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Лихвена политика на Експресбанк АД за индивидуални клиенти 

 
I. Срочни депозити 
 

1.  Лихвени проценти по стандартни срочни депозити Гарант* 
 

 BGN EUR USD GBP CHF 

1 месец  стандартен 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 

3 месеца стандартен 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 

6 месеца  стандартен 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 

9 месеца стандартен 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 

12 месеца стандартен 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 

24 месеца стандартен 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 

36 месеца стандартен 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 

За сума равна или над: 200 100 100 500 500 

*Считано от 01.03.2020 г. се спира продажбата на депозит Гарант. Обявените лихвени проценти са 
валидни при автоматично подновяване на депозита. 
 
 
II. Сметки на виждане 
 

1. Лихвени проценти по кредитно салдо (спестявания) 
 

 За суми равна или по-
голяма от: 

BGN USD EUR GBP CHF 

Разплащателна сметка на физ. Лице 5 вал.единици 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Платежна сметка за основни 
операции 

5 вал.единици 0,00% - - - - 

Спестовна сметка*, ****, ***** 30 вал. единици 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Детска спестовна сметка*, ****, ***** 30 лева/15 вал. единици 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Спестовна сметка „Хоризонти”**, **** 500 BGN/250 EUR 0,00% - 0,00% - - 
Детска спест. сметка „Хоризонти”**, 
**** 

500 BGN/250 EUR 
0,00% - 0,00% - - 

Спест. сметка „Нови Хоризонти”***, 
**** 

500 BGN/250 EUR 
0,00% - 0,00% - - 

Детска спест.сметка „Нови 
Хоризонти”***, **** 500 BGN/250 EUR 0,00% - 0,00% - - 

Забележка: Суми над 0 и под обявения минимум не се олихвяват 
*Лихвените Проценти по спестовни сметки в CHF включително детска спестовна сметка са валидни за сметки открити  
до 09.02.2018г. От 12.02.2018г. такива сметки не могат да бъдат откривани. 
**Лихвеният процент по спестовна сметка Хоризонти е валиден за сметки, открити до 30.04.2010 г. След 01.05.2010 г. не 
се допуска откриване на този вид сметки. 
*** Спестовни сметки Нови Хоризонти могат да бъдат откривани само с новопривлечени средства до 09.02.2018, като 
лихвените проценти по-горе са валидни за тях. От 12.02.2018 г. такива сметки не могат да бъдат разкривани, 
включително Детска спестовна сметка “Нови Хоризонти“.  
****Считано от 01.10.2019г  по Спестовна сметка (в BGN, EUR, GBP, CHF), Детска спестовна сметка (в BGN, EUR, GBP, 
CHF), Спестовна сметка Хоризонти, Детска спестовна сметка Хоризонти, Спестовна сметка Нови Хоризонти и Детска 
спестовна сметка Нови Хоризонти приложимият лихвен процент ще бъде 0.00%  
*****Считано от 01.01.2020г  по Спестовна сметка в USD и Детска спестовна сметка в USD приложимият лихвен процент 
ще бъде 0.00%  
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Лихвени проценти по Самоспестовна сметка*, **, ***, **** 
 

За сумa равна 
или по-голяма от: 

BGN За сумa равна 
или по-голяма от: 

EUR За сумa равна или 
по-голяма от: 

USD 

30 BGN 0,00% 30 EUR 0,00% 30 USD 0,00% 
3000 BGN 0,00% 1500 EUR 0,00% 1500 USD 0,00% 

15 000 BGN 0,00% 7 500 EUR 0,00% 7 500 USD 0,00% 
50  000 BGN 0,00% 25 000  EUR 0,00% 25 000  USD 0,00% 

Забележка: Суми над 0 и под обявения минимум не се олихвяват. При преминаване на съответния праг,  цялата сума 
се олихвява с по-високия лихвен процент. 
*Считано от 03.06.2019г се спира от продажба Самоспестовна сметка. Лихвените проценти са валидни за открити 
сметки до 31.05.2019г 
**Считано от 01.10.2019г  ще бъде променен приложимият лихвен процент (в лева и евро) за Самоспестовна сметка - 
ще започне от 0.00% за най-ниския праг (30 BGN/EUR); 0.01% за 3 000 BGN/1 500 EUR; 0,02% за 15 000 BGN/7 500 EUR 
и ще достигне 0.03% за суми равни или по-големи от 50 000 BGN/25 000 EUR. 
***Считано от 01.01.2020г  ще бъде променен приложимият лихвен процент в USD за Самоспестовна сметка - ще 
започне от 0,00% за най-ниския праг 30 USD; 0,01% за 1 500 USD; 0,02% за 7 500 USD и ще достигне 0,03% за суми 
равни или по-големи от 25 000 USD. 
****Считано от 01.02.2020г  ще бъдат променени приложимите лихвени проценти за Самоспестовна сметка – за всички 
валути и за всички суми ще бъдат 0,00%. 
 
 
Експресбанк поддържа разплащателни сметки на физически лица и в следните валути:  

 

Забележка: По тези сметки не се начисляват лихви. Възможни са безкасови операции с изключение на периодичен 
превод и директен дебит.   
*От 30.03.2020 г. се спират касови операции в Японска йена (JPY), Канадски долар (CAD), Шведска крона (SEK), 
Норвежка крона (NOK) и датска крона (DKK). 
**От 1.03.2020 г. се спират от продажба разплащателни сметки в Австралийски долари (AUD), Норвежка крони (NOK), 
Датска крони (DKK), Чешка крони (CZK) и Полска злоти (PLN).  
От 1.3.2020 г. се спират от продажба Спестовни сметки във валути Канадски долари (CAD), Австралийски долари (AUD), 
Датски крони (DKK), Японски йени (JPY), Норвежки крони (NOK), Турски лири (TRY). 
От 1.3.2020 г. се спира от продажба Детска разплащателна сметка. 
 

2. Лихвени проценти по неразрешено дебитно салдо (неразрешен овърдрафт) 
 
 BGN USD EUR GBP CHF 
Разпл. сметка на физ. лице 26,00% 21,50% 21,50% 21,50% 21,50% 

 
3. Лихвен процент по неразрешен овърдрафт (по разплащателна сметка, по която е разрешен 

овърдрафт): 
 Променлив лихвен процент в размер на договорения лихвен процент, увеличен с надбавка от 6 (шест) пункта. 
 

 Лихвен процент: Касови операции 
Японска йена (JPY) 0%  

 
 

Възможни касови операции в оригинална 
валута * 

Канадски долар (CAD) 0% 

Шведска крона (SEK) 0% 

Норвежка крона (NOK)** 0% 

Датска крона (DKK)** 0% 

Румънска лея (RON) 0%  
 

Извършването на касови операции не е 
възможно в оригинална валута 

Чешка крона (CZK)** 0% 

Полска злота (PLN)** 0% 

Унгарски форинт (HUF) 0% 

Aвстралийски долар 
(AUD)** 

0% 

Руска рубла (RUB) 0% 

Турска лира (TRY) 0% 


