ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОНИТЕ НА БАКБ АД,
ПРИЛОЖИМА ЗА КЛИЕНТИ - ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И
ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ В СИЛА ОТ 05 АВГУСТ 2022
I. СМЕТКИ
1. Откриване
А) Разплащателни сметки

ЛЕВА

ВАЛУТА

Местни лица – 10 лв.
Местни лица - 6 EUR
Чуждестранни лица – 100 лв.
Чуждестранни лица –50 EUR
* Сметки на чуждестранни юридически лица се откриват в срок до 5 работни дни от представяне в Банката на
всички изискуеми документи за откриване на сметката
Б) Разглеждане на документи за откриване на сметка на чуждестранни юридически лица /ЧЮЛ/ и/или местни юридически
лица /МЮЛ/ със 100% участие на ЧЮЛ
1. Регистрирани в ЕИП
400 лв.
200 EUR
2. Регистрирани извън ЕИП
1000 лв.
500 EUR
В) Разглеждане на док-нти за откриване сметка 200 лв.
100 EUR
на МЮЛ с над 25% чуждестр.участие на ЧЮЛ и/или с от 25%-100% собственост на ЧФЛ, регистр. извън ЕИП
Забележка по т. Б) и В): 1/ Банката извършва преглед на представените документи в срок до 10 работни дни след
получаване на всички изискуеми документи за откриване на сметката. 2/ Таксата не се възстановява при отказ на
Банката за откриване на сметката.
Г ) Срочни депозити
Без комисиона
Без комисиона
Д) Набирателни сметки
15 лв.
10 EUR
E) Специални сметки
0.25%, мин. 200 лв.
0.25%, мин. 100 EUR
Специални сметки за дарения
Без комисиона
Без комисиона
Ж) Масово откриване на сметки на служители
30 лв. – при брой на служителите до 200
от работодател – еднократна диференцирана 50 лв. – при брой на служителите от 201 до 500
такса на база брой открити сметки
100 лв. – при брой на служителите от 501 до 1000
150 лв. – при брой на служителите над 1001
З) Закриване на карта поради грешно подадени 8 лв.
данни (дължи се от работодателя)
2. Месечна поддръжка
в зависимост от валутата на сметката:
2.1. Местни юридически лица
А) Получаване на извлечение при всяко
14 лв.
10 EUR, 12 USD
движение по сметка по и-мейл, Виртуална банка
Б) Получаване на месечно извлечение по и-мейл 14 лв.
10 EUR, 12 USD
В) Получаване на извлечение на хартия на
25 лв.
14 EUR, 16 USD
гише при всяко движение по сметка
Г) Получаване на месечно извлечение на
20 лв.
11 EUR, 13 USD
хартия на гише
Д) При поискване (веднъж месечно)
20 лв.
11 EUR, 13 USD
2.2. Чуждестранни юридически лица
А) Получаване на извлечение при всяко
25 лв.
13.50 EUR, 16 USD
движение по сметка по и-мейл, Виртуална банка
Б) Получаване на месечно извлечение по и-мейл 25 лв.
13.50 EUR, 16 USD
В) Получаване на извлечение на хартия на
50 лв.
30 EUR, 33 USD
гише при всяко движение по сметка
Г) Получаване на месечно извлечение на
40 лв.
25 EUR, 29 USD
хартия на гише
Д) При поискване (веднъж месечно)
40 лв.
25 EUR, 29 USD
3. SMS/ Email уведомяване
А) Регистрация/ дерeгистрация
3 лв.
Б) Промяна на пакет
1 лв.
В) Пакет „Нотификация по сметки“
За абонати на български мобилни оператори
50 бр. SMS
7 лв.
100 бр. SMS
15 лв.
150 бр. SMS
20 лв.
За абонати на чужди мобилни оператори
50 бр. SMS
20 лв.
100 бр. SMS
45 лв.
150 бр. SMS
60 лв.
4. Такса за съхранение на парични средства - до 200,000,000 лева обща клиентска експозиция, изчислена от сбора на
по разплащателни, депозитни и специални салдата по разплащателни, депозитни и специални сметки на клиента в
сметки в лева, евро и щатски долари
лева, евро и щатски долари (преизчислени в левова равностойност по
фиксинга на БНБ) в края на деня – Без такса;
- над 200,000,000 лева обща клиентска експозиция, изчислена от сбора на
салдата по разплащателни, депозитни и специални сметки на клиента в

лева, евро и щатски долари (преизчислени в левова равностойност по
фиксинга на БНБ) в края на деня – 0.3% годишна такса върху горницата;
Забележки по т.4: 1/ Годишната такса се прилага за реален брой дни в годината, разделен на 360. 2/ Таксата не се
прилага за сметки на бюджетни организации. 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.
5. Закриване на разплащателна сметка
30 лв.
18 EUR
II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ
ЛЕВА
ВАЛУТА
1. Внасяне в брой
А) Разплащателни, Специални сметки
До 2,000 лв. – 3 лв.
До 1,000 EUR – 0.3%, мин. 1.50 EUR
Депозитни сметки (не на падеж)
Над 2,000.01 лв. – 0.3%
Над 1,000.01 EUR – 0.3%
Б) Срочни депозити (само на падежа)
Без комисиона
Без комисиона
Комисионите за вноските в брой се прилагат върху цялата сума на операцията.
2. Теглене в брой
А) Разплащателни, Специални сметки
До 2,000 лв. – 0.5%, мин 5 лв. До 1,000 EUR – 0.6%, мин. 3 EUR
Срочни депозити (не на падеж и с
Над 2,000.01 – 0.6%
Над 1,000.01 EUR – 0.65%
предварителна заявка, ако такава се изисква)
Б) Срочни депозити (само на падежа и с
Без комисиона
Без комисиона
предварителна заявка, ако такава се изисква)
В) Теглене в брой без предварителна заявка
Над 5,000 лв. – 0.7%
Над 5,000 EUR/USD – 0.7%
(само със съгласието на Банката)
Г) Заявени, но неизтеглени
0.6%
0.6%
Комисионите за тегленията в брой се прилагат върху цялата сума на операцията.
3. Касови операции с монети (над 50 броя монети, независимо от сумата)
А) Вноска на монети по сметка
5%, мин. 10 лв.
Б) Теглене в брой на монети (с предвар.заявка) 5%, мин. 10 лв.
В) Операция с монети, без вноска/теглене
5%, мин. 10 лв.
по/от сметка
4. Инкасиране на парични средства
По договореност
По договореност
5. Проверка на банкноти
1 лв. на банкнота
0.50 EUR на банкнота
Забележки: 1/ За теглене в брой на суми от 5,000 BGN/EUR/USD до равностойността на 50,000 EUR се изисква 2-дневна (2
работни дни) предварителна писмена заявка, а за по-големи суми от равностойността на 50,000 ЕUR – 3 дневно (3 работни
дни) предизвестие. 2/ Заявени за теглене суми в брой се изплащат от Банката в часовия период: 9ч – 12ч и 13ч – 17ч. 2/
Комисионите за касови операции се прилагат върху цялата сума на операцията. 3/ Лимитите, до които има фиксирана
такса, важат за касови операции, извършени в рамките на работния ден по всички сметки на клиент в една валута. 4/
Таксите и комисионите при вноска/теглене по/от депозит на падеж, са приложими и за депозити с допустими
вноски/тегления на междинни дати в срока на депозита, на датите, на които такива касови операции са разрешени.
III. ПЛАЩАНИЯ
1. Входящи преводи

ЛЕВА
Без комисиона

ВАЛУТА
А. Преводи в евро от банки от ЕИП,
Швейцария, Сан Марино и Монако:
Без комисиона
Б. Преводи, различни от преводите по т. А:
до 100 EUR – Без комисиона
над 100EUR -0.1%,мин.10EUR,макс.150EUR

2. Изходящи преводи
2.1. Преводи в евро към банки от Европейското Икономическо пространство /ЕИП/, Швейцария, Сан Марино и Монако
А) На хартиен носител
СЕПА превод до равностойността на 51,129.19 евро
2.81 EUR
СЕПА превод, равен или по-голям от равностойността на 51,129.19 евро
12.78 EUR
Превод през TARGET2
12.78 EUR
Б) Виртуална банка
СЕПА превод до равностойността на 51,129.19 евро
0.61 EUR
СЕПА превод, равен или по-голям от равностойността на 51,129.19 евро
5.62 EUR
Превод през TARGET2
5.62 EUR
Забележки: 1/ СЕПА превод се изпълнява с вальор най-късно до края на следващия работен ден. 2/ Превод през TARGET2 се
изпълнява с вальор същия работен ден
2.2. Преводи, различни от преводи по т.2.1 по-горе
А) На хартиен носител
БИСЕРА 5.50лв./РИНГС 25лв. 0.18%, мин.25 EUR, макс.300 EUR + 10EUR
Вальор – 2 работни дни
0.25%, мин.35 EUR, макс.400 EUR + 10EUR
Вальор следващ работен ден
0.35%, мин.50 EUR, макс.500 EUR + 10EUR
Вальор същия работен ден
Б) Виртуална банка
БИСЕРА 1.20лв./РИНГС 11 лв. 0.15 %, мин.25 EUR, макс.250 EUR + 10EUR

(и/или друг електронен носител, вкл. файл за масово плащане)

Вальор – 2 работни дни
0.15%, мин.25 EUR, макс.250 EUR + 10EUR
Вальор следващ работен ден
0.20%, мин.30 EUR, макс.300 EUR + 10EUR
Вальор същия работен ден

2.3. Други такси и комисиони, свързани с преводи
А) Комунални плащания - Виртуална банка
Без комисиона
Б) Абонамент за автоматично плащане на комунални и други услуги
Регистрация на абонамент
1 лв.
Извършване на превод
0.25 лв.
Промяна параметрите на абонамент, вкл.отказ 1 лв.
Известяване
0.12 лв. за изпратено съобщение на телефонен номер на клиента
0.05 лв за изпратено електронно съобщение на електронен адрес
В) Касов превод
БИСЕРА 1%, мин. 12 лв.
0.35%, мин. 50 EUR + 9 EUR
РИНГС 1%, мин. 30 лв.
Вальор – 2 работни дни
3. Вътрешнобанкови преводи
А) На хартиен носител
2.50 лв.
2.50 BGN
Б) Обработка на превод, нареден през
0.50 лв.
0.50 BGN
Виртуална банка (и/или друг електр. носител) 0.20 лв. във файл за масово плащане
4. Директен дебит
А) Нареждане за директен дебит
5.50 лв. (на хартиен носител)
1.20 лв. (виртуална банка)
Б) Плащане по нареждане за директен дебит
прилагат се таксите по т.III.2.2.А)
В) Отказ на плащане на искане за
2 лв.
директен дебит
5. Условни преводи
Третират се като акредитиви
Третират се като акредитиви
6. Лимити през канали за дистанционно банкиране
А) Транзакционен портал BACB Plus
Дневен (от 0ч. до 24ч.)
500 000 лв.
На документ
500 000 лв.
Седмичен (от понеделник 0ч. до неделя 24ч.)
3 500 000 лв.
Б) Мобилно банкиране BACB Plus
Дневен (от 0ч. до 24ч.)
5 000 лв.
На документ
5 000 лв.
Седмичен (от понеделник 0ч. до неделя 24ч.)
35 000 лв.
В) Онлайн банкиране BACB Online
Дневен, при подписване с еТАН (от 0ч. до 24ч.)
500 000 лв.
Дневен, при подписване със Signer (от 0ч. до 24ч.)
5 000 000 лв.
Г) Повторна регистрация в новата платформа за
5 лв.
дистанционно банкиране БАКБ Онлайн
Д) Еднократна промяна на лимит за деня в новата
50 лв.
платформа за дистанционно банкиране БАКБ Онлайн
Забележка по т.6: 1/ Лимитите са в левова равностойност, независимо от валутата на сметката на клиента. 2/ При
подаване на гишетата на Банката на Декларация от клиент за настройка на завишени лимити в транзакционен портал BACB
Plus на ниво клиент, потребител или сметка, същите се фиксират от Банката в срок до три работни дни.
7. Анулиране на превод
30 лв.
40 EUR
8. Запитвания, рекламации, промени
30 лв.
20 EUR
Забележки по Раздел III: 1/ Изходящите валутни преводи с вальор същия работен ден се изпълняват само със съгласието на
Банката. 2/ При използване на многоредово платежно нареждане към бюджета, плащането на всяко едно задължение се
третира като индивидуален изходящ превод. 3/ При получаване на валутен превод с опция за разноски OUR и невъзможност
на Банката да си събере дължимата комисиона от банката на наредителя, Банката събира дължимата й комисиона за
входящия валутен превод от сметката на Бенефициента. 4/ При излъчване на валутен превод с опция за разноските OUR през
банка-кореспондент, в допълнение на таксите по т. 2 от настоящия раздел, се събират и следните допълнителни такси на
банките-кореспонденти: А. Преводи в евро: До 12,500 EUR – 8 EUR, от 12,500.01 до 20,000 EUR – 13 EUR, от 20,000.01 до
30,000 EUR – 23 EUR, от 30,000.01 до 40,000 EUR – 33 EUR, от 40,000.01 до 50,000 EUR – 43 EUR, над 50,000.01 EUR – 50 EUR.
Изключение: При преводи до 12,500 EUR за Китай и Швейцария и при наличие на Суифт на банката на бенефициента и ИБАН
на бенефициента (за Китай - номер на сметка), таксата е 5 EUR. Б. Преводи в щатски долари: До 20,000 USD – 13 USD, над
20,000.01 USD – 20 USD. Поради специфична банкова практика в САЩ, възможно е банката на бенефициента да удържи
разноски от сумата на превода, независимо, че преводът е нареден с опция за разноските OUR. При нареждане на преводи с
бърз вальор, допълнително се събира такса от 10 EUR/USD. 5/ При излъчване на валутен превод с опция за разноските OUR, в
допълнение на таксите по т. 2 от настоящия раздел, се събират и комисиони на банките-контрагенти, поискани изрично от
тях. 6/ Таксата по т. 3 от настоящия раздел не се събира, ако операциите са между сметки на един клиент.
IV. ДОКУМЕНТАРНИ ОПЕРАЦИИ
A. ДОКУМЕНТАРНИ АКРЕДИТИВИ
1. Акредитиви, открити от банката
А) Предизвестие

50 EUR

Б) Разглеждане на документи за кредитен лимит за откриване на документарни акредитиви:
- За малки и средни предприятия
съгласно раздел V. А. т.2.
- За корпоративни клиенти
съгласно раздел V. Б. т.2.
В) Откриване
- С блокирано покритие
Мин. 0.35%, но не по-малко от 100 EUR за тримесечие или част от него
- Без блокирано покритие
По договореност
Г) Експресно откриване1
100 EUR
Д) Обработка и плащане
Мин. 0.15%, но не по-малко от 50 EUR
Е) Разсрочено плащане или акцепт
Мин. 0.15% за месец или част от него, но не по-малко от 50 EUR
Ж) Промяна
60 EUR (без увеличаване на сумата/продължаване валидността)
З) Увеличаване сумата/ продълж. срока
Съгл.т. IV.А.1.В). върху сумата на завишението/ за продължения срок
И) Анулиране преди изтичане на валидността
60 EUR
К) Нередовни документи
50 EUR
Л) Револвиране
Мин. 0.3%, но не по-малко от 60 EUR за тримесечие или част от него
върху револвиращата сума
М) Изготвяне на проекто-текст на акредитив
70 EUR (таксата се събира, само ако акредитивът не се издаде)
2. Акредитиви, открити при банката
А) Предизвестие
40 EUR
Б) Авизиране
- Без потвърждение
Мин. 0.15%, но не по-малко от 50 EUR, макс. 500 EUR
- С потвърждение
По договореност
В) Плащане / Негоциране
Мин. 0.2%, но не по-малко от 50 EUR
Г) Прехвърляне
Мин. 0.3%, но не по-малко от 70 EUR, макс. 600 EUR
Д) Уведомление за цесия
Мин. 0.15%, но не по-малко от 50 EUR, макс. 250 EUR
Е) Промяна, анулиране
60 EUR
Ж) Предварителен преглед на документи
50 EUR
З) Повторен преглед на върнати за поправка
50 EUR
документи
И) Нередовни документи
50 EUR
К) Обработка и изпращане на документи
Мин. 0.15%, но не по-малко от 50 EUR
Л) Отсрочено плащане / Акцепт
Мин. 0.1%, но не по-малко от 50 EUR
М) Изготвяне на проекто-текст на акредитив
70 EUR (таксата се събира, само ако акредитивът не се издаде)
Забележки: 1/ При акредитив, открит с опция за сумата „около“, комисионата се изчислява на база сумата на акредитива,
завишена с посочения процент. 2/ При откриване на акредитив, в който е предвидено, че всички банкови разноски са за
сметка на бенефициента, но той отказва да ги плати, Банката си запазва правото да ги събере от наредителя.
Б. ГАРАНЦИИ
1. Издаване на гаранции
А) Разглеждане на документи за кредитен лимит за издаване на банкови гаранции:
- За малки и средни предприятия
съгласно раздел V. А. т.2.
- За корпоративни клиенти
съгласно раздел V. Б. т.2.
Б) Издаване
- С блокирано покритие
Мин. 0.3%, но не по-малко от 60 EUR за тримесечие или част от него
- Без блокирано покритие
По договореност
В) Експресно издаване2
100 EUR
Г) Плащане
Мин. 0.15%, но не по-малко от 30 EUR, макс. 500 EUR
Д) Промени
60 EUR (без увеличаване на сумата/продължаване валидността)
Е) Увеличаване сумата/продълж.срока
Съгл. т. IV.Б.1.Б). върху сумата на завишението/за продължения срок
Ж) Анулиране на депозирано Искане за издаване 60 EUR
2. Гаранции, получени от банката
А) Предизвестие
40 EUR
Б) Авизиране на гаранции
- Без потвърждение
Мин. 0.15%, но не по-малко от 50 EUR, макс. 300 EUR
- С потвърждение
По договореност
В) Плащане
Мин. 0.15%, но не по-малко от 30 EUR, макс. 500 EUR
Г) Промяна, Анулиране
60 EUR
В.
1.
А)
Б)
В)
Г)

ИНКАСА
Изпратени за инкасиране документи при други банки
Документи за инкасиране/акцепт
Мин. 0.25%, но не по-малко от 60 EUR
Връчване документи “Без заплащане”
Мин. 0.25%, но не по-малко от 60 EUR
Промяна
60 EUR
Рекламации и запитвания
30 EUR

Допълнителна такса при откриване на акредитив в рамките на 1 работен ден след като клиентът представи на Банката всички изискуеми документи,
подпише Договора и надлежно се оформи обезпечението
2
Допълнителна такса при издаване на гаранция в рамките на 1 работен ден след като клиентът представи на Банката всички изискуеми документи,
подпише Договора и надлежно се оформи обезпечението
1

2.
А)
Б)
В)
Г)
Д)

Инкасиране на документи, получени от други банки
Документи за инкасиране/акцепт
Мин. 0.25%, но не по-малко от 60 EUR
Връчване документи “Без заплащане”
Мин. 0.25%, но не по-малко от 60 EUR
Връщане неинкасирани документи
60 EUR
Промяна
60 EUR
Рекламации и запитвания
30 EUR

V. КРЕДИТИ
А.
1.
А)
Б)
*

В)

2.
А)
Б)
В)
Г)
3.
А)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)
4.
А)
Б)
5.
А)
Б)
В)

Г)
6.
А)
Б)
7.
А)
8.
*

КРЕДИТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)3
Лихви по кредити на микро, малки и средни предприятия извън стандартните продукти:
Оборотен кредит
По договореност
Инвестиционен кредит
По договореност
Лихви по кредити за микро, малки и средни предприятия по стандартни кредитни продукти:
- кредити по стандартизирани продукти – 5%
- кредити по схемите за директно плащане със застраховка живот - 3.75%
- кредити подкрепени с гаранция по програма COSME – до 5.50%
- инвестиционни кредити подкрепени с гаранция от НГФ ЕАД – до 6.50%
- оборотни кредити подкрепени с гаранция от НГФ ЕАД - до 7%
Партньорска програма на ББР АД за
По договореност, но не повече от 3М EURIBOR + годишна надбавка до
индиректно финансиране на микро, малък и 4.2% за левове и за евро (в цената е включена и комисиона за управление)
среден бизнес „Напред“
Разглеждане на документи
Кредити, без тези по т. Б), В) и Г)
0.15%, мин. 150 лв., макс. 3,500 лв.
Кредит с обезпечение директни плащания
По договореност, мин. 0.1%, но не по-малко от 100 лв.
Партньорска програма на ББР АД за
Без такса
индиректно финансиране на микро, малък и среден бизнес „Напред“
Кредити подкрепени с гаранция по програма Без такса
COSME
Управление и администриране
За първата година
По договореност, мин. 1% върху договорения размер
За втората и всяка следваща година
По договореност, мин. 0.5% върху остатъчния дълг
Кредитна линия
По договореност, мин. 1% върху одобрения лимит
Овърдрафт
По договореност, мин. 1% върху одобрения лимит
Кредит с обезпечение директни плащания
Според параметрите на продукта
Кредити подкрепени с гаранция по програма По договореност, до 1% върху договорения размер
COSME за първата година
Ангажимент
Кредитна линия
2% годишно върху неусвоената част
Овърдрафт
2% годишно върху неусвоената част
Предсрочно погасяване
Погасяване със собствени средства
1.5% върху предсрочно погасената сума
от дейността
Във всички останали случаи
4% върху предсрочно погасената сума
Кредитна линия /овърдрафт
- погасяване със собствени средства
1% върху договорения лимит
от дейността и прекратяване на договора за кредит
- погасяване на кредита и прекратяване на
4% върху договорения лимит
договора за кредит във всички останали случаи
Кредит с обезпечение директни плащания
5% върху предплатените средства
Промяна на условията на кредита (не важи за ценови параметри), подновяване за нов едногодишен период на
овърдрафти и кредитни линии
Всички кредити без тези по т. Б)
0.2%, мин. 150 лв., макс. 3,500 лв.
Револвираща кредитна линия срещу
100 лв.
директни плащания
Предсрочно прекратяване
Кредит с обезпечение директни плащания
5% върху първоначално одобрения размер
Годишна такса за оценка на риска
от 0.50% до 0.75% върху остатъчния дълг
Кредити подкрепени с гаранция по програма Без такса
COSME

Б. КРЕДИТИ ЗА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ 4
1. Лихви
По договореност
2. Разглеждане на документи
0.15%, мин. 150 лв., макс. 5,000 лв.
3. Управление и администриране
3
4

Дружества с годишен оборот до 25,000,000 лв.
Дружества с годишен оборот над 25,000,000 лв.

А)
Б)
В)
Г)
4.
А)
Б)
5.
А)

За първата година
По договореност, мин. 0.5% върху договорения размер
За втората и всяка следваща година
По договореност, мин. 1% върху остатъчния дълг
Кредитна линия
По договореност, мин. 1% върху одобрения лимит
Овърдрафт
По договореност, мин. 1% върху одобрения лимит
Ангажимент
Кредитна линия
2% годишно върху неусвоената част
Овърдрафт
1% годишно върху неусвоената част
Предсрочно погасяване
Погасяване със собствени средства
1% върху предсрочно погасената сума
от дейността
Б) Във всички останали случаи
4% върху предсрочно погасената сума
В) Кредитна линия /овърдрафт
- погасяване със собствени средства
1% върху договорения лимит
от дейността и прекратяване на договора за кредит
- погасяване на кредита и прекратяване
4% върху договорения лимит
на договора за кредит във всички останали случаи
6. Промяна на условията на кредита (не важи за ценови параметри), подновяване за нов едногодишен период на
овърдрафти и кредитни линии
0.1%, мин. 150 лв., макс. 5,000 лв.
VI. ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ КАРТИ
А. ЛИМИТИ ПО КАРТА

(във валутата на картата)
1. Лимити за една транзакция
- Теглене на пари в брой от АТМ/ПОС
- Плащане в търговски обект /ТО/ на ПОС
- Покупка с получаване на пари в брой в ТО
2. Лимити за 24 часа
- Теглене на пари в брой от АТМ/ПОС
- Плащане в търговски обект на ПОС
- Покупка с получаване на пари в брой в ТО
- Общ брой плащания за периода
3. Седмични лимити
- Теглене на пари в брой от АТМ/ПОС
- Плащане в търговски обект на ПОС
- Покупка с получаване на пари в брой в ТО
- Общ брой плащания за периода
Б. ИЗДАВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ
1.
2.
3.
4.

5.
В.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

ДЕБИТНА КАРТА
VISA BUSINESS

РЕВОЛВИРАЩА КРЕДИТНА КАРТА

2000лв; 1000евро/щд
10000лв; 5000евро/щд
50лв; 25евро/щд

3000лв; 1500евро/щд
11000лв; 5500евро/щд
50лв; 25евро/щд

4000лв; 2000евро/щд
10000лв; 5000евро/щд
2000лв; 1000евро/щд
20

4000лв; 2000евро/щд
11000лв; 5500евро/щд
2000лв; 1000евро/щд
20

7000лв; 3500евро/щд
20000лв; 10000евро/щд
3000лв; 1500евро/щд
60
ДЕБИТНА КАРТА
VISA BUSINESS
Без такса
5 лв.

7000лв; 3500евро/щд
20000лв; 10000евро/щд
3000лв; 1500евро/щд
60
РЕВОЛВИРАЩА КРЕДИТНА КАРТА

Издаване на карта
Издаване на всяка следваща карта
от същия тип
Експресно издаване/преиздаване
50 лв.
Преиздаване на карта:
- поради изтичане на валидност
Без такса
- по искане на клиента
15 лв.
(изгубена, открадната, повредена, забравен ПИН код, др. причина)
Годишна такса обслужване:
- на основна карта
25 лв. /без такса за първата година/
- на допълнителна карта
20 лв.
ТРАНЗАКЦИОННИ ТАКСИ
ДЕБИТНА КАРТА
VISA BUSINESS
Теглене на пари в брой от банкомат:
- на Банката
0.30 лв
- на друга банка в България и ЕИП
1.30 лв
- в чужбина
5 лв. + 1.5%
Теглене на пари в брой от ПОС терминал
- в България и ЕИП
10 лв. + 1.5%
- в чужбина
10 лв. + 1.5%
Плащане на стоки и услуги:
- в търговски обекти в страната и в чужбина Без такса
- в Интернет
Без такса
- при залагания
2%
Получаване на пари в брой с покупка
0.30 лв.
в търговски обект
Транзакции в ePay.bg/B-pay
Без такса
Такса за превод по карта чрез банкомат
1 лв.
(B-Pay)/ вноска по микросметка през ePay

Visa Business Credit/MASTERCARD BUSINESS

Visa Business Credit/MASTERCARD BUSINESS

Без такса
NA
50 лв.
Без такса
25 лв.
55 лв.
45 лв.
РЕВОЛВИРАЩА КРЕДИТНА КАРТА
Visa Business Credit/MASTERCARD BUSINESS

5 лв. + 1%, мин.10 лв.
7 лв. + 2%, мин.10 лв.
7 лв. + 2%, мин.10 лв.
8 лв. + 2%
8 лв. + 2%
Без такса
Без такса
2%
0.30 лв.
Без такса
NA

Бърз паричен превод – Cash M - в сила от
01.05.2017
Г. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ
7.

2 лв.

4 лв.

ДЕБИТНА КАРТА
VISA BUSINESS
1%

РЕВОЛВИРАЩА КРЕДИТНА КАРТА
Visa Business Credit/MASTERCARD BUSINESS

Възстановяване /получаване на средства
1%
по картова сметка чрез картова операция
2. Блокиране на карта - искане на картодържател Без такса
Без такса
3. Отблокиране на карта
Без такса
Без такса
4. Смяна на ПИН код на банкомат в България
Без такса
Без такса
5. Справка за:
- достъпно салдо на банкомат в България
0.30 лв.
0.30 лв.
- достъпно салдо на банкомат в чужбина
2 лв.
2 лв.
- достъпно салдо през ePay.bg/B-pay
Без такса
Без такса
- последни 5 транзакции на банкомат в Б-я
0.30 лв.
0.30 лв.
6. Промяна на параметри по картата
5 лв.
10 лв.
7. Неоснователно оспорване:
- на местна/и транзакция/и
40 лв.
40 лв.
- на транзакция/и в чужбина
40 лв.
40 лв.
8. Услугата „Сигурни плащания в Интернет“:
- регистрация
Без такса
Без такса
- повторна регистрация
5 лв.
5 лв.
9. Годишен абонамент за услугата SMS известие Без такса
Без такса
10. SMS известие за авторизация с банкова карта 0.12 лв.
0.12 лв.
11. Месечно извлечение по карта по e-mail
Без такса
12. Извънредно извлечение по карта
Текуща год. 5лв / Предходна год.10лв
13. Надвишен кредитен лимит
10 лв.
14. Получаване на карта в друг офис на Банката 10 лв
10 лв
различен от първоначално заявения
15. Изпращане на карта и/или ПИН с куриер на 130 лв.
130 лв.
адрес в чужбина (по искане на титуляр/картодържател)
16. Невърната карта, без случаите на изгубване, 5 лв
5 лв..
кражба и задържане в АТМ
17. Генериране на нов ПИН, изпращан в плик
5 лв.
5 лв.
Д. ОЛИХВЯВАНЕ
ДЕБИТНА КАРТА
РЕВОЛВИРАЩА КРЕДИТНА КАРТА
VISA BUSINESS
Visa Business Credit/MASTERCARD BUSINESS
1. Лихвен процент по разплащателна сметка
съгласно Лихвения Бюлетин
2. Период на олихвяване
в края на всяко тримесечие
3. Лихвена база
360/360
4. Плащания на стоки и услуги:
- при карта без обезпечение
16%
- при залог на финансов актив
13%
5. Теглене на суми в брой:
- при карта без обезпечение
19%
- при залог на финансов актив
16%
6. Неразрешен овърдрафт или неоторизирано законната лихва по
договорен лихвен процент плюс надбавка
превишаване на кредитен лимит или
просрочени задължения за
за просрочие в размер на 10%
просрочие
съответната валута + 10%
Забележка: 1/ Минимален неснижаем остатък по сметката за дебитна карта не се изисква
1.

VII. ТЪРГОВЦИ С ПОС ТЕРМИНАЛ/И
А. ТЪРГОВЦИ С ИНСТАЛИРАН РЕАЛЕН (ФИЗИЧЕСКИ) ПОС ТЕРМИНАЛ/И
1. Първоначално инсталиране на реален ПОС терминал
Без такса
2. Експресно инсталиране на реален ПОС терминал
100 лв.
3. Закриване на реален ПОС терминал
35 лв.
4. Месечна комуникационна такса за поддръжка на GPRS карта
5 лв.
(за пренос на данни)
5. Дължими комисиони от търговци за приемане на плащания
По договореност
с банкови карти
6. Подмяна на модел на реален ПОС терминал по искане на търговеца
30 лв.
7. Промяна на данни на реален ПОС терминал
5 лв. на позиция
Б. ТЪРГОВЦИ С ИНСТАЛИРАН ВИРТУАЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ/И
1. Първоначално дефиниране на виртуален ПОС терминал
Без такса
2. Дължими комисиони от търговци за приемане на плащания
По договореност
с банкови карти
3. Годишна такса за търговец с виртуален ПОС терминал/и
160 лв.
VIII. ПАКЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА МСП
БАКБ СТАРТ*

БАКБ СТАНДАРТ

БАКБ ПОТЕНЦИАЛ

БАКБ ТРАНЗАКТ

А.
Б.
1.
2.
3.
4.
В.
Г.
1.

2.

Д.
1.

2.
А)
Б)
В)

Г)
Д)

Е.
1.
2.
3.

4.

5.
Ж.
1.

2.
З.
1.

Месечна такса на пакетната
програма
Сметки
Откриване разплащ.с-ка /РС/
Минимално салдо по
разплащателна сметка
Месечна поддръжка
Масово откриване на сметки
на служители
Олихвяване

17 лв.

30 лв.

55 лв.

100 лв.

БАКБ СТАРТ
БАКБ СТАНДАРТ
БАКБ ПОТЕНЦИАЛ
БАКБ ТРАНЗАКТ
Без такса за 1 РС
Без такса за 1 РС
Без такса за 1 РС
Без такса за 1 РС
4 пъти таксата за
4 пъти таксата за
4 пъти таксата за
4 пъти таксата за
абонамент /68лв./
абонамент /120 лв./
абонамент /220 лв./
абонамент /400 лв./
Без такса за 1 РС
Без такса за 2 РС
Без такса за 2 РС
Без такса за 2 РС
/извлечения – получават се ежедневно през Виртуалната банка при налично движение по сметката/
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса

БАКБ СТАРТ
БАКБ СТАНДАРТ
БАКБ ПОТЕНЦИАЛ
БАКБ ТРАНЗАКТ
Предлага се разплащателна сметка със стъпаловидно олихвяване по Лихвен Бюлетин
Касови операции
БАКБ СТАРТ
БАКБ СТАНДАРТ
БАКБ ПОТЕНЦИАЛ
БАКБ ТРАНЗАКТ
Вноска на каса
За левове:
За левове:
За левове:
За левове:
до 4,000 лв. – 2 лв.
до 5,000 лв. – 2 лв.
до 6,000 лв. – 2 лв.
до 7,000 лв. – 2 лв.
над 4,000 лв. - 0.25%
над 5,000 лв. - 0.25%
над 6,000 лв. - 0.25%
над 7,000 лв. – 0.25%
За валута:
За валута:
За валута:
За валута:
до 2,000 EUR - 1 EUR
до 2,500 EUR - 1 EUR
до 3,000 EUR - 1 EUR
до 3,500 EUR – 1 EUR
над 2,000 EUR - 0.25%
над 2,500 EUR - 0.25%
над 3,000 EUR - 0.25%
над 3,500 EUR – 0.25%
Теглене на каса с
За левове:
За левове:
За левове:
За левове:
предварителна заявка
до 3,000 лв. - 3 лв.
до 3,500 лв. -3 лв.
до 4,000 лв. - 3 лв.
до 4,500 лв. - 3 лв.
над 3,000 лв. - 0.5%
над 3,500 лв. - 0.5%
над 4,000 лв. - 0.5%
над 4,500 лв. - 0.5%
За валута:
За валута:
За валута:
За валута:
до 1,500 EUR – 1.50 EUR до 2,000 EUR – 1.50 EUR до 2,500 EUR – 1.50 EUR
до 3,000 EUR – 1.50 EUR
над 1,500 EUR - 0.5%
над 2,000 EUR - 0.5%
над 2,500 EUR - 0.5%
над 3,000 EUR - 0.5%
Плащания
БАКБ СТАРТ
БАКБ СТАНДАРТ
БАКБ ПОТЕНЦИАЛ
БАКБ ТРАНЗАКТ
Входящи валутни преводи
0.1%, мин. 8 EUR,
0.1%, мин. 8 EUR,
0.1%, мин. 8 EUR,
0.1%, мин. 8 EUR
макс. 140 EUR
макс. 130 EUR
макс. 120 EUR
макс. 100 EUR
(различни от преводи в евро от банки от ЕИП, Швейцария, Сан Марино и Монако)
Изходящи преводи през Виртуална банка
Регистрация за банкиране през онлайн платформата и мобилно банкиране - без такса
Вътрешнобанков превод
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Междубанков левов превод
- БИСЕРА
За първите 5 броя в
За първите 10 броя в
За първите 15 броя в
За първите 25 броя в рамките
рамките на календарен
рамките на календарен
рамките на календарен
на календарен месец - без такса.
месец - без такса
месец - без такса
месец - без такса
- РИНГС
Съгласно Тарифата на
10 лв.
9 лв.
8 лв.
Банката, Раздел III
Междубанков валутен превод Съгласно Тарифата на
0.10% мин. 15 EUR, макс. 0.10% мин. 15 EUR, макс. 0.10% мин. 15 EUR, макс.
Вальор 2 раб.дни
Банката, Раздел III
200 EUR + 10 EUR
175 EUR + 10 EUR
150 EUR + 10 EUR
(различни от преводи в евро към банки от ЕИП, Швейцария, Сан Марино и Монако)
Файл за масово плащане
Вътрешнобанков-без такса Вътрешнобанков-без такса Вътрешнобанков-без такса Нареден чрез ВБ или на
Междубанков-1.2лв на ред Междубанков-1.2лв на ред Междубанков- 1лв. на ред електронен носител, съдържащ
само вътрешно-банкови преводи
и преводи през БИСЕРА - 1
файл месечно без такса за
плащанията; Ако ФМП съдържа
превод през РИНГС, всички
преводи в него се таксуват
съгласно Тарифата на Банката.
Международни дебитни карти БАКБ СТАРТ
БАКБ СТАНДАРТ
БАКБ ПОТЕНЦИАЛ
БАКБ ТРАНЗАКТ
Visa Business Debit
Издаване на карта
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
Преиздаване на карта поради
Без такса
Без такса
Без такса
Без такса
изтичане на валидност
Годишна такса обслужване 20 лв. / 10 лв.
20 лв. / 10 лв.
20 лв. / 10 лв.
Без такса
на основна карта (без такса за
първата година) и на допълнителна карта
Теглене на пари на банкомат
Съгласно Тарифата на 0.30 лв. от АТМ на банката
0.30 лв. от АТМ на банката
0.30 лв. от АТМ на банката
в страната и чужбина
Банката, Раздел VI
0.90 лв. от АТМ на др банка в 0.80 лв. от АТМ на др банка в 0.70 лв. от АТМ на др банка в
Б-я и ЕИП, 5лв+1.5% в чужб Б-я и ЕИП, 5лв+1.5% в чужб
Б-я и ЕИП, 5лв+1.5% в чужб
Плащане на ПОС в страната и
Съгласно Тарифата на Съгласно Тарифата на
Съгласно Тарифата на
Съгласно Тарифата на
чужбина
Банката, Раздел VI
Банката, Раздел VI
Банката, Раздел VI
Банката, Раздел VI
Международни кредитни карти БАКБ СТАРТ
БАКБ СТАНДАРТ
БАКБ ПОТЕНЦИАЛ
БАКБ ТРАНЗАКТ
Издаване на кредитна карта
1. Без такса за разглеждане на документи
MASTERCARD BUSINESS
2. Без такса за издаване на карта
3. Без годишна такса за обслужване на основна карта за 1-та година
4. Годишна такса за обслужване: 30 лв. за основна/ 20 лв. за допълнителна
5. Преиздаване на карта поради изтичане на валидност - без такса
Плащане на ПОС в
Съгласно Тарифата на
Съгласно Тарифата на
Съгласно Тарифата на
Съгласно Тарифата на
страната и чужбина
Банката, Раздел VI
Банката, Раздел VI
Банката, Раздел VI
Банката, Раздел VI
Кредити
МСП кредити

БАКБ СТАРТ
БАКБ СТАНДАРТ
БАКБ ПОТЕНЦИАЛ
БАКБ ТРАНЗАКТ
Отстъпка от таксата за
Отстъпка от таксата за
Отстъпка от таксата за
Отстъпка от таксата за
разглеждане на документи, разглеждане на документи, разглеждане на документи, разглеждане на документи,
намалена с до 20% от
намалена с до 20% от
намалена с до 20% от
намалена с до 20% от
стандартната стойност,
стандартната стойност,
стандартната стойност,
стандартната стойност,
но не повече от 50 BGN
но не повече от 100 BGN но не повече от 200 BGN но не повече от 200 BGN
Забележка: 1/ За ползване на пакет БАКБ Старт е необходимо Клиентът да има открит фирмен депозит с размер не по-малко от 20,000 лева /или
равностойността им в друга валута.

IX. ОПЕРАЦИИ С БЪЛГАРСКИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

А. Операции с финансови инструменти на регулиран пазар

1. Регистриране на клиент и откриване сметка при ЦД
5 лв.
2. Сделки с финансови инструменти на Българска Фондова Борса
2.1. Сделки с акции, компенсаторни инструменти и права върху акции
А) Поръчка до 20,000лв.
0.5%, мин. 5 лв.
Б) Поръчка от 20,000.01лв. до 100,000лв.
0.4%
В) Поръчка над 100,000.01 лв.
По договореност
1.2. Сделки с облигации
А) Поръчка до 20,000лв.
0.2%, мин. 5 лв.
Б) Поръчка от 20,000.01лв. до 100,000лв.
0.15%
В) Поръчка над 100,000.01 лв.
По договореност
1.3. Редовно подадена, но неизпълнени или оттеглена поръчка
5 лв.
1.4. Сделки с държавни ценни книжа
А) За номинал до 500,000 лв.
0.1%
Б) За номинал над 500,000.01 лв.
По договореност
3. Сделки, сключени на Централизиран/Неприсъствен публичен търг (ЦПТ/НПТ)
3.1. Сделки, сключени на ЦПТ/НПТ срещу непарични платежни средства
По договореност, мин. 20 лв.
3.2. Сделки, сключени на ЦПТ/НПТ срещу парични платежни средства
А) Поръчка до 20,000лв.
0.6%, мин. 5 лв.
Б) Поръчка от 20,000.01лв. до 100,000лв.
0.4%
В) Поръчка над 100,000.01 лв.
По договореност
4. Поръчка за участие в първично или вторично публично предлагане
По договореност
5. Заявка за участие в увеличение на капитала на публично дружество
5 лв.
6. Сделки с ЦК при търгово предлагане за изкупуване
По договореност
Б. Операции с финансови инструменти извън регулиран пазар
По договореност

В. Попечителство и съхранение на финансови инструменти
1. Поддръжка на сметка за финансови инструменти за непрофесионални
инвеститори
2. Поддръжка на сметка за финансови инструменти за професионални
инвеститори

0.06% на годишна база,
мин 3 лв. на тримесечие
Без комисиона

Г. Трансфер на финансови инструменти
1.
2.
3.
4.

Прехвърляне от лична сметка на клиента в ЦД по кл. сметка при БАКБ
Прехвърляне от сметка на клиента при друг ИП по кл. сметка при БАКБ
Прехвърляне от клиентска сметка при БАКБ към кл. сметка при друг ИП
Прехвърляне от клиентска сметка при БАКБ към лична сметка в ЦД

5 лв.
Без комисиона
20 лв.
5 лв.

Д. Други
1. Изготвяне на удостоверения, справки за държани активи и извършени
15 лв. на справка
Транзакции на траен носител
2. Представляване на акционер на Общото събрание на дружеството
По договореност
3. Инвестиционни консултации и анализи
По договореност
4. Изготвяне на проспект за публично предлагане на ценни книжа
По договореност
5. Доверително управление
По договореност
Забележка: 1/ За всички случаи, които не са описани в настоящата тарифа и/или са договорени други условия по договор с
клиента, се прилагат договорените между клиента и банката условия. 2/ Таксата по т. В. 1. се изчислява ежемесечно на
годишна база като процент от среднопретегления месечен обем на финансовите инструменти, оценени към последния ден
на месеца и се удържа към края на всяко календарно тримесечие. Kлиентите по т. В. 2. е необходимо да отговарят на
условията за професионален клиент по смисъла на § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на ЗПФИ и изрично да са
декларирали/доказали това обстоятелство пред БАКБ. 3/ Таксата по т. А. 4 се договаря в зависимост от метода използван
за пласиране на финансовите инструменти
X. УСЛУГИ НА БАНКАТА КАТО РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ /РА/
1. Издаване на депозитарна разписка (ел. сертификат) за фин. инструменти,
държани по клиентска подсметка при БАКБ
2. Издаване на дубликат на депозитарна разписка
3. Промяна на лични данни в Централен депозитар АД
4. Извършване на процедура по наследяване и дарение на фин. инструменти:
4.1. Справка и блокиране на ценни книжа и компенсаторни инструменти
при наследяване и прехвърляне при наследяване
4.2. Справка и блокиране на ценни книжа и компенсаторни инструменти при
наследяване по завещание и прехвърляне при наследяване по завещание
5. Прехвърляне на ценни книжа и компенсаторни инструменти при дарение
6. Прехвърляне на ценни книжа и компенсаторни инструменти по
изпълнение на съдебно решение
7. Прехвърляне на ценни книжа и компенсаторни инструменти като РА
по сделки с финансови инструменти, предварително сключени пряко
между страните
8. Издаване на портфейл на физическо лице
9. Издаване на разширен портфейл на физическо лице

5 лв.
15 лв.
15 лв.
50 лв.
70 лв.
50 лв.
50 лв.
По договореност, мин.50 лв
за всяка от страните
40 лв.
50 лв.

10. Издаване на портфейл на физическо лице към стара дата
11. Издаване на портфейл на юридическо лице

50 лв.
150 лв.

XI. ДРУГИ
1. Потвърждения на одитори
Български 80 EUR / Английски 100 EUR
2. Банково удостоверение
Български 15EUR / Английски 20EUR
Удостоверение за остатъчен дълг по кредит
90 лв.
3. Банкова референция
Български 25EUR / Английски 35EUR
4. Суифт
10EUR; Акредитив, гаранция - 10EUR/стр
5. Допълнително извлечение по сметка, справка
Текуща год.5EUR / Предходна год.10ЕUR
(за клиентите, заявили получаване на извлечения „при поискване“,таксата не се дължи за еднократно генериране на
извлечение в рамките на календарен месец)
6. Пощенски разноски, факс, и-мейл
За страната 5 EUR / За чужбина 8 EUR
7. Изпращане на документи с бърз куриер
50 EUR
8. Консултация документарни операции
50 EUR
9. Потвърждаване на автентичност
50 EUR
10. Обработка на запорно съобщение
30 лв.
11.1. Предоставяне на информация за сметки по искане на титуляря, при спазване на действащото законодателство
A) Информация за наличие на сметки
Български 30 BGN / Английски 50 BGN
Б) Извлечение от сметка
Текуща год.5EUR / Предходна год.8ЕUR
11.2. Предоставяне на инф-я за сметки по искане от трето лице, различно от титуляря (в това число частен съдебен
изпълнител или публичен изпълнител), при спазване на действ.законодателство Български 30 BGN / Английски 50 BGN
12. Изпращане на извлечение по сметка във формат МТ940
30 лв. месечно на сметка
Забележка: 1/ Такса по т.1 не се прилага за клиенти, ползващи кредит от Банката. 2/ Такси по т.11.1 и т.11.2. не се дължат,
когато информацията се изисква на основание решение на съд или по закон/нормативен акт от държавен или регулаторен
орган.
XII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
1. Комисионите, таксите и разноските по валутни операции са посочени в евро и могат да бъдат преизчислени в друга валута
по централния курс на БНБ в деня на плащане.
2. Клиентите плащат всички такси и комисиони на други банки, както и всички пощенски, комуникационни и други разходи
на Банката, възникнали във връзка с техни операции.
3. При недостатъчна разполагаемост по сметките на клиента във валутата на съответната операция за покриване на
банковите разноски, Банката задължава която и да е друга сметка на клиента с равностойността в съответната валута по
централния курс на БНБ в деня на плащането.
4. В случай, че клиентът предварително не е указал за чия сметка са банковите такси и комисиони, Банката събира същите
от Наредителя. Банката запазва правото си да събира дължимите й комисиони и разноски от Наредителя и в случаите,
когато в неговото нареждане е указано, че те са за сметка на Бенефициента, но Банката не успее да ги събере от последния.
5. Клиенти, които не поддържат сметки в Банката, предварително заплащат дължимите такси и комисиони.
6. За банкови услуги, непредвидени в настоящата Тарифа, както и за специални операции, изискващи извънредна,
необичайна работа, Банката събира допълнителни комисиони по договореност.
7. Цените на всички услуги, подлежащи на облагане според Закона за ДДС, са с включен ДДС.
8. Настоящата Тарифа е одобрена от Управителния Съвет на Банката на 23.08.2012, допълнена на 05.10.2012, 08.11.2012,
20.12.2012, 14.02.2013, 28.02.2013, 21.03.2013, 28.03.2013, 21.08.2013, 10.10.2013, 17.10.2013, 20.02.2014, 03.04.2014,
17.04.2014, 29.04.2014, 26.06.2014, 01.07.2014, 17.07.2014, 24.07.2014, 31.07.2014, 27.11.2014, 26.02.2015, 06.03.2015,
04.06.2015, 11.06.2015, 23.07.2015, 06.08.2015, 27.08.2015, 17.12.2015, 21.01.2016, 31.03.2016, 07.04.2016, 14.07.2016,
24.11.2016, 29.12.2016, 26.01.2017, 10.02.2017, 20.04.2017, 25.05.2017, 15.06.2017, 29.06.2017, 13.07.2017, 24.08.2017,
12.10.2017, 01.03.2018, 07.06.2018, 11.10.2018, 30.05.2019, 03.10.2019, 12.12.2019, 06.02.2020, 28.05.2020, 11.06.2020,
08.10.2020, 29.10.2020, 20.05.2021, 29.07.2021, 05.08.2021, 02.09.2021, 16.09.2021, 09.12.2021, 27.01.2022, 24.03.2022,
23.06.2022, 28.07.2022, 04.08.2022 и влиза в сила от 05 Август 2022.
XIII. ОСНОВНИ КОРЕСПОНДЕНТИ НА БАНКАТА
ВАЛУ
БАНКА
ТА
EUR
Raiffeisen Bank International, Vienna, Austria
USD
Raiffeisen Bank International, Vienna, Austria
GBP
Raiffeisen Bank International, Vienna, Austria

SWIFT
RZBAATWW
RZBAATWW
RZBAATWW

БАНКОВ
КОД
31000
31000
31000

Сметка №
000-55.053.581
070-55.053.581
083-55.053.581

БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД
BIC: BGUSBGSF, Е-MAIL bacb@bacb.bg
ТЕЛ. +359-2-9058377, ФАКС +359-2-9444413, www.bacb.bg

