
РЕЧНИК
на използваните термини в документ с информация за таксите, 

предоставян от Банка ДСК на потребители
(по чл. 104 от Закона за платежните услуги и платежните системи)

УСЛУГА ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Откриване на разплащателна сметка

Доставчикът на платежни услуги открива платежна 
сметка на клиент за извършване на платежни  
операции и за съхранение на пари, платими на 
виждане без срок за предизвестие от титуляря 
за ползване на средствата.

Поддържане на разплащателна сметка

Доставчикът на платежни услуги обслужва платежна 
сметка, която се използва от клиента за извършване  
на платежни операции и за съхранение на пари, 
платими на виждане без срок за предизвестие от 
титуляря за ползване на средствата.

Закриване на разплащателна сметка

Закриване на платежна сметка, която се използва от 
клиента за извършване на платежни операции и за 
съхранение на пари, платими на виждане без срок за 
предизвестие от титуляра за ползване на средствата.

Обслужване на дебитна карта в 
национална валута

Доставчикът на платежни услуги обслужва дебитна 
карта, свързана с  платежна сметка на клиента в 
национална валута. Сумата на всяка операция с 
картата се осчетоводява директно и в пълен размер 
от платежната сметка на клиента.

Обслужване на кредитна карта в 
национална валута

Доставчикът на платежни услуги обслужва кредитна 
карта, свързана със сметка на клиента в национална 
валута, по която е предоставен за ползване отпуснат 
от доставчика кредит. Общата сума на операциите, 
извършени с картата за договорен период се 
осчетоводява от сметката на клиента в пълен размер 
или частично на договорена дата. С договор за кредит 
между доставчика и клиента се определя дали на 
клиента се начислява лихва за предоставения заем.

Теглене в брой на територията на 
страната

Клиентът тегли пари в брой от своята платежна  
сметка на територията на страната на каса, ПОС  
или АТМ терминално устройство.
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Теглене в брой с дебитна карта  
на терминално устройство АТМ  
в чужбинa

Клиентът тегли пари в брой от своята платежна  
сметка, като използва дебитната си карта на 
терминално устройство ATM в чужбина.

Плащане с дебитна карта
Клиентът плаща стоки и услуги на място или през 
интернет с дебитна карта.

Плащане с кредитна карта
Клиентът плаща стоки и услуги на място или през 
интернет с кредитна карта.

Справка за баланс по платежна сметка 
чрез терминално устройство АТМ

Клиентът получава справка на терминално устройство 
АТМ в страната за баланса по своята платежна сметка, 
към която е свързана дебитната му карта.

Кредитен превод в национална валута 
към платежна сметка при друг ДПУ

По искане на клиента, доставчикът на платежни  
услуги извършва парични преводи от платежната 
сметка на клиента по друга платежна сметка при  
друг доставчик на платежни услуги (ДПУ) в  
национална валута.

Кредитен превод в национална валута 
към платежна сметка при същия ДПУ

По искане на клиента, доставчикът на платежни 
услуги извършва парични преводи от платежната 
сметка на клиента по друга платежна сметка при 
същия доставчик на платежни услуги, в национална 
валута.

Кредитен превод в национална валута 
към платежна сметка на бюджета при 
друг ДПУ

По искане на клиента, доставчикът на платежни 
услуги извършва парични преводи от платежната 
сметка на клиента по платежна сметка на бюджета 
при друг доставчик на платежни услуги, инициирани 
с платежно нареждане за плащане към бюджета, 
в национална валута.

Плащане на комунални услуги

По искане на клиента, доставчикът на платежни  
услуги извършва парични преводи от платежната 
сметка на клиента по платежна сметка при същия 
или друг доставчик на платежни услуги, позволяващи 
плащане на битови сметки (електричество, вода, газ, 
телефон и др.).

Кредитен превод в чуждестранна 
валута към платежна сметка при  
друг ДПУ

По искане на клиента, доставчикът на платежни услуги 
извършва парични преводи от платежната сметка на 
клиента по друга платежна сметка при друг доставчик 
на платежни услуги, в чуждестранна валута.

Кредитен превод в чуждестранна 
валута към платежна сметка при 
същия ДПУ

По искане на клиента, доставчикът на платежни услуги 
извършва парични преводи от платежната сметка 
на клиента по друга платежна сметка при същия 
доставчик на платежни услуги, в чуждестранна валута.
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Входящ кредитен превод в 
чуждестранна валута

По платежната сметка на клиента при доставчик на 
платежни услуги постъпват суми от парични преводи 
в чуждестранна валута.

Овърдрафт

Доставчикът на платежни услуги и клиентът се 
договарят предварително, че клиентът има право 
да ползва средства, надвишаващи наличността по 
неговата платежна сметка, под формата на кредит. 
В договора се определя максимална сума, която 
може да се заема, и дали се начисляват такси и 
лихва за клиента.
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