Документ с информация за таксите

Наименование на доставчика на сметката: Банка ДСК АД
Име на сметката: Сметка с Младежка карта в „Младежки пакет“
Дата: 31.01.2022 г.

 Настоящият документ има за цел да Ви информира относно таксите за използване на
основни услуги, свързани със Сметка с Младежка карта, когато тя е включена в
„Младежки пакет” на Банка ДСК АД. С негова помощ ще можете да съпоставите тези
такси с таксите по описаните услуги, когато не са включени в „Младежки пакет”, или
когато са включени и в други пакети от услуги на Банка ДСК АД.
 Възможно е да са приложими други такси за използването на услуги, свързани със
сметката, които не са включени в „Младежки пакет” и в настоящия документ. Пълната
информация се съдържа в Тарифа за лихвите, таксите и комисионните на Банка ДСК
АД, както и в Документ с информация за таксите за Сметка с Младежка карта и за
Стандартна разплащателна сметка.
 Речник на използваните в настоящия документ термини се предоставя безплатно.

Услуга

Такса

Общи услуги по сметката
Такса за ползване на пакет

месечна такса

1,50 лв.

общ размер на
годишните
такси

18,00 лв.

Включва пакет от услуги, съдържащ :
Откриване на сметка с Младежка карта в национална
валута - 1 бр.

Без такса

Издаването на карта от този вид е ограничено до един
брой на клиент
Поддържане и оперативно обслужване на сметка с
Младежка карта в национална валута (месечно) - 1 бр.
Издаването на карта от този вид е ограничено до един
брой на клиент
Издаване и обслужване на дебитна и предплатена
карта:

Без такса

Без такса

1

Дебитна "Младежка карта" - 1 бр.
Предплатена карта Virtual MasterCard/ Virtual Visa -1 бр.
Над този брой ще се начисляват отделни такси за
допълнителна дебитна карта
Издаване на допълнителна дебитна карта Debit
MasterCard PayPass/Visa Debit payWave – 1 бр.

3,00 лв.

Карти и пари в брой
Обслужване на допълнителна дебитна карта Debit
MasterCard PayPass/Visa Debit payWave

месечна такса

Без такса

Информация за допълнителни услуги
Информация за таксите за услуги, надвишаващи броя на услугите, включени в пакета
(с изключение на таксите, посочени по-горе)
Услуга
Такса
Издаване/преиздаване на предплатена карта Virtual
MasterCard/ Virtual Visa
Обслужване на предплатена карта Virtual MasterCard/
Virtual Visa

Без такса

месечна такса

Без такса

2

