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Основна информация относно защитата на влоговете
Влоговете в Райфайзенбанк България ЕАД са
защитени от:

Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)
Всички вложители, както физически, така и юридически лица, са защитени чрез
схемите за гарантиране на влоговете.
Ако даден влог е неналичен в дадена банка и в случай, че същата банка не е в
състояние да посрещне финансовите си задължения, ФГВБ изплаща влоговете на
вложителите, при описаните по-долу условия.
Изключенията за определени влогове са посочени на уебсайта на задължената
схема за гарантиране на влоговете. При искане, Вашата банка ще Ви
информира дали определени продукти са гарантирани или не. Ако влоговете са
гарантирани, банката потвърждава това и на извлеченията от съответната
сметка.

Гарантиран размер:

196 000 лв. на един вложител в една банка

Ако притежавате повече влогове в една банка:

Всички Ваши влогове в същата банка се сумират и спрямо общата
сума се прилага гарантираният размер - 196 000 лв.
Пример: Eдин вложител има спестовна сметка с наличност 180 000 лв. и
разплащателна сметка с наличност 20 000 лв. в една банка, на този вложител
ще бъдат изплатени от ФГВБ само 196 000 лв.(от общата сума 200 000 лв.) в
същата банка.

Ако притежавате съвместен влог заедно с друго
лице/а:

Гарантираният размер - 196 000 лв., се прилага за всеки вложител
поотделно.

Срок за изплащане на гарантирани суми в случай 7 работни дни
на неплатежоспособност на банката:
ФГВБ ще започне изплащане на влоговете Ви в размер до 196 000 лв. в срок найкъсно до 7 работни дни от датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от
Закона за гарантиране на влоговете в банките.

Парична единица, използвана при изплащане на Гарантираните суми по влоговете се изплащат в български левове.
гарантирани суми:
За контакт:

Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)
Адрес: България, 1606 София, ул. Владайска № 27
Тел: +359 2 953 1217, факс: +359 2 952 1100,
e-mail: contact@dif.bg
URL: http://dif.bg

За повече информация:

www.dif.bg

Потвърждение за получаване от страна на
вложителя:

Общи положения:
1. Откриване/подновяване на едно лице на единичен депозит над 200 000 лева, 100 000 щатски долара, 100 000
британски лири или 100 000 евро, респективно откриване/подновяване на депозит при общ размер* на
депозитите на едно лице, към момента на откриване/подновяване, над 200 000 лева при Банката, може да се
извърши само при индивидуално договаряне с Банката.
2.

Банката си запазва правото да откаже, по своя преценка, откриване/подновяване на депозит/и, в случай, че
размерът на единичен депозит, респективно общият размер* на всички открити при нея депозити на едно лице
надвиши някой от посочените в т. 1 размери.

*Общият размер на депозити на едно лице в банката включва общият размер на всички съществуващи депозити на
това лице при Банката и такива, за които се иска да бъдат открити и/или подновени. При определяне на общият
размер на депозитите по предходното изречение, депозитите в чужда валута се превалутират в лева по централния
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курс на БНБ за съответната валута, към датата, на която се иска откриване на нов, респективно подновяване на
съществуващ депозит.
3.

В случай на прекратяване на срочен депозит преди падежа, банката изплаща лихва при процент, равен на
лихвения процент по разплащателни сметки в съответната валута за действителния брой дни на депозита.

4. Лихвите се изчисляват на база 360/360 дни за сметки и депозити в лева, евро и щ. долари и 365/365 дни за
сметки и депозити в англ. лири.
5. Олихвяването на депозитите се извършва на падежа, след изтичане на договорения срок на депозита.
Разплащателните сметки се олихвяват в края на всеки месец.
6. Банката си запазва правото да променя условията, свързани с Лихвения бюлетин по всяко време и без
предизвестие за клиентите, като обяви направените промени в салоните на Банката и нейния интернет сайт.
7. Освен случаите, посочени в основната информация за гарантиран на влоговете по-горе, гарантирани са и следните
влогове в размер до 250 000 лв. за срок три месеца от момента, в който сумата е кредитирана по сметка на
вложителя, или от момента, в който вложителят е придобил правото да се разпорежда със сумата на влога:
7.1. влогове на физически лица, възникнали в резултат на сделки с недвижими имоти за жилищни нужди;
7.2. влогове на физически лица, които възникват в резултат на изплатени суми по повод на сключване или прекратяване на
брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт;
7.3. влогове, които възникват в резултат на застрахователни или осигурителни плащания или на изплащането на
обезщетение за вреди от престъпления или от отменена присъда.
Влогове по т. 7.1. - т. 7.3. вкл., не участват в изчисляването на общия размер на задължението на банката към един
вложител по чл. 12 от Закона за гарантиране на влоговете в банките в рамките на тримесечния срок посочен в т.6 погоре.
8. Фондът осигурява достъп на вложителите на банката до подлежащите на изплащане суми по гарантираните влогове
не по-късно от 7 работни дни от датата на издаване на акт. Фондът изплаща гарантираните размери на влоговете
чрез една или повече банки, определени от управителния съвет на Фонда.
9.1. Не се изплащат гарантираните размери на влоговете в следните случаи и на следните лица:
9.1.1. други банки, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка;
9.1.2. финансовите институции по чл.З от Закона за кредитните институции;
9.1.3. застрахователи и презастрахователи по чл.8 от Закона за застраховането;
9.1.4. пенсионно-осигурителни дружества и фондове за задължително и доброволно пенсионно осигуряване;
9.1.5. инвестиционни посредници;
9.1.6. колективни инвестиционни схеми, национални инвестиционни фондове, алтернативни инвестиционни фондове и
дружества със специална инвестиционна цел;
9.1.7. бюджетни организации по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси
9.1.8. Фонда за компенсиране на инвеститорите, Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Гаранционния фонд
по чл. 287 от Кодекса за застраховането
9.2. Не се изплащат сумите по сметки, по които не е имало операции по нареждане на вложителя в последните 24
месеца преди датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките и салдото
по всяка от тях е по-малко от 20 лв.
9.3. Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия, представляващи
изпиране на пари по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или финансиране на
тероризъм по смисъла на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, установени с влязла в сила
присъда.
9.4.Не се изплащат влогове, чийто титуляр не е бил идентифициран съгласно чл. 3 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари към датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките.
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9.5.Гаранцията не се прилага спрямо лица, придобили права по влог в резултат на извършени разпоредителни
действия с влога в срока на действие на мерките по чл. 116, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Закона за кредитните институции и
след датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките.

1. Лихвени проценти по разплащателни сметки
Валута

Годишен лихвен
процент

BGN
EUR
USD
GBP

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

2.Срочни депозити
Срок/
Валута

BGN

EUR

Сума за
откриване

Мин. сума BGN 10 000
Макс. сума BGN 200 000

1 година

0.00%

USD

Мин. сума EUR5 000
Макс. сума EUR100 000

Мин. сума USD 5 000
Макс. сума USD 100 000

0.00%

0.00%

GBP
Мин. сума GBP 10 000
Макс. сума GBP 200 000

0.00%

3. Депозити, спрени от продажба
Срочност

Валута

1 месец

BGN; EUR; USD; GPB

3 месеца

BGN; EUR; USD; GPB

6 месеца

BGN; EUR; USD; GPB

4. Лихвени проценти по подновени депозити
Валута

BGN

EUR

USD

GPB

1 месец

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

3 месеца

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

6 месеца

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Отнася се само за депозити, чието подновяване не е спряно
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