
30 лв. / 15 EUR
5.7.
Месечна/годишна такса за обслужване на карта
9.40 лв./94 лв. 4.70 EUR/ 47 EUR
5.8.
Месечна/годишна такса за обслужване на допълнителна карта
5.60 лв./56 лв. 2.80 EUR/ 28 EUR
5.9.
Платежни операции в страната
5.9.1.
Плащане на стоки и услуги
Без комисиона
5.9.2.
Теглене на пари в брой от АТМ/ПОС на Банката
1.5%+3 лв. / 1.5% + 1.50 EUR
5.9.3.
Теглене на пари в брой от АТМ/ПОС на друга банка
1.5%+5 лв. / 1.5% + 2.50 EUR
5.9.4.
Покупка с получаване на пари в брой (cashback) в търговски обект
1 %*
5.10.
Платежни операции извън страната
5.10.1.
Плащане на стоки и услуги
Без такса
5.10.2.
Теглене на пари в брой от АТМ/ПОС
3%+7 лв./ 3% + 3.50 EUR
Получаване на суми по карта чрез терминално устройство (credit
5.10.3.
1%
refund)
5.11.
Други операции
5.11.1.
Справка за наличност по карта на АТМ/ПОС
1 лв. / 0.50 EUR
5.12.
Генериране на ПИН код
5 лв. / 2.50 EUR
5.13.
Месечно извлечение по карта
Без такса
5.14.
Извлечение при поискване в офис на Банката
Без такса
5.15.
Промяна на кредитен лимит/операционни лимити
10 лв. / 5 EUR
5.16.
Блокиране на карта
10 лв. / 5 EUR
Такса за преразглеждане кредитоспособността на
5.17.
10 лв. / 5 EUR
картодържателя
5.18.
Активиране на карта след 3 грешни ПИН кода
5 лв. / 2.50 EUR
Получаване на карта в друг офис на Банката
10 лв. / 5 EUR
5.19.
5.20.
Необоснована рекламация за операция
10 лв. / 5 EUR
5.21.
Обезщетение за забава (на годишна база)
10%
5.22.
Надвишаване на кредитен лимит
10 лв. / 5 EUR
5.23.
Закриване на сметка
Без такса
5.24.
Възнаградителна лихва
Не се предлага
Годишна такса за услугата Автоматично погасяване на
5.25.
10 лв. / 5 EUR
задължение чрез директен дебит**
* Предлага се единствено в комбинация с плащане на стоки и услуги в търговски обекти обозначени с търговския знак VISA CASH
BACK. Mаксимална сума на теглене 50 лв.
** При ползване на услугата не се прилагат таксите съгласно Глава I, т. 4.2.2, 4.3, 4.6.2, 4.6.4.
6. Международни безконтактни кредитни карти VISA Platinum
6.1.
Лимит за теглене в брой
6.2.
Минимална погасителна вноска (МПВ)
6.3.
Лихвен процент при покупка/плащане (годишно)
6.4.
Лихвен процент при теглене в брой (годишно)
6.5.
Издаване на карта
6.5.1.
Издаване на основна карта
6.5.2.
Издаване на допълнителна карта
6.6.
Подновяване на карта
6.7.
Издаване на карта преди изтичане срока на валидност
6.8.
Годишна такса за обслужване на карта*
6.8.1.
Годишна такса за обслужване на основна карта

100% от кредитния лимит
5%, мин.10 лв. / 5 EUR
16.80%
16.80%
260 лв. / 130 EUR
130 лв. / 65 EUR
Без такса
10 лв. / 5 EUR
260 лв. / 130 EUR

Тарифа за таксите и комисионите за физически лица

15

6.8.2.
6.9.
6.9.1.
6.9.2.
6.9.3.
6.9.4.
6.10.
6.10.1.
6.10.2.
6.10.3.

Годишна такса за обслужване на допълнителна карта
Платежни операции в страната
Плащане на стоки и услуги
Теглене на пари в брой от АТМ/ПОС на Банката
Теглене на пари в брой от АТМ/ПОС на друга банка
Покупка с получаване на пари в брой (cashback) в търговски обект
Платежни операции извън страната
Плащане на стоки и услуги
Теглене на пари в брой от АТМ/ПОС
Получаване на суми по карта чрез терминално устройство (credit
refund)
6.11.
Други операции
6.11.1.
Справка за наличност по карта на АТМ/ПОС
6.12.
Генериране на ПИН код
6.13.
Месечно извлечение по карта
6.14.
Извлечение при поискване в офис на Банката
6.15.
Промяна на кредитен лимит/операционни лимити
6.16.
Блокиране на карта
Такса за преразглеждане кредитоспособността на
6.17.
картодържателя
6.18.
Активиране на карта след 3 грешни ПИН кода
Получаване на карта в друг офис на Банката
6.19.
6.20.
Необоснована рекламация за операция
6.21.
Обезщетение за забава (на годишна база)
6.22.
Надвишаване на кредитен лимит
6.23.
Закриване на сметка
6.24.
Възнаградителна лихва
Годишна такса за услугата Автоматично погасяване на
6.25.
задължение чрез директен дебит***
6.26.
Priority Pass посещение ****
* Годишната такса се събира в края на периода, за който се отнася.

130 лв. / 65 EUR
Без такса
1.5%+3 лв. / 1.5% + 1.50 EUR
1.5%+5 лв. / 1.5% + 2.50 EUR
1 %**
Без такса
3%+ 10 лв. / 3% + 5 EUR
1%

Без такса
10 лв. / 5 EUR
Без такса
Без такса
10 лв. / 5 EUR
10 лв. / 5 EUR
10 лв. / 5 EUR
10 лв. / 5 EUR
10 лв. / 5 EUR
10 лв. / 5 EUR
10%
10 лв. / 5 EUR
Без такса
Не се предлага
10 лв. / 5 EUR
33.60 EUR

** Предлага се единствено в комбинация с плащане на стоки и услуги в търговски обекти обозначени с търговския знак VISA CASH
BACK. Mаксимална сума на теглене 50 лв.
*** При ползване на услугата не се прилагат таксите съгласно Глава I, т. 4.2.2, 4.3, 4.6.2, 4.6.4.
**** Таксата се фактурира от Priority Pass Limited – 33.60 EUR (вкл. ДДС) на посещение на човек
7. Терминални устройства
7.1.
Теглене на суми от ПОС терминал на каса на Банката с
Борика/Maestro карти, издадени от други банки в страната
7.2.
Теглене на суми от ПОС терминал на каса на Банката с карти
VISA/ Mastercard издадени от други банки, включително
Maestro карти, издадени от банки в чужбина
7.3.
Теглене на суми от ПОС терминал на каса на Банката с карти,
издадени от Банката

3 лв. + комисиона, съгласно Глава I, т.2.1.1, т. 2.1.7 и
т.2.1.8.
3%, мин. 10 лв. + комисиона, съгласно Глава I, т.2.1.1,
т. 2.1.7 и т.2.1.8
Прилага се само таксата по картата*

* При теглене на суми над 5000 лв без предварителна заявка се удържа комисиона съгласно Глава Първа, т.2.1.8.
8.

Изпращане на карта с експресен куриер до адрес в чужбина,
заявено от страна на клиента

100 лв.

Забележка:
Таксата се прилага за изпращане на пратки в страни в Европа.
9. Аксесоари за плащане
9.1
Ключодържател Голди
9.2.
Ключодържател портмоне
9.3.
Силиконова гривна

15 лв.
10 лв.
7 лв.

Глава Четвърта: Пакети от платежни услуги
1. Разплащателна сметка с дебитна карта „Плюс”
1.1.
Откриване на сметка
1.2.
Поддържане на сметка

Без такса
3.20 лв. месечно
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1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.4.

Услуги, включени в пакета
Издаване и обслужване на международна дебитна карта Visa
Electron/Maestro/Debit Mastercard
Плащане на стоки и услуги с дебитна карта
Теглене на пари в брой от АТМ на Банката
Вътрeшнобанкови преводи в лв. наредени по електронен път
Автоматично спестяване по Спестовна сметка „Без ограничения”
Прекратяване ползването на Разплащателна сметка с дебитна
карта „Плюс”

Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
5 лв.

Забележки:
1. Такса за прекратяване ползването на пакет се дължи за пакети, открити в период до 6 м. от датата на закриване.
2. При закриване на пакета не се дължи такса за поддържане на пакета за месеца, който не е изтекъл.
3. Пакет Разплащателна сметка с дебитна карта „Плюс“ е спрян от продажба считано от 10.10.2016г.
2. Сметка „За заплата”
2.1.
Откриване на сметка
2.2.
Такса за поддържане

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.4.

• за клиенти без превод на работна заплата/друг регулярен
ежемесечен доход над 145 лв. в РББГ
Включени услуги
Издаване и обслужване на международна дебитна карта Debit
Mastercard
Такса за обслужване на карта
Плащане на стоки и услуги с дебитна карта
Теглене на пари в брой от АТМ на Банката
Вътрeшнобанкови преводи в лева наредени по електронен път
Плащане на битови сметки през Райфайзен ОНЛАЙН
E-mail/SMS известие
Прекратяване ползването на Сметка „За заплата“

Без такса
2.90 лв. месечно
3.20 лв. месечно
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
5 лв.

Забележки:
1. Такса за прекратяване ползването на Сметка „За Заплата“ се дължи за сметки, открити в период до 6 м. преди датата на
закриване.
2. При закриване на Сметка „За заплата“ не се дължи такса за поддържане на сметката за месеца, който не е изтекъл.
3. Таксите на всички останали услуги, ползвани със Сметка „За заплата“ са съгласно предходните глави на Тарифата
3. Сметка „За всеки ден“
3.1.
Откриване на сметка „За всеки ден“
3.2.
Такса за поддържане
• за клиенти без превод на работна заплата/друг регулярен
ежемесечен доход над 145 лв. в РББГ
3.3.
Включени услуги
3.3.1.
Разплащателна сметка с безконтактна дебитна карта
•
3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.

Такса за откриване

Без такса
4.90 лв. месечно
5.90 лв. месечно

Без такса

• Такса за поддържане
Международна дебитна карта Visa Electron/ Debit Mastercard

Без такса

• Издаване, подновяване на карта
• Годишна такса за обслужване на карта
Разплащателна сметка за обслужване на кредит във валутата на
кредита
• Такса за откриване

Без такса
Без такса

Без такса

• Такса за поддържане
Плащане на стоки и услуги с дебитна карта

Без такса
Без такса

Теглене на пари в брой от АТМ на Банката
Теглене на пари в брой от АТМ на други банки в страната (3 * бр.
месечно)
Вътрешнобанкови преводи в лева, наредени чрез платежно
нареждане по електронен път
Преводи към други банки в лева, наредени чрез платежно
нареждане по електронен път, чрез междубанковата система за
електронни разплащания БИСЕРА

Без такса
Без такса

Без такса
Без такса
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3.3.9.
3.3.10.
3.4.

Плащане на битови сметки през Райфайзен ОНЛАЙН
E-mail/SMS известие
Прекратяване ползването на пакета

Без такса
Без такса
10 лв.

*Всяко следващо теглене на пари в брой от АТМ на друга банка се заплаща съгласно Глава Трета, т. 1.4.3. от Тарифата.
Забележки:
1. Такса за прекратяване ползването на пакет се дължи за пакети, открити в период до 6 м. от датата на закриване.
2. При закриване на пакета не се дължи такса за поддържане на пакета за месеца, който не е изтекъл.
3. Таксите на всички останали услуги, ползвани със Сметка „За всеки ден“ са съгласно предходните глави на Тарифата.
4. Пакет “Premium”
4.1.
4.2.

Откриване на пакет
Поддържане на пакет

Без такса
11.60 лв./5.93 EUR месечно
или
127.60 лв./65.24 EUR годишно

4.3.
4.3.1.

Услуги, включени в пакета
Откриване и обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта

4.3.2.

Откриване и обслужване на разплащателна сметка “Premium Gold” в
лв.
Откриване и обслужване на разплащателна сметка “Premium Gold” в
евро
Издаване и обслужване на международна дебитна карта Visa
electron/Maestro / Visa Classic/ Mastercard Standard/ Debit Mastercard
Плащане на стоки и услуги с дебитна карта
Теглене на пари в брой от АТМ на Банката

Без такса

Вътрешнобанкови преводи в лв. наредени по електронен път
Преводи към други банки в лева, наредени чрез платежно
нареждане по електронен път, чрез междубанковата система за
електронни разплащания БИСЕРА
Плащане на битови сметки през Райфайзен ОНЛАЙН/ Комунални
плащания (3 бр. месечно)
Регистрация за услугата SMS известия за транзакции с дебитна карта
получаване на 5 известия месечно
Автоматичен трансфер (SWEEP) от разплащателна сметка “Premium
Gold” в лв./EUR към ДК, “Депозит +” или друга сметка в лв./EUR в
Банката
Прекратяване ползването на пакета

Без такса
Без такса

4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.
4.3.9.
4.3.10.
4.3.11.

Без такса

Без такса
Без такса
Без такса
Без такса

Без такса
Без такса
Без такса

4.4.
10 лв.
Забележки:
1. Такса за прекратяване ползването на пакет се дължи за пакети, открити в период до 6 м. от датата на закриване.
2. При закриване на пакета не се дължи такса за поддържане на пакета за месеца, който не е изтекъл.
3.Нови регистрации към услугата Комунални плащания могат да бъдат правени към пакети „Premium“, открити преди
10.10.2017г. и по застраховки към ЗК „Уника“ и ЗК“Уника Живот“
Вътрешнобанкови преводи в лв. наредени по електронен път са без такса, когато преводите са наредени от разплащателна
сметка или разплащателна сметка с дебитна карта, включени в съответния пакет.
5. Сметка „За студенти”
5.1.
Откриване на Сметка „За студенти“
5.2.
Такса за поддържане на Сметка „За студенти“
• при извършване на минимум 2 транзакции месечно с дебитната карта
• при извършване на по-малко от 2 транзакции месечно с дебитната карта
5.3.
5.3.1.

5.3.2.

Включени услуги:
Разплащателна сметка с безконтактна дебитна карта
• Такса за откриване
• Такса за поддържане
Международна безконтактна дебитна карта Visa Electron
• Издаване, подновяване на карта
•

5.3.3.

Годишна такса за обслужване на карта

Разплащателна сметка за обслужване на студентски кредит
• Такса за откриване
• Такса за поддържане

Без такса
0.00 лв.
0.90 лв./ EUR 0.50/USD 0.50/
GBP 0.50
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса

Без такса
Без такса
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5.3.4.
5.3.5.

Теглене на пари в брой от АТМ на Банката
Вътрешнобанкови преводи в лева, наредени чрез платежно нареждане по
електронен път

5.3.6.

Преводи към други банки в лева, наредени чрез платежно нареждане по електронен
път, чрез междубанковата система за електронни разплащания БИСЕРА

Без такса
Без такса
Без такса

5.4.
Прекратяване ползването на Сметка „За студенти“
Без такса
Забележки:
1. Преференцията по разплащателната сметка важи за студенти на възраст до 26 години или за целия срок на студентския
кредит, в случай че се ползва такъв, след което се прилага стандартна тарифа за разплащателни сметки.
2. Преференциите по разплащателната сметка с дебитна карта важат за студенти на възраст до 26 години, след което се
прилага стандартна тарифа.
За всички услуги, които не са изрично посочени в настоящата Глава, се прилагат разпоредбите в другите глави на настоящата
тарифа.
6. Пакет „Студентско банкиране”
6.1.
Откриване на пакет
Без такса
6.2.
Поддържане на пакет
Без такса
6.3.
Услуги, включени в пакета
Откриване и обслужване на разплащателна сметка с дебитна
6.3.1.
Без такса
карта
6.3.2.
Откриване и обслужване на разплащателна сметка в лв.
Без такса
Издаване и обслужване на международна дебитна карта Visa
6.3.3.
Без такса
Electron
6.3.4.
Плащане на стоки и услуги с дебитна карта
Без такса
6.3.5.
Теглене на пари в брой от АТМ на Банката
Без такса
6.4.
Прекратяване ползването на пакета
Без такса
Забележки:
1. Преференцията по разплащателната сметка важи за студенти на възраст до 26 години или за целия срок на студентския
кредит, в случай че се ползва такъв.
2. Преференциите по разплащателната сметка с дебитна карта и по дебитната карта важат за студенти на възраст до 26
години.
3. При закриване на пакета не се дължи такса за поддържане на пакета за месеца, който не е изтекъл.
4. Пакет “Студентско банкиране“ е спрян от продажба считано от 18.09.2017г.
За всички услуги, които не са изрично посочени в настоящата Глава, се прилагат разпоредбите в другите глави на настоящата
тарифа.
7. Сметка „За пенсия”
7.1.
Откриване на Сметка „За пенсия“
Без такса
7.2.
Такса за поддържане на Сметка „За пенсия“
0.00 лв.
• за клиенти, получили превод над 145 лв. в РББГ през текущия месец
0.90 лв.
• за клиенти, които не са получили превод над 145 лв. в РББГ през текущия
месец
7.3.
Включени услуги:
7.3.1.
Разплащателна сметка с безконтактна дебитна карта
Без такса
• Такса за откриване
Без такса
• Такса за поддържане
7.3.2.
Международна безконтактна дебитна карта Visa Electron
Без такса
• Издаване, подновяване на карта
Без такса
• Годишна такса за обслужване на карта
7.3.3.
Теглене на пари в брой от АТМ на Банката
Без такса
7.3.4.
Вътрешнобанкови преводи в лева, наредени чрез платежно нареждане по
Без такса
електронен път
7.3.5.
Преводи към други банки в лева, наредени чрез платежно нареждане по електронен
Без такса
път, чрез междубанковата система за електронни разплащания БИСЕРА
7.4.
Прекратяване ползването на Сметка „За пенсия“
Без такса
Забележки:
1.За всички услуги, които не са изрично посочени в настоящата Глава, се прилагат разпоредбите в другите глави на настоящата
тарифа.
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8. Пакет „Разплащателна сметка” / ”Разплащателна сметка +”
8.1.
Поддържане на пакет “Разплащателна сметка”
8.2.
Поддържане на пакет “Разплащателна сметка +”
Прекратяване ползването на пакет “Разплащателна сметка” и
8.3.
пакет “Разплащателна сметка +”

3.20 лв. месечно
3.80 лв./1.94 EUR месечно
10 лв.

9. Пакет ”Райфайзен Ексклузив Silver”/ ”Райфайзен Ексклузив Silver +”
9.1.
Поддържане на пакет ”Райфайзен Ексклузив Silver”
4.20 лв. месечно
9.2.
Поддържане на пакет ”Райфайзен Ексклузив Silver +”
4.80 лв./2.45 EUR месечно
Прекратяване ползването на пакет “Райфайзен Ексклузив Silver” 15 лв.
9.3.
и пакет “Райфайзен Ексклузив Silver +”
Забележки:
1. Таксите посочени в т.1, 6, 8 и 9 се дължат само за съществуващи пакети.
2. Такса за прекратяване ползването на пакет се дължи за пакети, открити в период до 6 м. от датата на закриване.
3. При закриване на пакета не се дължи такса за поддържане на пакета за месеца, който не е изтекъл.
10. Пакет "Комфорт”
10.1.
Откриване на пакета
10.2.
Поддържане на пакета
10.3.
Услуги, включени в пакета
10.3.1.
Откриване и обслужване на разплащателна сметка с дебитна
карта Visa Electron/Maestro/Debit Mastercard
10.3.2.
Откриване и обслужване на разплащателна сметка в лв.
10.3.3.
Откриване и обслужване на разплащателна сметка в друга валута
10.3.4.
Издаване и обслужване на международна дебитна карта Visa
Electron/Maestro/ Debit Mastercard
10.3.5.
Плащане на стоки и услуги с дебитна карта
10.3.6.
10.3.7.
10.3.8.
10.3.9.
10.4.

Теглене на пари в брой от АТМ на Банката
Вътрешнобанкови преводи в лв. наредени по електронен път
Плащане на битови сметки през Райфайзен ОНЛАЙН/Комунални
плащания (3 бр. месечно)
Автоматично спестяване по Спестовна сметка „Без ограничения”
Прекратяване ползването на пакета

Без такса
4.95 лв. месечно
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
10 лв.

Забележки:
1. Такса за прекратяване ползването на пакет се дължи за пакети, открити в период до 6 м. от датата на закриване.
2. При закриване на пакета не се дължи такса за поддържане на пакета за месеца, който не е изтекъл.
3.Нови регистрации към услугата Комунални плащания могат да бъдат правени към пакети „Комфорт“, открити преди
10.10.2017г. и по застраховки към ЗК „Уника“ и ЗК“Уника Живот“.
4. Пакет „Комфорт“ е спрян от продажба считано от 15.11.2018г.
Глава Пета: Операции с ценни книжа
1. Сделки с ценни книжа и водене на сметки
1.1.
Операции с български ценни книжа
1.1.1.

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

EUR 5 за трансфер на емисия

1.1.2.

Изходящ трансфер на български ценни книжа по сметка в друга
банка

EUR 25 за трансфер за емисия

1.1.3.

Изходящ трансфер на български ценни книжа в следствие на сделка
към друга банка депозитар в България
Такса за поддържане на сметка на български ценни книжа с
депозитари Централен Депозитар АД или БНБ – за непрофесионални
инвеститори

EUR 5 за трансфер за емисия

1.1.4.

1.1.5.

Изходящ трансфер на български ценни книжа към Централен
Депозитар АД (Регистър А)

1.1.6.

Издаване на депозитарна разписка

0.07% год. база, удържана месечно с мин. EUR 5
месечно (за всяко място за съхранение), изчислен
върху среднопретеглената месечна стойност на
портфейла, преоценен по пазарни цени към края
на текущия месец
EUR 5 за трансфер на емисия
EUR 5 за брой
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1.2

Операции по регистрационно агентство с български ценни книжа в Централен депозитар АД

1.2.1.

Промяна на персонални данни

BGN 15

1.2.2.

Издаване на дубликат на депозитарна разписка

BGN 15 на разписка

1.2.3.

Справка за портфейл на ценни книжа в Централен депозитар АД:

1.2.3.1.

за физически лица

BGN 30

1.2.3.2.

за юридически лица

BGN 160

1.2.4.

Разширена справка за портфейл на ценни книжа в Централен
депозитар АД:

1.2.4.1.

за физически лица

1.2.4.2.

за юридически лица

BGN 160

1.2.5.

Други услуги по регистрационно агентство

По договаряне

1.3.

Операции с чуждестранни ценни книжа според държавата (мястото) на съхранение*

1.3.1.

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

1.3.2.

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

BGN 40

EUR 30 за трансфер за емисия

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

EUR 100 за трансфер за емисия

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

EUR 65 за трансфер за емисия

1.3.2.3. Еврооблигации, САЩ, Австрия

EUR 40 за трансфер за емисия

1.3.2.4. Чехия, Сърбия, Словакия, Словения

По договаряне

1.3.2.5. Други страни

EUR 50 за трансфер за емисия

1.3.3.

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

1.3.3.1. Босна и Херцеговина, Египет, Израел, Казахстан, Черна гора

0.45% год. база, удържана месечно с мин. EUR 5
месечно (за всяко място за съхранение), изчислен
върху среднопретеглената месечна стойност на
портфейла, преоценен по пазарни цени към края
на текущия месец

1.3.3.2. Други пазари

0.20% год. база, удържана месечно с мин. EUR 5
месечно (за всяко място за съхранение), изчислен
върху среднопретеглената месечна стойност на
портфейла, преоценен по пазарни цени към края
на текущия месец

1.3.3.2.1. Такса за поддържане на сметка за фондове, емитирани от Райфайзен
Без такса
Кепитъл Мениджмънт (РКМ)
* Допълнителните такси и комисионни специфични за някои пазари (напр.: държавни данъци и такси върху финансовите
транзакции, и др., приложими при сключване на транзакциите) са за сметка на клиента и се посочват в потвърждението за
всяка конкретна сделка.
2. Инвестиционно обслужване на сделки с ценни книжа
2.1.
Сделки с акции, борсово търгувани фондове и компенсаторни
инструменти сключени на регулиран пазар в България
Стойност на поръчката или достигнат оборот****
2.1.1.
до 100,000 лв.
2.1.2.
от 100,000 лв. до 250,000 лв.

Комисиона (вкл. такси към БФБ и ЦД)
0.80%, мин. EUR 8 на поръчка
0.65%

2.1.3.
2.2.

По договаряне
В евро като процент от стойността на сделката

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

над 250,000 лв.
Сделки с акции, борсово търгувани фондове и компенсаторни
инструменти сключени на регулиран пазар в България чрез COBOS
Стойност на поръчката или достигнат оборот****
до 100,000 лв.
от 100,000 лв. до 250,000 лв.
над 250,000 лв.

2.2.4.

Годишна такса за поддържане на COBOS сертификат

72 лв. вкл. ДДС

В евро като процент от стойността на сделката

Комисиона (вкл. такси към БФБ и ЦД)
0.50 %, мин. EUR 1
0.45 %, мин. EUR 1
По договаряне
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2.3.

По договаряне

2.4.1.
2.4.2.

Сделки с български акции и компенсаторни инструменти
сключени извън регулиран пазар (OTC)
Сделки с български ДЦК, емитирани на вътрешния пазар и други
облигации, сключени на регулиран пазар в България
Стойност на поръчката или достигнат оборот
до 100,000 лв.
от 100,000 лв. до 250,000 лв.

2.4.3.

над 250,000 лв.

По договаряне

2.4.

2.5.

2.5.1.
2.5.1.1.
2.5.1.2.
2.5.1.3.
2.5.2.

В евро като процент от стойността на сделката
Комисиона (вкл. Такси към БФБ и ЦД)
0.10%, мин. EUR 30
0.08%

Сделки с български Държавни ценни книжа (ДЦК), емитирани на
вътрешния пазар, сключени извън регулиран пазар, чрез
многостранна система за търговия (МСТ) или чрез организирана
система за търговия (ОСТ)
Сделки на първичен пазар
В евро като процент от номиналната стойност
За одобрени поръчки за краткосрочни ДЦК - до 1 година

0.04%, мин. EUR 50

За одобрени поръчки за средносрочни и дългосорчни ДЦК - над 1 0.06%, мин. EUR 50
година
За неодобрени или недопуснати до класация поръчки
EUR 3.5 за поръчка
Сделки на вторичен пазар

В евро като процент от стойността на сделката

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.

В евро като процент от стойността на сделката

2.6.1.

Сделки с чуждестранни правителствени и други облигации,
сключени извън регулиран пазар
За сделки с Райфайзенбанк (България) ЕАД

2.6.2.

За сделки при които Райфайзенбанк (България) ЕАД е посредник

По договаряне

Сделки с ценни книжа на чуждестранни регулирани пазари

В евро като процент от стойността на сделката*

Пазар, за сделки с акции, борсово-търгувани фондове и др.

Комисионна

2.7.1.
2.7.2.

Австрия
Германия - XETRA

0.30%, мин. EUR 10*
0.30%, мин. EUR 20*

2.7.3.

0.60%, мин. EUR 40*

2.7.5.

Германия – Франкфурт, Щутгарт, Берлин, Дюселдорф, Хановер,
Хамбург и Мюнхен
Франция, Италия, Белгия, Дания, Финландия, Холандия, Норвегия,
Испания, Швеция, Португалия
Швейцария

2.7.6.

Великобритания

2.7.7.

Великобритания (IOB, GDR's)

2.7.8.

Ирландия

0.60%, мин EUR 40 + актуалната Ireland stamp duty
tax върху стойността на сделката*

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

0.90%, мин. EUR 60 (за Хонг Конг - мин. EUR 40)*

2.7.13.

Русия

0.50%, мин. USD 55*

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.

2.7.4.

Без комисиона

0.40%, мин. EUR 40*
0.40%, мин. EUR 40 +актуалната Swiss Stamp tax
върху стойността на сделката*
0.40%, мин. GBP 40 + актуалната UK stamp duty tax
при покупка върху стойността на сделката*
0.40%, мин. EUR 40*
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2.7.19.

Турция

0.70%, мин, EUR 45*

2.7.20.

Други регулирани пазари

По договаряне

2.7.21.

Сделки с чуждестранни правителствени и други облигации По договаряне
сключени на чуждестранни регулирани пазари или сключени чрез
многостранна система за търговия (МСТ) или организирана система
за търговия (ОСТ).

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

По договаряне, 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.: гербови налози (stamp duty), държавни данъци и
такси върху финансовите транзакции, 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 транзакционен
канал е съгласно изрично изискване на клиента при всяка конкретна поръчка.
*** През g.Brokerage (интернет базирана платформа за търговия) - 0,90%, мин. EUR 60; ползването на този транзакционен
канал е съгласно изрично изискване на клиента при всяка конкретна поръчка.
**** Предоставянето на преференциални комисионни за достигнат оборот по точки 2.1. и 2.2. е само след запитване от
страна на клиента и подписване на анекс към договор за инвестиционно обслужване.
Забележка:
1. За всички случаи, които не са изрично посочени в настоящата Тарифа и/или са договорени други условия по индивидуален
договор с клиента, се прилагат договорените условия по индивидуалния договор между клиента и Банката.
2. В Глава Пета: Операции с ценни книжа, Точка 1.: Сделки с ценни книжа и водене на сметки, таксите и комисионните за
удобство са посочени в евро, но се преизчисляват във валутата на сметката на клиента, от която се събират, по централния
курс на БНБ за съответната валута в деня на операцията.
3. При наличието на необходимост от валутна обмяна свързана с операция попадаща в обхвата на Глава Пета: Операции с
ценни книжа, Точка 2.: Инвестиционно обслужване на сделки с ценни книжа, обмяната се извършава по официалният курс
"Купува" или "Продава"на Банката за съответната валута за деня. Където е приложимо се допуска предоставянето на
преференциален курс на обмяна на клиента, съобразен с вътрешнобанковите правила.
Глава Шеста: Платежна сметка за основни операции
1.Откриване, минимално салдо и обслужване
1.1.
Откриване на платежна сметка за основни операции
1.30 лв.
1.2.
Минимално салдо по платежна сметка за основни операции
Няма
1.3.
Поддържане на платежна сметка за основни операции
1.65 лв. месечно
Забележка:
1. Овърдрафт по сметка се допуска само при наличие на предварителна договореност с Банката.
2.Закриване на платежна сметка за основни операции
2.1
За сметки, открити в период до 6 м. от датата на закриване
Без такса
2.2
За сметки, открити преди повече от 6 м. от датата на закриването Без такса
Забележка:
При закриване на сметка не се дължи такса за поддържане на сметката за месеца, който не е изтекъл.
3. Касови операции
3.1.
Теглене в брой от Платежна сметка за основни операции
• за суми до 1,000 лв. вкл. (дневен лимит)
1.00 лв. на транзакция
Забележка:
1. За теглене в брой на суми над 1,000 лв. размерът на касовите комисиони се определя съгласно Глава I, т.2 и Глава II, т.2 .
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3.2.

Внасяне в брой по Платежна сметка за основни операции
• за суми до 4 200 лв. вкл. (дневен лимит)
Без комисиона
Забележки:
1. При надвишаване на дневния лимит за внасяне или теглене на суми в брой, Банката служебно събира дължимите комисиони за
горницата над лимита.
2. Размерът на касовите комисиони по т.3.2, 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. При ползване на други платежни услуги с Платежната сметка за основни операции, извън уредените в настоящата Глава,
важат таксите и комисионите съгласно Глава I, т.2 и Глава II, т.2.
4. Плащания в национална валута
4.1.
Преводи от други банки
Без такса
Забележки:
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 VIII, т.7.
4.2.
4.2.1.

4.2.2.

Преводи към други банки
Чрез междубанковата система за електронни разплащания БИСЕРА
• за превод чрез платежно нареждане на хартиен носител
• за превод чрез платежно нареждане по електронен път
Преводно нареждане /вносна бележка за плащане от/към
бюджета (многоредово), наредено чрез междубанковата система
за електронни разплащания БИСЕРА, наредено на хартиен
носител и по електронен път

2.20 лв.
0.79лв.
Всяко плащане в платежното нареждане се таксува
поотделно съгл. т.4.2.1. от настоящата тарифа

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 VIII, т.6.1.1 и 6.1.2.
3. При ползване на други платежни услуги с Платежната сметка за основни операции, извън уредените в настоящата Глава,
важат таксите и комисионите съгласно Глава I, т.3
4.3.
4.3.1.

Вътрешнобанкови преводи
• чрез платежно нареждане на хартиен носител
• чрез платежно нареждане, наредено по електронен път

4.3.2.

• за преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към

бюджета (многоредово), наредено на хартиен носител и по
електронен път

0.98 лв.
0.39 лв.
Всяко плащане в платежното нареждане се таксува
поотделно съгл. т.4.3.1. от настоящата тарифа

Забележки:
1. Таксата за вътрешно-банков превод се заплаща от наредителя. За получаване на превод не се удържа комисиона.
2. При превод мeжду съвместна сметка (joint сметка) и платежна сметка за основни операции , на която титулярят е и
сътитуляр по съвместната сметка (или обратно), се прилагат таксите по т.4.3.1 или 4.3.2.
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 VIII, т.6.1. и 7.2.
3. При ползване на други платежни услуги с Платежната сметка за основни операции, извън уредените в настоящата Глава,
важат таксите и комисионите съгласно Глава I, т.3
5. Директен дебит
Искане за директен дебит, инициирано от Банката чрез междубанковата система за електронни разплащания БИСЕРА
5.1.
по искане от клиент на Банката
5.1.1.
На хартиен носител
2.50 лв.
5.1.2.
Получено по електронен път
1 лв.
Плащане, извършено от Банката по искане за директен дебит, инициирано от друга банка, чрез междубанковата
5.2.
система за електронни разплащания БИСЕРА
5.2.1.
На стойност по-малка от 100,000 лв., подлежащо на изпълнение
2.20 лв.
чрез БИСЕРА

5.3.
5.3.1.

Директен дебит между клиенти на Банката
По искане, инициирано от клиент на Банката (към клиент на
Банката) наредено на хартиен носител

1 лв.
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5.3.2.
5.3.3.

По искане, инициирано от клиент на Банката (към клиент на
Банката) наредено по електронен път
Плащане от сметка на клиент на Банката (по искане от клиент на
Банката)

0.50 лв.
0.98 лв.

Забележка:
1. При ползване на други платежни услуги с Платежната сметка за основни операции, извън уредените в настоящата Глава,
важат таксите и комисионите съгласно Глава I, т.4.
Банката отказва искане за дебитиране най-късно на шестия работен ден от датата на получаване на искането за директен
дебит, ако платецът не е депозирал предварително съгласие или по сметката на същия няма достатъчно покритие на сумата,
посочена в нареждането за директен дебит.
6. Периодични плащания през Райфайзен ОНЛАЙН
6.1.
6.2.

Вътрешнобанкови периодични плащания
Към сметки в други банки чрез междубанковата система за
електронни разплащания БИСЕРА

7. Международни безконтактни дебитни карти Debit Mastercard
7.1.
Платежни операции в страната
7.1.1.
Плащане на стоки и услуги
7.1.2.
Теглене на пари в брой от АТМ на Банката
7.1.3.
Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка
7.1.4.
Теглене на пари в брой от ПОС на Банката
7.1.5.
Теглене на пари в брой от ПОС на друга банка

0.39 лв.
0.79 лв.

Без такса
0.18 лв.
0.90 лв.
5 лв. + 1%
5 лв. + 1%

Забележки:
1. При ползване на други платежни услуги с Платежната сметка за основни операции, извън уредените в настоящата Глава,
важат таксите и комисионите съгласно Глава III.
Глава Седма: Други
1.
Изготвяне на отчети за салда и банкови операции по искане на клиента
1.1.
За текущата година
3 EUR за отчет
1.2.
За предходната година
10 EUR за отчет
1.3.
За предишни периоди
25 EUR за отчет
2.
Отпечатване на отчети или писмено потвърждение на салда по 2 EUR за отчет по сметка
искане на клиент
3.
Издаване на банково удостоверение - за наличие на сметка, номер на сметка и салдо към определена дата
3.1.
На български език
10 лв.
3.2.
На английски език
20 лв.
3.3.
Допълнителна такса за експресно издаване
20 лв.
/в рамките на работния ден/
4.
Издаване на банкови референции - за дебитни и кредитни обороти по сметка и други включително Удостоверение по
чл. 22 от ЗДДФЛ
4.1.
На български език
30 лв.
4.2.
На английски език
60 лв.
4.3.
Допълнителна такса за експресно издаване
20 лв.
/в рамките на работния ден/
5.
Изготвяне на банкова информация по предоставен от клиента образец - включително банкови референции пред
български и чуждестранни институции
5.1.
На български език
60 лв.
5.2.
На английски език
80 лв.
5.3.
Допълнителна такса за експресно издаване
20 лв.
/в рамките на работния ден/
6.

6.1.
6.2.

Издаване на банкова референция за наличие или липса на
кредитни задължения към Банката, която да послужи пред
друга банка
На български език
На английски език

60 лв.
80 лв.
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6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
9.
10.

Допълнителна такса за експресно издаване
/в рамките на работния ден/
Райфайзен онлайн
Задаване на специфични права за Райфайзен онлайн
Преиздаване на PIN–плик
Активиране на ТОКЕН устройство

20 лв.

20 лв.
5 лв.
30 лв.

Електронно банково обслужване
Такса за обслужване на сметки, включени в система за
30 EUR еднократна такса плюс 10 EUR месечно
електронни разплащания
Проверка и удостоверяване автентичността на банкови
60 лв.
документи и оторизирани подписи
За сметки във валута, различна от EUR, се прилагат следните такси
Поддържане на разплащателни сметки
GBP 2.00 / USD 3.00 / CHF 3.00
Поддържане на разплащателни сметки с дебитна карта
GBP 1.00 / USD 1.20
Минимално салдо по разплащателни сметки
Няма

Забележки:
1. Комисионата по т.1 не е дължима при отчети, съдържащи информация съгласно
потребителския кредит.

чл.11, ал.1, т.12 от Закон за

Глава Осма: 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 EUR, 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, се събират по курс “купува”/”продава” на Банката
за съответните валути към момента на осчетоводяване.
4. В случай, че по сметката на клиента, от която се извършва съответната операция, няма достатъчно средства за покриване на таксите
и комисионите на Банката, Банката задължава сметка на клиента в друга валута с общия размер на дължимите такси, комисиони и
разноски, изчислени по централния курс на БНБ в деня на операцията.
5. Банката си запазва правото да събира дължимите й комисиони и разноски 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.
6. Всички нареждания, депозирани в Банката, се приемат за обработка същия ден и се завеждат с текуща дата, ако са наредени както
следва:
6.1. За плащания в лв.
6.1.1. На хартиен носител

• за плащания чрез РИНГС - до 15.00 ч. за изпълнение с вальор същия работен ден за банката на

бенефициент
• 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.
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6.1.2. По електронен път

• за преводи чрез РИНГС
- до 15.30 часа за изпълнение с вальор същия работен ден за банката на бенефициента
• за преводи чрез БИСЕРА
- до 15.00 часа за изпълнение с вальор същия работен ден за банката на бенефициента;
- до 17.00 часа за изпълнение с вальор следващ работен ден за банката на бенефициента за
преводи с превалутиране, различно от лева/евро
- до 22.00 часа за изпълнение с вальор следващия работен ден за банката на бенефициента за
преводи в лева или с превалутиране лева/евро през Райфайзен Онлайн и за преводи до 30 000
лв. през Мултикеш
• за преводи чрез СЕБРА
- до 14.15 ч. за обработка същия работен ден
• Вътрешнобанкови преводи
- до 17.00 часа - преводи в лева с превалутиране, различно от лева/евро
-до 22.00 часа - за вътрешнобанкови преводи в лева или с превалутиране лева/евро
изпълнение с вальор същия работен ден
-след 22.00 часа с вальор следващ работен ден* за преводи през Райфайзен Онлайн и
преводи до 30 000 лв. през Мултикеш
*Вътрешнобанковите преводи в лева или с превалутиране лева/евро се изпълняват и са
разположение на бенефициента в реално време, с изключение на времетo, необходимо
техническо приключване на работния ден.

за
за
на
за

6.2. За плащания във валута
6.2.1. 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 EUR – 15.00 ч.

6.2.2. 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.
Вальорът за сметката на бенефициента зависи както от работните дни в България, така и от работните дни на валутата на
плащането.
7. Всички преводи, получени в Банката, се обработват същия ден, ако са получени както следва:
7.1. Нареждания от други
• във валута, получени до 17.00 ч.
банки за плащане
• в лв., получени чрез БИСЕРА до 16.00 ч.
• в лв., получени чрез РИНГС до 16.00 ч.
7.2. Вътрешнобанкови преводи - до 17.00 ч.
8. 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.
9. За непредвидени в настоящата Тарифа банкови услуги се събират такси и комисиони по договаряне.
10. За всички операции, извършени от Банката, се прилагат Общите условия за делова дейност на банката и Общите условия за
предоставяне на платежни услуги в текущата им редакция.
11. За целите на настоящата Тарифа, терминът “юридически лица” включва и едноличните търговци (ЕТ), като последните се
изключват от категорията “физически лица”.
12. Цените на всички услуги, които подлежат на облагане според Закона за ДДС, са посочени в тарифата с включен ДДС.
13. Банката изпълнява само нареждания, които са изрядни по форма и съдържание и отговарят на изискванията на действащото
законодателство.
14. Банката си запазва правото да прави промени в настоящата Тарифа с двумесечно уведомление на сайта на Банката www.rbb.bg.
15. Авиза за излъчени изходящи валутни преводи се предоставят на клиентите до следващ работен ден.
16. Настоящата Тарифа е одобрена от Управителния съвет на Райфайзенбанк (България) ЕАД.
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