Лихвен Бюлетин на
Българо-Американска Кредитна Банка АД
в сила от 24 март 2020

I.

Видове сметки:

А. Срочни депозити и спестовни сметки на физически лица
1. Депозит „Всичко е точно“
Прилагат се следните годишни лихвени проценти:

Срочност на депозита

3 години

5 години

7 години

BGN
1.35%
1.65%
1.75%

EUR
1.35%
1.65%
1.75%

Депозит „Всичко е точно“ е Дългосрочен депозит с месечно довнасяне и застраховка „Злополука“. Депозитът
може да бъде открит от нови и настоящи клиенти, които отговарят на условията и са попълнили изискуемите
документи за този вид депозит. Откриването на депозит „Всичко е точно“ предполага и наличие на активна
разплащателна сметка на депозанта в БАКБ АД в същата валута, която не може да бъде закрита, докато
депозантът има активен депозит от този вид.
При откриване на депозитната сметка клиентът сам определя: 1/ срока и валутата на депозита; 2/
първоначалната сума, с която ще захрани депозита и месечната вноска, с която ще увеличава депозита (не помалки от 50 валутни единици). Първоначалната сума задължително е равна на месечната вноска; 3/датата, на
която Банката автоматично ще прехвърля месечната вноска от разплащателната сметка на депозанта при
Банката по депозита (без дата 31-во число). Крайната цел за достигане на падежа е сбор от първоначалната
вноска плюс месечната вноска, умножена по броя пълни календарни месеца в срока на депозита. Тя се
изчислява автоматично от банковата информационна система и не може да бъде повече от равностойността на
50 000,00 лева на един депозант.
Депозитът се захранва само чрез автоматично прехвърляне на средства от разплащателната по депозитната
сметка на клиента. Всяка друга операция е нарушение на договора за депозит, сумата се олихвява с лихвения
процент за разплащателни сметки в същата валута за действителния брой дни и депозитът се трансформира в
Стандартен 1-месечен депозит с лихвен процент, валиден за Стандартни 1-месечни депозити в съответната
валута към датата на трансформиране.
Депозитната сметка се закрива автоматично и набраната сума се прехвърля по разплащателната сметка на
клиента в случай, че клиентът не осигури средства за месечна вноска два поредни месечни периода /на 5-ия
ден след втората пропусната дата/.
На падежа депозитът автоматично се подновява като Стандартен 1-месечен депозит и се прилага лихвеният
процент, валиден за Стандартни 1-месечни депозити в съответната валута към датата на подновяване.
Със закриване или трансформиране на депозита в друг вид автоматично се прекратява действието на
застраховката „Злополука“.

2. Гъвкав депозит
Прилагат се следните годишни лихвени проценти:

Срочност на депозита

6 месеца

12 месеца

BGN
0.25%
0.35%

EUR
0.20%
0.30%

USD
0.12%
0.18%

През целия срок на Гъвкавия депозит се допуска довнасяне на неограничена сума, както и тегления от депозита
на суми в общ размер до 30% от първоначално депозираната главница, без да се нарушават условията по
депозита, но и без депозитът да пада под минимално изискуемото салдо за депозит. Всякакви други операции,
извън описаните в предходното изречение, се считат за предсрочно нарушаване на депозита и депозитът се
олихвява с лихвен процент, равен на този по разплащателни сметки за съответния вид валута и за
действителния брой дни. Лихвата по депозита се изплаща на падежа. На падежа депозитът автоматично се
подновява като Стандартен депозит за същия срок и се прилага лихвения процент, валиден за Стандартни
депозити в съответните срок и валута към датата на подновяване.

3.

Онлайн депозит

Прилагат се следните годишни лихвени проценти:

Срочност на депозита

3 месеца

6 месеца

12 месеца

24 месеца

BGN
0.35%
0.65%
0.90%
1.15%

EUR
0.35%
0.65%
0.85%
1.05%

USD
0.20%
0.25%
0.30%

Онлайн депозитът се предлага единствено и само през сайта на Банката https://deposit.bacb.bg чрез
отдалечена регистрация на нови клиенти на Банката – български граждани или граждани с постоянно
пребиваване в България, които нямат активна разплащателна, депозитна или друга сметка в Банката към
момента на подаване на първата заявка за Онлайн депозит. Онлайн депозитът се захранва единствено и само
от сметка на депозанта в друга банка в България, страна-членка ЕС, Исландия, Норвегия или Лихтенщайн. На
падежа Онлайн депозитът автоматично се подновява като Стандартен за същия срок и се прилага лихвеният
процент, валиден за Стандартни депозити в съответния срок и валута към датата на подновяване. При
предсрочно прекратяване на Онлайн депозита, Банката прилага лихвения процент, валиден за разплащателните
сметки във валутата на депозита. Минималното изискуемо салдо е 1,000 BGN/EUR/USD, максималното
допустимо салдо е 500,000 BGN/EUR/USD.

4.

Стандартен депозит

Прилагат се следните годишни лихвени проценти:

Срочност на депозита

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

24 месеца

BGN
0.05%
0.10%
0.25%
0.35%
0.70%

EUR
0.05%
0.10%
0.20%
0.30%
0.70%

USD
0.05%
0.10%
0.15%
0.20%
0.25%

GBP
0.10%

На падежа депозитът автоматично се подновява за същия срок и се прилага лихвения процент, валиден за
съответния срок и валута към датата на подновяване. При предсрочно прекратяване на депозита, Банката
прилага лихвения процент, валиден за разплащателните сметки във валутата на депозита. При предсрочно
прекратяване на депозит в паунди, същият не се олихвява.

5.

Спестовна сметка за целево спестяване на средства

Прилагат се следните годишни лихвени проценти:

Срочност

до достигане на целта

BGN
0.25%

EUR
0.20%

USD
0.10%

Целевото спестяване на средства представлява автоматично прехвърляне на средства от разплащателната по
спестовната сметка на клиента до достигане на предварително зададената от клиента цел (сума). При откриване
на спестовната сметка клиентът заявява: 1/ сумата, която желае да достигне (целта); 2/ сумата, която иска да се
прехвърля от разплащателната по спестовната сметка (трябва да е кратна на 10 валутни единици и не по-малка
от 50 валутни единици); 3/ до две дати на месец, в които ще се прехвърлят средствата (без дата 31-во число).
По/от спестовната сметка не могат да се извършват разплащания, обмени и касови операции. Спестовната
сметка се олихвява в края на всяко календарно тримесечие и при достигане на целта. Спестовната сметка се
закрива по разплащателната сметка на клиента в следните случаи: 1/ автоматично при достигане/надхвърляне
на целта; 2/ при невъзможност за изпълнение на три последователни вноски заради недостиг на средства по
разплащателната сметка на клиента; 3/ предсрочно по желание на клиента.

6.

Спестовен влог

Прилагат се следните годишни лихвени проценти:

Сума на влога

До 20,000 BGN/EUR/USD

20,000.01 - 100,000 BGN/EUR/USD

Над 100,000.01 BGN/EUR/USD

BGN
0.05%
0.10%
0.15%

EUR
0.05%
0.10%
0.15%

USD
0.02%
0.05%
0.10%

По Спестовния влог могат да се извършват всякакви действия и операции по всяко време, като се прилагат
таксите и комисионите съгласно Тарифата на Банката. Спестовният влог се олихвява в края на всяко
календарно тримесечие и при закриването му. Лихвата се капитализира по Спестовния влог. Лихвените
проценти по Спестовния влог могат да се променят по всяко време от Банката, като промяната се обявява в
Лихвения Бюлетин на Банката и влиза в сила от датата на публикуването й. Спестовният влог е безсрочен.

Детски влог Усмивка

7.

Прилагат се следните годишни лихвени проценти:

Срочност на влога

Навършване 18-годишна
възраст на титуляря

BGN
0.25%

EUR
0.25%

USD
0.15%

Откриването и разпореждането с Детския влог се подчиняват на разпоредбите на Семейния Кодекс и Закона за
лицата и семейството. По Детския влог могат да се извършват всякакви действия и операции по всяко време,
като се спазват разпоредбите на горецитираната нормативна уредба. Детски влог се открива на лица,
ненавършили 18-годишна възраст, като при навършване на такава, Детският влог автоматично се олихвява и
трансформира в безсрочен Спестовен влог при условията на действащия тогава Лихвен Бюлетин на Банката.
Детският влог се олихвява: 1/ в края на всяка календарна година, като се прилагат горецитираните лихвени
проценти или 2/ при закриването му, като в този случай се прилага лихвения процент по разплащателна сметка
във валутата на влога за действителния брой дни в съответната календарна година. Лихвата се капитализира
по Детския влог. При операции Детския влог се прилагат таксите и комисионите съгласно Тарифата на
Банката. Лихвените проценти по Детския влог могат да се променят по всяко време от Банката, като промяната
се обявява в Лихвения Бюлетин на Банката и влиза в сила от датата на публикуването й.

Б. Срочни депозити на юридически лица
Стандартен депозит

1.

Прилагат се следните годишни лихвени проценти:

Срочност на депозита

1 месец

3 месеца

6 месеца

12 месеца

BGN
0.025%
0.05%
0.10%
0.25%

EUR
0.025%
0.05%
0.10%
0.25%

USD
0.05%
0.10%
0.15%
0.20%

На падежа депозитът автоматично се подновява за същия срок и се прилага лихвения процент, валиден за
съответния срок и валута към датата на подновяване. При предсрочно прекратяване на депозита, Банката
прилага лихвения процент, валиден за разплащателните сметки във валутата на депозита. Лихвените проценти
по тази точка се прилагат за депозити за суми до 500,000 BGN/EUR/USD. За депозити над тези суми, лихвените
проценти, както и другите параметри /срок, период на олихвяване и др/ могат да се договарят директно с Отдел
Парични Пазари и Ликвидност на тел: +359-2-8157201 или +359-2-8157202.

В.
1.

Разплащателни сметки
Разплащателни сметки на физически и юридически лица

Разплащателните сметки в лева, евро и щатски долари се олихвяват в края на всяко тримесечие, като се прилага
годишен лихвен процент в размер на 0.005%. Разплащателните сметки в британски паунди са безлихвени.

2.
Разплащателни сметки на юридически лица със стъпаловидно
олихвяване
Прилагат се следните годишни лихвени проценти:

Салдо в края на деня:

До 50,000 BGN/EUR/USD

50,000.01 - 200,000 BGN/EUR/USD

200,000.01 – 500,000 BGN/EUR/USD

Над 500,000.01 BGN/EUR/USD
Сметките се олихвяват в края на всяко тримесечие.

BGN
0.01%
0.05%
0.08%
0.10%

EUR
0.01%
0.05%
0.08%
0.10%

USD
0.01%
0.03%
0.06%
0.10%

Прилага се и за новооткрити разплащателни сметки на частни съдебни изпълнители, предприятия в
ликвидация, предприятия в несъстоятелност и институции под особен надзор.

Г.

Набирателни и специални сметки

Безлихвени са, освен ако не са договорени други условия.

II.

Минимално изискуемо салдо

1.
2.
3.

Депозит - 500 BGN/EUR/USD/GBP; Онлайн депозит – 1,000 BGN/EUR/USD;
Спестовен влог – 50 BGN/EUR/USD; Детски влог – 250 BGN/EUR/USD;
Разплащателна сметка:




Физически лица – 5 BGN/EUR/USD/GBP;
Юридически лица - 10 BGN/EUR/USD/GBP;

III.

Други

Лихвата по срочните депозити се изчислява на база 30 лихводни за месец и 360 дни за година, освен ако в
писмен договор между Банката и Депозанта не е предвидено друго.
Българо-Американска Кредитна Банка АД («Банката») си запазва правото да променя лихвените проценти,
посочени в Лихвения Бюлетин. Новите лихвени проценти се прилагат спрямо съществуващите депозити от
датата на първия падеж, следващ промяната.
Депозитите на физически и юридически лица, открити в Банката са гарантирани в съответствие с разпоредбите
на Закона за гарантиране на влоговете в банките, съгласно който Фондът за гарантиране на влоговете в банките
гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в Банката независимо от броя и размера им
до 196,000 лева.
Лихвените проценти по срочни депозити по този Лихвен бюлетин са валидни за суми до 500,000 евро, лева,
щатски долари или паунди. Банката си запазва правото да котира лихвени проценти, различни от тези, посочени
в Лихвения Бюлетин за суми над 500,000 евро, лева, щатски долари или паунди.
Настоящият Лихвен Бюлетин на Банката е изготвен на български и на английски език, като при противоречие
е меродавен българският език.
Настоящият Лихвен Бюлетин е одобрен от УС на Банката на 23.03.2020г.
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