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ВИД ДЕБИТНА КАРТА   

START ПАКЕТ
DEBIT MASTERCARD PAYPASS, 

VISA ELECTRON, VISA DEBIT

SMART ПАКЕТ
DEBIT MASTERCARD PAYPASS, VISA 

ELECTRON, VISA DEBIT, VPAY 6

SMART ПАКЕТ
MASTERCARD 

STANDARD

SMART ПАКЕТ
MASTERCARD 

GOLD 6

Разплащателна сметка

BankOn Wеb     

BankOn SMS

Включени преводи в BGN 
на месец през BankOn Web 

и/или BankOn Mobile5

10 10 10

Застраховка Комфорт

Месечно обслужване 2.30 BGN 4.90 BGN | 2.45 EUR 5.90 BGN | 2.95 EUR 7.90 BGN | 3.95 EUR

Закриване на пакет, открит през
последните 6 месеца

3 месечни такси за обслужване 3 месечни такси за обслужване 3 месечни такси за обслужване

    

Месечно обслужване 0.35 BGN без такса 0.99 BGN | 0.49 USD/EUR3

SMS (mTAN) изпратен от банката 0.15 BGN – 0.15 BGN

Токен устройство, за валидране на 
преводите, по избор

18 BGN – –

Еднократно плащане на комунални услуги неограничен брой, без такса неограничен брой, без такса –

 1. Таксите за SMS се дебитират от разплащателната сметка на месечна база. 2. Годишният абонамент за клиенти с годишно таксуване на BankOn Web е 4,20 BGN,  
       3.  Допълнителен абонат на BankOn SMS е без такса за месечно обслужване. 4. За вход в приложението BankOn Mobile е необходим абонамент за BankOn Web. 5. Включените в SMART пакет преводи са в 

сила от 07.03.2017 г. и не включват преводи през RINGS (спешни преводи), нито плащания на комунални услуги през меню „Битови сметки“. Таксите за преводите, 
над 10-те включени в пакета, могат да бъдат дебитирани (начислени) от сметката през месеца, следващ месеца на извършване на превода. 6. SMART пакет с карта VPAY и 
Mastercard Gold e спрян от продажба от 07.03.2017г.
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КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ

ЛЕВА ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА

В ОФИС В ОФИС

Входящ кредитен превод от същия доставчик на 
платежни услуги

без такса без такса

Входящ кредитен превод от друг доставчик на платежни 
услуги

без такса
0.10% 

(min. 5 BGN, max. 200 BGN)

Кредитен превод към платежна сметка на същия 
титуляр, при същия доставчик на платежни услуги

без такса

Кредитен превод към платежна сметка при същия 
доставчик на платежни услуги

1.50 BGN 0.45 BGN 8 BGN 4 BGN

Кредитен превод към платежна сметка при друг 
доставчик на платежни услуги

3 BGN 0.90 BGN

преводи в EUR – SEPA1

0.22%
(min 35 BGN / 
max 400 BGN)

0.20%
(min 15 BGN/ 
max 400 BGN)

преводи във валута – SWIFT

0.22%
(min 35 BGN / 
max 400 BGN)

0.20%
(min 15 BGN/ 
max 400 BGN)

Спешен кредитен превод към платежна сметка при друг 
доставчик на платежни услуги, вкл. RINGS

16 BGN 12 BGN

преводи в EUR – SEPA
удвоени такси

преводи във валута - SWIFT
удвоени такси

Ръчна обработка на превод със стара сметка или грешен 
IBAN

– 10 BGN –

Проучвания, канселации и поправки 30 BGN 60 BGN

АВТОМАТИЧНО ПЛАЩАНЕ 
НА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

Месечен абонамент 0.25 BGN

Изпълнение на транзакция 0.25 BGN

SMS изпратен от банката 0.15 BGN

ПОСТОЯННО ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ (ПЕРИОДИЧЕН ПРЕВОД)

Абонамент, еднократно 2 BGN

Периодичен превод към същия доставчик на платежни услуги 0.45 BGN

Периодичен превод към друг доставчик на платежни услуги 0.90 BGN

Периодичен превод  към същия доставчик на платежни услуги, 
до същия титуляр

без такса

ДИРЕКТЕН ДЕБИТ

Абонамент, еднократно 2 BGN

Плащане или иницииране на директен дебит към същия 
доставчик на платежни услуги

0.20 BGN

Плащане или иницииране на директен дебит към друг доставчик 
на платежни услуги

0.50 BGN

ПРЕВОДИ
И ПЛАЩАНИЯ

 1. ДПУ - доставчик на платежни услуги. 2. Кредитните преводи в Единната зона за плащания в евро (SEPA) се излъчват с вальор работния ден, след деня на подаване, а спешни SEPA преводи се излъчват с вальор деня на 
подаването, когато са постъпили до 12:30 ч. в работен ден. 3. Комисионите не включват такси на банките кореспонденти. За преводи с опция “OUR”, тези допълнителни такси се събират от сметката на наредителя. 4. За преводи с 
опции “SHA” и “BEN”, таксите на банките кореспонденти се удържат от сумата на превода. Преводи в EUR с опция “SHA” към получатели от страни в ЕС са освободени от такси на банки кореспонденти. 5. Преводи от и към страни на 
територията на Европейското икономическо пространство (ЕИП) във всички валути, винаги се извършват с опция за поделяне на разноските между наредителя и бенефициента (SHA). 6. За изходящи преводи в USD с опция “OUR”, 
банката покрива кореспондентски такси до USD 50.00, за което се начислява допълнителна такса в размер на USD 25.00. В случай на по-високи кореспондентски комисиони, разликата се удържа от сметката на наредителя. Услугата 
се предлага поради приета практика в САЩ, според която американските банки удържат своите такси от сумата на превода, независимо от нареждането на наредителя всички такси да са за негова сметка. Допълнителната клауза 
гарантира, че цялата сума на превода ще бъде получена от получателя. 7. Преводи между сметка на едно физическо лице като индивидуален клиент и сметката му като свободна професия, не се считат за преводи между един и същ 
титуляр. 8. Комисионите за входящ превод в чуждестранна валута се удържат от сметката на получателя само в случай, че полученият превод е с опция “SHA” или “BEN”. 9. Връщането на входящ превод в чуждестранна валута по 
искане на получателя се счита за изходящ превод. Изходящ превод в чуждестранна валута, който е върнат не по вина на банката, се счита за входящ превод.

без такса за 
регистрация на АПКУ
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КАСОВИ
ОПЕРАЦИИ

ВНАСЯНЕ В БРОЙ1,3,4

Вноска от титуляра без такса

Вноска от трето лице по сметка на клиент физическо лице, 
таксата е дължима от вносителя 5 0.20% (min 2 BGN)

Касови преводи 1% (min. 5 BGN)

Вноска по сметка на повече от 100 монети дневно, процент 
върху сумата

3% (min. 5 BGN)

ТЕГЛЕНЕ В БРОЙ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

До 3000 лв. или равностойност в друга валута, на операция 1, 3, 4 3 BGN

Над 3000 лв. или равностойност в друга валута, върху 
горницата, на операция 1, 2, 3, 4

3 BGN + 0.40%
max 500 BGN

 
ОБМЯНА НА ВАЛУТА

Обмяна на валута от клиенти без сметка в банката,
с изключение на суми, свързани с превод на Western Union

5.50 BGN

WESTERN UNION

Преводи Western Union Съгласно Тарифата на Western Union

 1.  Не се дължи комисион при внасяне и при теглене от срочен депозит на дата на падеж, както и еднократно теглене на сума от разплащателна сметка при усвоен потребителски кредит по същата 

сметка. За жилищни кредити не се дължи комисион при усвояване на кредита на разплащателно гише от купувача. Не се дължи такса за теглене до 3000 лв. за малолетни, непълнолетни и 

недееспособни лица.

 2. При теглене на суми над 3 000 BGN или тяхната равностойност в чужда валута се изисква еднодневно писмено предизвестие. Банката може да откаже теглене по нейна преценка.

 3.  Сумите за теглене представляват дневен лимит за сметка. Операции направени в събота, неделя и официални празници са със счетоводна дата - първия работен ден след това. Например, за 

теглене до 3000 лв. на каса в събота и теглене до 3000 лв. на каса в понеделник от една и съща сметка, счетоводната дата е понеделник - взима се предвид общата изтеглена сума за двете 

трансакции и таксата е 3 лв. за всяко теглене + 0,4% за сумата над 3000 лв. Същото се прилага и за теглене на каса до 3000 лв. повече от един път в работен ден - всяко теглене се таксува 3 лв.,

в случай че общата сума за деня е над 3000 лв. се начислява и 0,4% върху горницата.

 4. Внасяне и теглене във валута, различна от валутата по сметката е без такса (и за титуляри, и за трети лица)

 5.  Вноска от трето лице е без такса към следните сметки: дарителски сметки, сметки на лица до 18 г., сметки участващи в пакети за студенти, младежи и стипендианти, към сметки 

обслужващи кредит на починало лице.
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КРЕДИТИ

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ
ЕКСПРЕСО, ЕКСПРЕСО ПЛЮС, КОМПАКТ, 

КЕШ ЕКСПРЕСО, СТУДЕНТСКИ
ФОРТИСИМО

Одобрение на кредит, предоговаряне и преструктуриране, еднократно

135 BGN
500 BGN - 10 000 BGN 150 BGN

10 001 BGN - 30 000 BGN 300 BGN

над 30 000 BGN 450 BGN

100 001 BGN - 200 000 BGN – 350 BGN

Предсрочно погасяване

за кредити, отпуснати след 31.12.2008 г.
с плаващ лихвен процент

без такса

за кредити, отпуснати след 31.12.2008 г.
с фиксиран лихвен процент

за кредити, с оставащ период на 
договора повече от една година

1% върху предсрочно погасената сума,
при пълно или частично погасяване

за кредити, с оставащ период на 
договора 1 година или по-малък

0.5% върху предсрочно погасената сума,
при пълно или частично погасяване

за кредити, отпуснати преди 01.01.2009 г.

пълно предсрочно погасяване 3 месечен еквивалент на ГПР

частично предсрочно погасяване
30 BGN + 3% върху предсрочно погасената сума, максимум 3-месечен 

еквивалент на ГПР

ОВЪРДРАФТ КЪМ РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА

Одобрение 5 BGN

Одобрение със Смарт пакет без такса

Месечна такса Ангажимент върху 
неусвоената част от овърдрафта - 
годишен лихвен процент

1,5%

ЖИЛИЩНИ И ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ

Одобрение на кредит, еднократно

Кредит, откупен от друга банка без такса

5 000 BGN – 50 000 BGN 260 BGN

50 001 BGN – 150 000 BGN 380 BGN

над 150 000 BGN 580 BGN

Предоговаряне (Такса за промяна на условия) 1.5%

Преструктуриране

5 000 BGN – 50 000 BGN 200 BGN

50 000 BGN – 150 000 BGN 300 BGN

над 150 000 BGN 400 BGN

Предсрочно погасяване

за кредити, до изплащане на 12 месечни
погасителни вноски

1% върху предсрочно 
погасената сума, при пълно 

или частично погасяване

за кредити, с изплатени над 12 месечни
погасителни вноски

без такса

Превод на сумата от усвоен жилищен кредит
от сметката на кредитополучателя по сметка
на продавач в Експресбанк

без такса

 1. Минимална сума за Кредит Ескпресо / Компакт / Фортисимо – 1 000 BGN.
 2. Кредит Експресо плюс се отпуска за суми от 500 BGN до 7500 BGN. Студентски кредит се отпуска за суми от 1 000 BGN до 15 000 BGN. Кредит Кеш Експресо се отпуска за суми от 1501 лв. до 15 000 BGN.
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ЗАСТРАХОВКА КОМФОРТ

Основен картодържател, месечна премия на карта 1.33 BGN

Допълнителен картодържател, месечна премия за карта 1.10 BGN

Основен картодържател младеж, месечна премия на карта 0.98 BGN

Допълнителен картодържател младеж, месечна премия на карта 0.73 BGN

МОЕТО СЕМЕЙСТВО
Моето семейство 

с индивидуално покритие
Моето семейство 

със семейно покритие

Сребърна защита, месечна премия 4 BGN 7.50 BGN

Златна защита, месечна премия 7.50 BGN 14 BGN

СПОКОЙСТВИЕ
Спокойствие 

към Разплащателна сметка
Спокойствие 

към Спестовна сметка

Месечна премия за застраховки сключени след 24 май 2018 2 BGN 2 BGN

Сребърна защита, месечна премия, за застраховки сключени до 24 май 2018 2 BGN 1 BGN

Златна защита, месечна премия за застраховки сключени до 24 май 2018 4 BGN 2.50 BGN

СПОКОЙСТВИЕ КЪМ ОВЪРДРАФТ

Месечна премия 0.50 BGN

 1. Годишната премия на застраховките (за тези от тях, които имат вариант за годишна премия) е равна на 12 месечни премии.

ЗАСТРАХОВКИ
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МЕСЕЧНО ОБСЛУЖВАНЕ ОСНОВНА КАРТА ДОПЪЛНИТЕЛНА КАРТА

Дебитна карта 41.50 BGN | 20.75 EUR/USD 20.75 BGN | 10.30 EUR/USD
Всички останали такси са равни на таксите за 
дебитни карти тук.

Револвираща кредитна карта 45.75 BGN | 22.85 EUR 22.80 BGN | 11.40 EUR
Всички останали такси са равни на таксите за 
револвиращи кредитни карти тук.

КАРТИ 
VISA INFINITE

ПАКЕТИ КЛУБ ПРЕСТИЖ

ПАКЕТ ПРЕСТИЖ ЗЛАТЕН ПАКЕТ ЗЛАТЕН ПАКЕТ ДИАМАНТЕН ПАКЕТ ДИАМАНТЕН ПАКЕТ

 кредитна карта  кредитна карта

Месечно обслужване 19.90 BGN | 9.95 EUR/USD 16 BGN | 8 EUR/USD 19 BGN | 9.50 EUR/USD 22 BGN | 11 EUR/USD 24 BGN | 12 EUR/USD

1. Пакетите Златен и Диамантен са спрени от продажба, считано от 1 юли 2017.

КЛУБ
ПРЕСТИЖ

Глобални услуги за помощ към карти Visa Infi nite Priority pass за картодържатели на Visa Infi nite

Спешна подмяна на карта 500 BGN | 250 EUR Подмяна на карта Priority pass без такса

Спешно предоставяне на пари в брой 300 BGN | 150 EUR
Едно посещение годишно (първото) от картодържателя 
на някой от всички VIP салони с карта Priority pass

без такса

Отказ от поръчана спешна услуга 140 BGN | 70 EUR
За всеки следващ гост или посещение на VIP 
салон с карта Priority Pass

24 EUR

Запитвания от картодържатели 50 BGN | 25 EUR Консиерж услуги Съгласно единната тарифа  на картовия оператор

без такса 
за издаване

месечни такси

 1. Visa Infi nite с отложен дебит е спряна от продажба, считано от 8.2.2017
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СПЕСТОВНА ЗАСТРАХОВКА МОЕТО УТРЕ

Минимален размер на месечна премия (първоначална и регулярна) 30 BGN | 15 EUR

Еднократна такса върху първоначалната премия 1.45%

Такса върху регулярната премия 7%

Преводът на първоначалната премия, абонаментът и изпълнението на периодичния превод на 
регулярната месечна премия са без такса.

Откупна стойност в рамките на първата година при договор с първоначална 
премия до 4000 BGN/2000 EUR

 20%

Откупна стойност за следващите години при договор с първоначална 
премия до 4000 BGN/2000 EUR

Минус 2% за всяка 
следваща година (0% 

в 11-та година)

Откупна стойност в рамките на първата година при договор с първоначална 
премия над 4000 BGN/2000 EUR

10%

Откупна стойност за следващите години при договор с първоначална 
премия над 4000 BGN/2000 EUR

Минус 2% за всяка 
следваща година (0% 

в 6-та година)

ИНВЕСТИЦИОННИ 

ПРОДУКТИ

ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ АМУНДИ

Такса за записване на акции клас “А”, не по-малка от 10 BGN / 5 EUR / 5 USD

В подфондове, инвестиращи в акции, до 25 000 EUR/USD 1.50%

В подфондове, инвестиращи в акции, над 25 000 EUR/USD 1%

В подфондове, инвестиращи в облигации, до 25 000 EUR/USD 0.50%

В подфондове, инвестиращи в облигации, над 25 000 EUR/USD 0.25%

В подфондове, инвестиращи в инструменти на паричния пазар 0.10%

Прехвърляне на акции 2%

 1. Конвертирането на акции от един подфонд и/или клас в друг подфонд/клас е без такса. Обратното изкупуване е без такса.

2. Банката ще получава от Фонда възнаграждение за обработените и изпратени поръчки, възлизащо на  60% от годишната такса управление, получена ефективно от 

управляващото дружество, умножена по стойността на акциите от Фонда, записани чрез банката, пропорционална на времето, през което тези акции са били държани за 

сметка на клиентите на банката.

ПРОТЕКТИНВЕСТ

Първоначална и допълнителна премия

по-малко от 10 000 EUR (приложима само за допълн. премия) 2.5%

от 10 000 EUR до 30 000 EUR 2%

от 30 000 EUR включително 1.5%

Рискова премия и такса за управление, годишно (приспада се месечно 
от броя дялове в края на всеки месец)

1.5%

Откуп от откупната стойност (без такса след 5-та година) 2%

Прехвърляне от един CPR фонд към друг (първото прехвърляне е 
безплатно), от прехвърлената сума 

0.5%
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СПЕСТОВНИ СМЕТКИ
СПЕСТОВНA СМЕТКA | ФАМИЛИЯ2 | 

ХОРИЗОНТИ
НОВИ 

ХОРИЗОНТИ

САМОСПЕСТОВНА СМЕТКА ДЕТСКИ  
СПЕСТОВНИ СМЕТКИ

само с разплащателна сметка

Минимална сума за откриване 30 BGN | 30 вал.ед. 500 BGN | 250 EUR 30 BGN | 30 EUR/USD 30 BGN | 15 вал.ед.

Поддържане на сметка, на месец, за 
клиенти, ползващи разплащателна 

сметка, при среднодневно салдо по-
голямо от 30 лева или равностойност6

без такса без такса 0.50 BGN без такса

Поддържане на сметка (месечна такса), 
за клиенти без разплащателна сметка 
или при среднодневно салдо по-малко 
или равно на 30 лв. или равностойност

1.99 BGN 1.99 BGN 1.99 BGN без такса

СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ ГАРАНТ РЕНТА2 ПРОГРЕС2 ТАКТИКА2

Минимално салдо по депозит
200 BGN |  100 USD/EUR | 

500 GBP/CHF
1000 BGN | 500 EUR 1000 BGN | 500 EUR/USD 500 BGN | 250 EUR

Месечно обслужване без такса

РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ СМЕТКИ ЗА ДАРЕНИЯ2

Минимално салдо без минимум без минимум

Поддържане на сметка, месечна такса 1.79 BGN без такса

ДЕПОЗИТИ,

СПЕСТОВНИ И 
РАЗПЛАЩАТЕЛНИ 
СМЕТКИ

 1.  Неактивни сметки със салдо равно или по-малко от 5 BGN се закриват автоматично. Такса за автоматично закриване - 5 BGN. Една разплащателна сметка става
неактивна при липса на операции, инициирани от клиента от 3 месеца. Спестовни сметки със салдо под 30 BGN също стават неактивни.

 2.  Спестовни сметки Хоризонти са спрени от продажба, считано от 01.05.2010. Спестовни сметки Нови хоризонти (вкл. детски сметки Нови хоризонти), Спестовна сметка в 
CHF (вкл. детска Спестовна сметка в CHF), срочен депозит Прогрес и срочен депозит Рента за 3 или 5 години са спрени от продажба от 12.02.2018 г. Спират се от продажба 
Сметки за дарения и Съвместни сметки Фамилия, считано от 22.4.2019. От 1.5.2019 не се предлагат Депозит Тактика и Депозит Рента за 1 година.

 3. Среднодневното салдо се изчислява за последните 3 месеца.
 4. Разплащателни сметки, обслужващи съдебни и присъдени кредити, са освободени от такса за поддържане на сметка и не могат да бъдат закрити автоматично.
 5. Разплащателни сметки, обслужващи само депозити, са освободени от месечна такса за обслужване и не могат да бъдат закривани автоматично.
 6. За спестовни сметки когато клиентът ползва разплащателна сметка единствено с цел обслужване на депозит, се начислява такса за поддържане на сметка.

без такса за 

откриване
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ОПЕРАЦИИ С ЦЕННИ КНИЖА

Сделки с ДЦК на първичен пазар

за всяка одобрена поръчка 0.05%

за всяка неодобрена поръчка 10 BGN

Сделки с ДЦК на вторичен пазар и услуги на Централен депозитар По договаряне

КО-БРАНДИРАНА КАРТА НоваКарта

Месечно обслужване 0.91 BGN

Всички останали такси са равни на таксите за дебитни карти тук.

ДРУГИ ПРОДУКТИ
И УСЛУГИ

ДРУГИ УСЛУГИ

SWIFT съобщение 24 BGN

Заверяване на банково пълномощно 6 BGN

Потвърждаванe на салда по сметки без такса

Писмени справки, референции, предоставяне на копие 

на договор от архив

на български език 30 BGN

на английски език 60 BGN

предоставяне на копие на договор от архив 30 BGN

 ТРЕЗОР

Сейфове за 12 месеца

Малък сейф Среден сейф Голям сейф Загуба на ключ

250 BGN 350 BGN 500 BGN 60 BGN + разходите

Важно: Сейфове се предлагат само на клиенти с открита сметка в Експресбанк.
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ОБЩИ 
РАЗПОРЕДБИ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящата тарифа се прилага за индивидуални клиенти - физически лица, за техните нужди, несвързани с икономическа дейност по силата на Търговския закон.

2. Настоящата тарифа определя стандартните такси и комисиони на Експресбанк.

3.  За услуги при специални споразумения и за продукти и услуги, които не са включени в настоящата тарифа, Експресбанк си запазва правото да прилага комисиони по 

договореност.

4. Лихвените проценти, прилагани от Експресбанк за индивидуални клиенти, се регламентират с лихвена политика, която е неразделна част от тарифата.

5. За таксите и комисионите, посочени в BGN и събирани в чужда валута, Експресбанк прилага фиксинга на БНБ за деня на извършване на операцията. 

6. За таксите и комисионите, посочени в чужда валута и събирани в BGN, Експресбанк прилага фиксинга на БНБ за деня на извършване на операцията.

7. Таксите и комисионите в тази Тарифа, които се облагат по реда на ЗДДС, са с включен в размера им данък добавена стойност.

8. Настоящата тарифа е одобрена от ръководството на банката съгласно вътрешните правила на “Експресбанк” АД и заменя всички предишни.
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