УСЛОВИЯ ПО ДЕПОЗИТИ НА БИЗНЕС КЛИЕНТИ
Лихвени проценти и метод на изчисляване на лихвата
Върху сумата на депозита се начислява лихва, в случай че такава е предвидена в
Лихвения бюлетин на Банката за съответния вид депозит в съответната валута.
Приложимите лихвени условия по депозитни продукти се обявяват в Лихвения бюлетин на
банката за съответния клиентски сегмент, вид на депозита, валута, срок и размер на депозита.
Банката начислява лихви на база 360 (триста и шестдесет) лихводни за година и 30
(тридесет) лихводни за месец - по депозити със срок 1, 3, 6 и 12 месеца и лихви на база 360
(триста и шестдесет) лихводни за година и реален брой дни в седмица/месец/година - по
депозити със срок 7 и 14 дни и депозити с нестандартен срок .
Денят на закриване на депозитна сметка не е лихвен ден.
При срочните депозити със стандартни фиксирани срокове /1, 3, 6 и 12 месеца, 7 и 14
дни/ се прилагат два метода на начисляване на лихвата:
1. срочни депозити с капитализиране на лихвата - при изтичане на договорения срок,
лихвата се прибавя /капитализира/ към главницата на депозита, при което за новия срок се
начислява лихва върху така формираната нова главница
2. срочни депозити с изплащане на лихвата - при изтичане на договорения срок,
лихвата се трансферира служебно по посочена от клиента разплащателна сметка в Банката.
До изтеглянето на лихвата, върху нея се начислява лихва като по разплащателна сметка в
съответната валута, ако такава е предвидена в Лихвения бюлетин на банката . Срочният
депозит се предоговаря служебно с главницата, с която е открит и при първоначално
договорените условия.
Минимални суми приемани на депозит
Минималните суми за откриване на депозитни сметки, в случай че се предвиждат
такива, се обявяват в Лихвения бюлетин на банката към съответния депозитен продукт.
Условия по срочни депозити
Откриване и закриване на депозит. Довнасяне на средства по депозит
1. Операциите по откриване и закриване на депозит се извършват само чрез безкасов
превод от/към разплащателна сметка на титуляра в Банка ДСК.
2. Довнасяне на средства по съществуваща депозитна сметка се осъществява
единствено чрез безкасов превод от разплащателна сметка на титуляра в Банка
ДСК.
3. Операциите по т. 1 и 2 се осчетоводяват в деня, в който са наредени от клиента или
са изпълнени служебно от Банката (в случаите, в които не е уговорено автоматично
подновяване).
4. При прехвърляне на средства между сметки в различна валута се прилага
безкасовия курс на Банката към момента на извършване на операцията.
Условията по т.1 и т.2 не важат за клиенти, за които има законови ограничения за
поддържане на разплащателна сметка само в една банка и сметката е открита в банка
различна от Банка ДСК.
При внасяне на пари по срочен депозит /откриване на нова депозитна сметка или
довнасяне на суми по съществуваща депозитна сметка/, Титулярът дължи такса „Приемане на
пари по срочен депозит“ съгласно Тарифата на Банката, действаща към датата на
операцията.
За платежните операции, свързани с откриване и закриване на депозита, както и
довнасяне на суми по него, ТИТУЛЯРЪТ заплаща такси и комисиони, предвидени в

действащата към датата на съответната операция Тарифа на БАНКАТА, която БАНКАТА
обявява чрез съобщения на определени за това места в банковите салони.
При изтичане на срока, за който е открита депозитната сметка, депозитът се закрива на
падежна дата, като сумата по него ведно с начислената лихва /ако такава е уговорена/ се
прехвърля по разплащателна сметка на ТИТУЛЯРА, освен ако в договора не е предвидено
друго. В случаите, в които депозитът и разплащателна сметка са в различни валути, депозитът
/главница и лихва/ се превалутира служебно по курса на Банката за деня, след което сумата
се прехвърля по посочената от клиента разплащателна сметка.
В случай че е договорено автоматично подновяване на депозит на падежна дата, той се
подновява за същия срок при актуалния към датата на подновяване лихвен процент,
приложим по депозити от същия тип, вид и валута, съгласно официално обявения лихвен
бюлетин на Банката.
Срок за предизвестие и последици при предсрочно теглене на влога
Банката не изисква предизвестие при закриване на депозит на падежна дата. При
закриване на депозита преди падежна дата, за периода от датата на откриване /респективно
от датата на последното подновяване/ до датата на закриване на депозита се начислява лихва
като по разплащателна сметка в съответната валута, ако такава е предвидена в Лихвения
бюлетин на банката.
Когато съгласно настоящите Условия и Договора за депозит се допуска касово
закриване на срочен депозит и това се извършва извън падежна дата, клиентът дължи такса,
съгласно действащата към момента на извършване на операцията Тарифа за лихви, такси и
комисионни.
Гарантиране на влоговете
Паричните средства на титуляра в Банка ДСК в лева и чуждестранна валута, са
гарантирани при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките.
Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по
влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196
000 лв.
Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия,
представляващи изпиране на пари по смисъла на 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. Не се изплащат влогове, чийто титуляр не е
бил идентифициран съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Не се изплащат гарантираните размери на влоговете в Банката на:
1.други банки, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка;
2.финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции;
3.застрахователи и презастрахователи по чл. 12 от Кодекса за застраховането;
4.пенсионноосигурителни дружества и фондове за задължително и доброволно пенсионно
осигуряване;
5.инвестиционни посредници;
6.колективни инвестиционни схеми, национални инвестиционни фондове, алтернативни
инвестиционни фондове и дружества със специална инвестиционна цел;
7.бюджетни организации по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за
публичните финанси;
8.Фонда за компенсиране на инвеститорите, Фонда за гарантиране на влоговете в банките
и Гаранционния фонд по чл. 518 от Кодекса за застраховането.
Банката предоставя на титуляра Информационен бюлетин, съдържащ основна
информация относно защита на влоговете, след сключване на индивидуалния договор за
сметка ( депозит), веднъж годишно, на хартиен носител при посещение на титуляра в което и
да е поделение на банката.
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