УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВА ТАКСА В ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ И
КОМИСИОНИТЕ, ПРИЛОЖИМА ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕТ В СИЛА ОТ 07.10.2019г.
Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 07.10.2019 г. БАКБ въвежда нова такса в Тарифата за таксите и
комисионите, приложима за юридически лица и еднолични търговци, както следва:
Такса за съхранение на парични средства по разплащателни и специални сметки в лева и
евро:
 До 20,000,000 лева обща клиентска експозиция, изчислена от сбора на салдата по
разплащателни и специални сметки на клиента в лева и евро (преизчислени в левова
равностойност по фиксинга на БНБ) в края на деня – Без такса;
 Над 20,000,000 лева обща клиентска експозиция, изчислена от сбора на салдата по
разплащателни и специални сметки на клиента в лева и евро (преизчислени в левова
равностойност по фиксинга на БНБ) в края на деня – 0.7% годишна такса върху общата
клиентска експозиция;
Уточнения относно прилагането на таксата:
1/ Годишната такса се прилага за реален брой дни в годината, разделен на 360.
2/ Таксата не се прилага за:
- сметки на бюджетни организации;
- специални сметки на нотариуси, частни съдебни изпълнители, застрахователни
брокери/агенти, адвокати, инвестиционни посредници и други сметки, по които се
съхраняват средства на трети лица;
- специални сметки за обезпечаване на акредитиви, гаранции и кредити;
- набирателни сметки.
3/ Таксата е дължима ежедневно и се събира от която и да е сметка на клиента с разполагаемо салдо,
започвайки от разплащателната сметка в лева с най-голямо разполагаемо салдо, а при недостатъчна
наличност по тази сметка таксата се събира от другите сметки на клиента в следната
последователност: разплащателни сметки в лева, евро, щатски долари и други валути, ако има
такива; специални сметки.
4/ Таксата за неработни дни се изчислява и начислява на първия работен ден.
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