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ПРЕВОДИ
И ПЛАЩАНИЯ

ПРЕВОДИ лева чужда валута

Издадени вътрешнобанкови преводи

превод, нареден ръчно 2 BGN 2 BGN

превод чрез BankOn Web/Pro  0.55 BGN 1 BGN

Издадени преводи за други банки

превод в лева, нареден ръчно 4 BGN

превод в евро в ЕИП (SEPA) в размер до 100 х. лв., 
нареден ръчно

4 BGN

превод в евро в ЕИП (SEPA) в размер над 100 х. лв. 
нареден ръчно

20 BGN

превод във валута SWIFT, нареден ръчно
0.20% 

(min. 50 BGN,
max. 600 BGN)

превод чрез BankOn Web/Pro в лева 1.10 BGN

превод в евро в ЕИП (SEPA) в размер до 100 х. лв. 
чрез BankOn Web/Pro

1.10 BGN

превод в евро в ЕИП (SEPA) в размер над 100 х. лв. 
чрез BankOn Web/Pro

11 BGN

превод във валута SWIFT чрез BankOn Web/Pro
0.12% 

(min. 36 BGN, 
max. 600 BGN)

ПРЕВОДИ лева чужда валута

Получени преводи

вътрешнобанкови без такса без такса

от други банки в евро в ЕИП (SEPA) без такса

от други банки във валута SWIFT
0.10%

(min. 7 EUR,
max. 200 EUR)

Издадени спешни преводи

преводи чрез РИНГС на хартиен носител 20 BGN ---

преводи чрез РИНГС на електронен носител 11 BGN ---

Спешен превод в евро в ЕИП (SEPA), нареден ръчно --- 20 BGN

Спешен превод в евро в ЕИП (SEPA) чрез BankOn 
Web/Pro

--- 11 BGN

Спешни преводи във валута SWIFT --- удвоени такси

SWIFT МТ101 - входящо нареждане за плащане

включване в услугата  50 EUR, еднократно

месечна такса за обслужване 25 EUR на сметка

Ръчна обработка на превод със стара сметка или 
грешен IBAN

--- 15 BGN

Разследвания, канселации и поправки по 
преводи

30 BGN
60 BGN + 

допълнителните 
разходи

 Забележки: 
1.   Издадени SEPA преводи за друга банка се излъчват с вальор  работния ден, следващ деня на подаване, а спешни преводи се излъчват с вальор деня на подаването, при прилагане на уговорките по приложимите 

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти.
2.  Комисионите за изходящ междубанков превод в чуждестранна валута не включват такси на банките кореспонденти. За преводи с опция “OUR” тези допълнителни такси се събират от сметката на наредителя. 
3.  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. 
За преводи в EUR от и към банки на територията на Единната зона за плащания в евро (SEPA) винаги се извършват с опция за поделяне на разноските между наредителя и бенефициента (SHA).
4.  Преводи от и към страни на територията на Европейското икономическо пространство (ЕИП) във всички валути, винаги ще се извършват с опция за поделяне на разноските между наредителя и бенефициента (SHA).
5.   За изходящи преводи в USD с опция “OUR”, клиентът дължи следните такси: - при общ размер на кореспондентските комисиони по превода до 50 USD - 25 USD; - при общ размер на кореспондентски комисиони 

по превода над 50 USD - 25 USD + горницата над 50 USD
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. 

6.  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”. 
7.  Връщането на входящ превод в чуждестранна валута по искане на получателя се счита за изходящ превод. 
8.  Изходящ превод в чуждестранна валута, който е върнат не по вина на банката се счита за входящ превод. 
9.  Комисионите за изходящ междубанков превод в чуждестранна валута вкючват такса SWIFT. 
10. За преводи наредени във формат МТ 101 се прилагат цените за единично платежно нареждане, съгласно Тарифата
11. Всяко плащане в многоредово платежно нареждане се таксува поотделно, съгласно посочените такси за единичен издаден превод.

Kасови
операции

Разплащателни 
сметки и 
депозити

Свободни 
професии

Инвестиционни 
продукти

КредитиБизнес карти и 
Пос терминали

ALL IN
Пакети 

Други 
продукти
и услуги

Документарни 
операции

Общи 
условия

Преводи и
плащания

Електронно
Банкиране

Начало



ПРЕВОДИ
И ПЛАЩАНИЯ

ПОСТОЯННО ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ

Абонамент, годишно 10 BGN

Такса за изпълнение - вътрешнобанково плащане 0.40 BGN

Такса за изпълнение - плащане към други банки 0.90 BGN

Отказ на плащане поради липса на средства по сметката на 
клиента

без такса

Прекратяване на абонамент 2 BGN

ДИРЕКТЕН ДЕБИТ

Регистриране на съгласие за директен дебит, годишно 10 BGN

Такса за иницииране на директен дебит - вътрешнобанково 
на хартиен носител

2 BGN

Такса за иницииране на директен дебит - вътрешнобанково 
през BankOn Web / Pro

0.55 BGN

Такса за плащане срещу получено искане
за директен дебит - вътрешнобанково

1.50 BGN

Такса за иницииране на директен дебит - към друга банка
на хартиен носител

4 BGN

Такса за иницииране на директен дебит - към друга банка
през BankOn Web / Pro

1.10 BGN

Такса за плащане срещу получено искане за директен дебит - 
към други банки

2.50 BGN

Отказ на плащане 2 BGN

Прекратяване на абонамент 2 BGN

АВТОМАТИЧНО ПЛАЩАНЕ НА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

Месечна абонаментна такса 1 BGN

Такса за изпълнение - на транзакция 0.25 BGN

Такса за SMS съобщение

съобщение, изпратено от банката 0.15 BGN на съобщение

съобщение, изпратено към банката
според тарифата на мобилния 

оператор на клиента

АДМИНИСТРИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА МАСОВИ ПЛАЩАНИЯ

Издадени преводи към други банки

предоставени на хартиен носител 4 BGN на ред

чрез BankOn Web Pro 1.10 BGN на ред

Издадени вътрешнобанкови преводи

предоставени на хартиен носител 2 BGN на ред

чрез BankOn Web Pro без такса

Допълнителна такса за обработка на файл,
предоставен чрез електронна поща

10 BGN за файл
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  Файловете за масови плащания, предоставени чрез електронна поща следва да бъдат надлежно подписани с квалифициран електронен подпис, удостоверението за който е издадено от доставчик на 
удостоверителни услуги,  съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).
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ALL IN
ПАКЕТИ

ЕЛЕКТРОННО
БАНКИРАНЕ

ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ       PRO    БИЗНЕС

Mесечна такса 2 BGN 12 BGN 1 BGN, + 20% ДДС без такса

токен устройство - еднократно, + 20% ДДС 12 BGN 12 BGN - -

mTAN SMS съобщение, изпратено от банката 0,15 BGN - - -

еднократно плащане на комунални услуги без такса без такса - -

такса за изпратено кратко съобщение, + 20% ДДС - - 0,15 BGN -

отстраняване на технически проблем на място, + 20% ДДС - 30 BGN - -

БИЗНЕС ПАКЕТИ  ALL IN Business  ALL IN Economy

Месечна такса BGN 22 I EUR 11 BGN 15 I EUR 7.50

Разплащателна сметка /BGN, EUR or USD/

Ежедневни извлечения през BankOn Web Pro

Месечни извлечения

Дебитна карта Mastercard Business/ Visa Business Gold

Дебитна карта Mastercard Business/ Visa Business/ Visa Gold

BankOn Web Pro

BankOn Web/ BankOn Web Pro

BankOn SMS

Застраховка Комфорт Бизнес

Застраховка Пътуване в чужбина

Изходящи междубанкови преводи БИСЕРА и вътрешнобанкови преводи в BGN, през BankOn Web Pro при преференциални условия

Такса за прекратяване*

Застраховка Комфорт Бизнес 6 BGN I 3 EUR

Медународна дебитна Бизнес карта 25 BGN I 13 EUR

  Забележка: Пакетите се предлагат за клиенти и/или свързани лица с годишни приходи от продажби до BGN 3 000 000, съгласно последния ГФО
 *Освен през първия и дванадесетия месец от абонамента
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ТАКСА КАРТОВ ДИЗАЙН лева I чужда валута

Международна Бизнес карта Mastercard Business/Visa Busi-
ness, + 20% ДДС

4 BGN | 2 EUR/USD

Международна Бизнес карта Visa Gold, + 20% ДДС 6 BGN | 3 EUR/USD

ЗАСТРАХОВКИ КОМФОРТ лева I чужда валута

Фирмен клиент - годишна такса за първата застрахована карта 19 BGN

Фирмен клиент - всяка следваща застрахована карта след 
първата

15 BGN

ПОС ТЕРМИНАЛИ лева I чужда валута

Месечен наем

ПОС терминал без GPRS/GSM връзка, + 20% ДДС 4 BGN 

ПОС терминал с GPRS/GSM връзка, + 20% ДДС 8 BGN 

Виртуален ПОС терминал, + 20% ДДС 17 BGN 

Такса на транзакция по договаряне

Деинсталиране на устройство, + 20% ДДС 30 BGN 

 Забележка: Считано от 01.01.2018 се преустановява предлагането на ПОС терминал без GPRS/GSM връзка на 
нови и съществуващи клиенти на банката. За съществуващите клиенти, които ползват понастоящем посочения вид 
ПОС терминал, условията остават без промяна.

БИЗНЕС КАРТИ 
И ПОС ТЕРМИНАЛИ

Kасови
операции

Разплащателни 
сметки и 
депозити

Свободни 
професии

Инвестиционни 
продукти

КредитиБизнес карти и 
Пос терминали

ALL IN
Пакети 

Други 
продукти
и услуги

Документарни 
операции

Общи 
условия

Преводи и
плащания

Електронно
Банкиране

Начало



КАСОВИ
ОПЕРАЦИИ

 1. При теглене на суми в лева или тяхната равностойност в чужда валута се изисква еднодневно писмено предизвестие.
 2. Сумите без комисиона за внасяне в брой до 3 000 BGN или равностойност представляват дневен лимит за сметка.
 3. Услугите по подмяна на повредени и негодни банкноти и монети, както и замяна и броене на монети и банкноти се предлагат само за български банкноти и монети. 
 4. Внасяне и теглене във валута, различна от валутата по сметката е без такса (и за титуляра, и за трети лица).

ВНАСЯНЕ В БРОЙ лева I чужда валута

До 3 000 BGN или равностойност без такса

Над 3 000 BGN или равностойност, върху горницата 0.25% (min.5 BGN, max. 400 BGN)

Касови преводи 1% (min. 10 BGN)

Вноска на каса по сметка на клиент на банката 
(събира се от вносителя в случай, че не е представляващ 
или пълномощник на клиента)

0.4% (min. 4 BGN)

Броене на монети (удържа се допълнително, 
включително в случаите, когато вноската е в рамките на 
дневния лимит за сметката)

5% (min. 10 BGN)

Внасяне на суми чрез инкасо по договаряне

ТЕГЛЕНЕ В БРОЙ лева I чужда валута

Теглене на суми с предизвестие 
в лева или равностойност

0.50% (min. 4 BGN)

Теглене на суми без предизвестие в лева или 
равностойност 

0.75% (min. 3.50 BGN)

Заявени, но неизтеглени суми в лева или 
равностойност

0.55% (min. 11 BGN)

Теглене на монети (удържа се допълнително към 
таксите за теглене в брой)

3%

ДРУГИ УСЛУГИ НА КАСА лева I чужда валута

Замяна на различни банкноти, + 20% ДДС 2%

Броене или замяна на монети, + 20% ДДС 5% (min. 10 BGN)

Подмяна на повредени и негодни банкноти и монети, включително 20% ДДС (парични средства, които не се внасят по клиентска сметка) без такса

Обмяна на валута от неклиенти 5.50 BGN
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КРЕДИТИ

ДРУГИ КОРПОРАТИВНИ КРЕДИТИ лева I чужда валута

Такса за разглеждане на досието

до 100 000 BGN 150 BGN

от 100 001 BGN до 500 000 BGN 500 BGN

от 500 001 BGN до 1 000 000 BGN 1 000 BGN

над 1 000 000 BGN 1 500 BGN

Такса за управление, годишно

до 2 000 000 BGN

кредитополучатели с годишни приходи < 5 M BGN 1.5% (min. 750 BGN)

кредитополучатели с годишни приходи > 5 M BGN 1% (min. 750 BGN)

над 2 000 000 BGN по договаряне

Такса ангажимент върху неусвоената част от кредита 1%

Предсрочно погасяване (за инвестиционни кредити и оборотни кредити с погасителен план) 5%

Предсрочно прекратяване на договор за овърдрафт 5%

Такса за предоговаряне на условията по кредита 0.30% върху предоговорената сума

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С КРЕДИТИ лева I чужда валута

Ипотеки

изготвяне на документи, + 20% ДДС 100 BGN

освобождаване, + 20% ДДС 35 BGN

Залог в централния регистър

изготвяне и вписване, + 20% ДДС 35 BGN

освобождаване, + 20% ДДС 35 BGN

Държавни ценни книжа като обезпечение

блокиране (залог), + 20% ДДС 35 BGN

освобождаване, + 20% ДДС 35 BGN

КРЕДИТ ПАРТНЬОР лева I чужда валута

Такса за разглеждане на досието без такса

Такса за управление, годишно, за първата година (за средносрочните кредити с погасителен план се прилага единствено за първата година) 1.5%

Такса за управление, годишно, за всяка следваща година (за средносрочните кредити с погасителен план) 1%

Предсрочно погасяване (за инвестиционни кредити и оборотни кредити с погасителен план) 5%

Предсрочно прекратяване на договор за овърдрафт 5%

Такса за предоговаряне на условията по кредита 0.30% върху предоговорената сума

Такса ангажимент върху неусвоената част (дължима до изтичане срока на усвояване) 1%
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ДОКУМЕНТАРНИ 
ОПЕРАЦИИ

ИНКАСО НА ДОКУМЕНТИ лева I чужда валута

Входящи документарни инкаса

инкасиране
0.20%

 (min. 80 BGN, max. 500 BGN)

авизиране на промяна в инкасовите инструкции 60 BGN

искове 60 BGN

протест 60 BGN + разходи

предаване на документи без плащане
0.10% 

(min. 80 BGN, max. 500 BGN)

стоки, изпратени на името 
на Експресбанк

60 BGN

прехвърляне на документи към други банки
0.20% 

(min. 40 BGN, max. 500 BGN)

Изходящи документарни инкаса

изпращане на документи за инкасиране
0.20% 

(min. 80 BGN, max. 500 BGN)

промяна в инкасовите инструкции 60 BGN

искове 60 BGN

изпращане на документи без плащане
0.10% 

(min. 80 BGN, max. 500 BGN)

БАНКОВИ ГАРАНЦИИ лева I чужда валута

Издадени гаранции

предизвестие 50 BGN

издаване на 100% обезпечени с парични средства 
гаранции, на тримесечие

0.40% 
(min. 100 BGN)

издаване на гаранции - друго обезпечение, на 
тримесечие

по договаряне

промяна с увеличаване на сумата и/или увеличаване 
на валидността, на тримесечие върху увеличението/
продължението

равна на таксата за издаване

канселиране на искане за издаване 20 BGN

обработка на иск 60 BGN

плащане 0.15%  (min. 60 BGN)

такса за експресно обслужване 60 BGN

консултиране или специална гаранция, + 20% ДДС 60 BGN

Получени гаранции

предизвестие 50 BGN

авизиране без ангажимент 0.10% (min. 100 BGN, max. 500 BGN)

авизиране на промяна 65 BGN

потвърждаване или издаване на контра-гаранция по договаряне

обработка на иск 100 BGN

Авалиране

на други банки и финансови институции 0.25% (min. 150 BGN)

на други клиенти по договаряне

   Забележка: Комисионите по комуникационни услуги като факс, SWIFT съобщение и др. се събират, както е определено в част Други продукти и услуги, но без ДДС.
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ДОКУМЕНТАРНИ 
ОПЕРАЦИИ

Издадени акредитиви

предизвестие 50 BGN

издаване или подновяване, на тримесечие 0.25% (min. 100 BGN)

промяна с увеличаване на сумата и/или валидността, на 
тримесечие

0.20% върху увеличението

прекратяване и други промени 90 BGN

плащане 0.175% (min. 100 BGN)

отложено плащане, месечно, допълнително към таксата 
за плащане

0.10% (min. 100 BGN)

Получени акредитиви

авизиране на предизвестие 50 BGN

авизиране 0.10% (min. 80 BGN, max. 500 BGN)

промяна с увеличаване на сумата, % върху увеличението 0.10% (min. 80  BGN)

промяна без увеличаване на сумата 80 BGN

потвърждаване по договаряне

плащане на виждане 0.175% (min. 80 BGN)

отложено плащане, месечно, допълнително към таксата 
за плащане

0.10% (min. 80 BGN)

канселиране или изтичане на срока 60 BGN

повторна проверка на документи 60 BGN

прехвърляне на акредитив 0.15% (min. 100 BGN, max. 600 BGN)

Рамбурсиране

плащане 60 BGN

издаване на неотменяем рамбурсен ангажимент 0.10% (min. 60 BGN)

Цесии

авизиране 60 BGN

изплащане 0.15% (min. 60 BGN, max. 600 BGN)

издаване 0.10% (min. 60 BGN, max. 400 BGN)

плащане на издадено уведомление 60 BGN

Условни преводи

издаване 0.20% (min. 60 BGN, max. 500 BGN)

авизиране 0.05% (min. 60 BGN, max. 500 BGN)

обработка и плащане 0.15% (min. 60 BGN, max. 500 BGN)

АКРЕДИТИВИ лева I чужда валута АКРЕДИТИВИ лева I чужда валута

   Забележка: Комисионните по комуникационни услуги като факс, SWIFT съобщение и др. се събират както е определено в част Други продукти и услуги, но без ДДС.
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ИНВЕСТИЦИОННИ 
ПРОДУКТИ

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННИ КНИЖА

Участие на първичен пазар на Български ДЦК

За всяка одобрена поръчка на аукцион - от одобрения 
номинал

0.05%

За всяка неодобрена/ недопусната поръчка на аукцион 10 BGN

Сделки с дългови ценни книжа на вторичен пазар без такса

Попечителски операции

Приемане на дългови ценни книжа на съхранение по 
регистър при Експресбанк 

без такса

Съхранение на Ценни книжа (годишна такса, 
платима месечно върху стойността на портфейла)

Портфейл до 500 000 BGN + 20% ДДС 0.30% (мин. 1000 BGN) годишно

Портфейл над 500 001 BGN + 20% ДДС по договаряне

Изплащане на Български ДЦК на падеж 0.03% от номинала

Централен депозитар

Състояние на сметка  + 20% ДДС 10 BGN

Издаване на депозитарна разписка 25 BGN

Прехвърляне на портфейл от ценни книжа при ЦД 25 BGN

Приемане на портфейл от ценни книжа при ЦД без такса

 AMУНДИ ФОНДОВЕ

Акции от подфондовете на инвестиционни Фондове Амунди

Tакса за записване на акции

За клас А акции, таксата за записване не може да бъде по - малко от 10 BGN /5 EUR/ 5 USD

В подфондове, инвестиращи в акции клас “А”

до 25 000 EUR/USD 1.50%

над 25 000 EUR/USD 1.00%

В подфондове, инвестиращи в акции клас “I” по договаряне

В подфондове, инвестиращи в облигации клас “А”

до 25 000 EUR/USD 0.50%

над 25 000 EUR/USD 0.25%

В подфондове, инвестиращи в облигации клас “I” по договаряне

В подфондове, инвестиращи в инструменти на паричния пазар

клас “А” 0.10%

клас “I” по договаряне

такса за конвертиране на акции от един подфонд и/или 
клас в друг подфонд и/или клас

без такса

такса за обратно изкупуване без такса

такса за прехвърляне на акции 2.00%
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РАЗПЛАЩАТЕЛНИ 
СМЕТКИ И ДЕПОЗИТИ

 Забележка:
1. Разплащателни сметки с нисък оборот - сметки с месечен оборот 250 BGN и салдо под 100 BGN
2. Лихви по разплащателни сметки в BGN, EUR, USD, CHF и други валути - съгласно лихвеният бюлетин на Експресбанк
3. Други валути - стандартни такси и комисиони
4. Лихва за неразрешен овърдрафт по разплащателна сметка - BIRExpress (базов лихвен процент на Експресбанк АД) + 9%

НАБИРАТЕЛНИ СМЕТКИ лева I чужда валута

Откриване на сметка и издаване на сертификат 30 BGN

Такса за обслужване, месечно* 8 BGN

Закриване на сметка** 30 BGN

*След шестия месец от откриване на сметката
** Не се дължи в случай, че клиентът открие разплащателна сметка в банката

ДЕПОЗИТИ ТЕМПО КАПИТАЛ*
(КРАТКОСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ)

лева I чужда валута

Откриване, обслужване и закриване на сметка без такса

Минимално салдо 10 000 BGN | 10 000 EUR/USD

Изтегляне преди падеж 0.05% (min. 5 BGN)

*Считано от 01.12.2016 г. се преустановява предлагането на депозити Темпо Капитал на нови и 
съществуващи клиенти на банката. За съществуващите клиенти, които понастоящем ползват 
този продукт, условията остават без промяна.

ДЕПОЗИТИ ОПТИМА КАПИТАЛ 
(СРЕДНОСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ)

лева I чужда валута

Откриване, обслужване и закриване на сметка до 
200 000 BGN/равностойност във валута

без такса

Откриване, обслужване и закриване на сметка над 
200 000 BGN/равностойност във валута

По договаряне 

Минимално салдо 500 BGN | 500 EUR/USD

РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ лева I чужда валута

Откриване на сметка 10 BGN

Месечна такса за обслужване 12 BGN

обслужване на сметка с нисък оборот, месечно, 
допълнително

7 BGN

Такса за съхранение на парични средства 
по разплащателни сметки   

1% на годишна база върху 
превишението над 1 000 000 лв., 

на средномесечното салдо по 
разплащателните сметки в лева и/ или 

евро (преизчислено по фиксинг на БНБ)

Закриване на сметка 20 BGN | 10 EUR/USD

Извлечения по сметки

месечни на хартия без такса

двуседмични на хартия 10 BGN

седмични или ежедневни на хартия 20 BGN

дневни извлечения в SWIFT формат MT 940/942 по договаряне

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ СМЕТКИ лева I чужда валута

Откриване, обслужване и закриване на сметка по договаряне
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СВОБОДНИ  
ПРОФЕСИИ

РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ лева I чужда валута

Откриване на сметка 10 BGN

Месечна такса за обслужване 6 BGN

обслужване на сметка с нисък оборот, месечно, 
допълнително

6 BGN

Закриване на сметка 10 BGN I 5 EUR/USD

    

Месечна такса за обслужване 1 BGN

 Годишна такса за обслужване 10 BGN

Токен, + 20% ДДС 12 BGN

mTAN SMS съобщение, изпратено от Банката 0.15 BGN на съобщение

ALL IN PRACTICE лева I чужда валута

Месечна такса за обслужване 11.75 BGN I 6 EUR/USD

Разплащателна сметка (BGN, EUR или USD)

Месечни извлечения

Дебитна карта Mastercard/Visa Business

BankOn Web 

BankOn SMS

Застраховка Комфорт Бизнес

Застраховка Пътуване в чужбина

Такса за прекратяване*

Застраховка Комфорт Бизнес 6 BGN I 3 EUR/USD

Дебитни карти Mastercard Business или Visa Business 17.50 BGN I 8.75 EUR/USD

*Освен през първия и дванадесетия месец от абонамента

 Забележка:
1. Разплащателни сметки с нисък оборот - сметки с месечен оборот BGN 150 и салдо под BGN 50
2. За клиенти, сключили договор за BankOn WEB след 01.03.2016 г., таксата за обслужване се начислява месечно. За съществуващи клиенти, условията на тарифиране остават непроменени.
3. За всички останали услуги/продукти, които не са включени в секцията Свободни професии, се прилагат таксите и комисионите за корпоративни клиенти.
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ПРОГРАМА ЕКСПЕРТ BGN I Foreign currency

СТАНДАРТЕН КРЕДИТ

Разглеждане на искане за кредит*

за кредити до 50 000 BGN 50 BGN

за кредити над 50 001 BGN 100 BGN

Еднократна такса за отпускане върху сумата на кредита 1,25% (min. 100 BGN)

Годишна такса за управление върху остатъчната главница 0.50%

Частично предсрочно погасяване 
(мин. сума 2 000 BGN)

1% (при погасяване на не повече 
от 30% от експозицията в рамките 

на 3 месеца)

Предсрочно погасяване на повече от 30% от експозицията, до пълния размер на дълга:

с искане за нов кредит 3.00%

без искане за нов кредит 5.00%

ПРОГРАМА ЕКСПЕРТ BGN I Foreign currency

КРЕДИТ ЕКСПЕРТ НАЧАЛО

Разглеждане на искане за кредит 30 BGN

Еднократна такса за отпускане върху сумата на 
кредита

1.25% (min. 100 BGN)

Годишна такса за управление върху остатъчната 
главница

0.50%

Частично предсрочно погасяване 
(мин. сума 2 000 BGN)

1% (при погасяване на не повече от 30% 
от експозицията в рамките на 3 месеца)

Предсрочно погасяване на повече от 30% от експозицията, до пълния размер на дълга:

С искане за нов кредит 3.00%

Без искане за нов кредит 5.00%

ОВЪРДРАФТ

Разглеждане на искане за кредит 30 BGN

Такса за управление, годишно върху договорения 
размер

1.50%

Такса за промяна на размера 10 BGN

 Забележка:
* Таксата за разглеждане на искане за кредит се приспада от еднократната такса за отпускане на кредита

СВОБОДНИ  
ПРОФЕСИИ
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ДРУГИ ПРОДУКТИ
И УСЛУГИ

Издаване на банкова рефенция на български език, + 20% ДДС 50 BGN

Издаване на банкова рефенция на чужд език, + 20% ДДС 75 BGN

Потвърждаване на салда по сметки на клиенти в Експресбанк

одит потвърждение, +20% ДДС 75 BGN

одит потвърждение за кредитни институции, +20% ДДС 160 BGN

за други цели, +20% ДДС 20 BGN

Други отчети за клиенти по договаряне, min. 50 BGN месечно

SWIFT съобщения

абонаментна такса на сметка, месечно, +20% ДДС 100 BGN

такса за еднократно изходящо съобщение при липса на абонамент, + 20% ДДС 20 BGN

Информация за валутни курсове

абонамент за ежедневна информация, месечно, +20% ДДС 10 BGN

обменни курсове за минали периоди, + 20% ДДС 30 BGN

Консултантски услуги, + 20% ДДС по договаряне

Корекция на извършена операция 25 BGN

Заверка на писмено пълномощно на клиента в банката, + 20% ДДС 5 BGN 

Проверка и удостоверяване автентичността на банкови документи и оторизирани подписи, + 20% ДДС 40 BGN 

 Забележки 1. Таксата за заверка на писмено пълномощно на клиента в банката се дължи само в случаите на заверка на пълномощни за разпореждане със сметка,които заместват нотариално заверените пълномощни. 
                             2. Сейфовете се предлагат само за клиенти на Експресбанк.

ОБЩЕСТВЕН ТРЕЗОР

ГолямСреденМалък Загуба на ключ
Денонощен 

трезор

за 6 месеца, + 20% ДДС 105 BGN 140 BGN 210 BGN
50 BGN, + 20% ДДС

и разходите 
месечна такса:

10 BGN, + 20% ДДС
за 12 месеца, + 20% ДДС 210 BGN 280 BGN 420 BGN
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ДРУГИ ПРОДУКТИ
И УСЛУГИ

БИЗНЕС ПАКЕТИ ALL IN CORPORATE* ALL IN EXPERT* ALL IN PROFESSIONAL*

Месечна такса за обслужване  29 BGN I 15 EUR 24 BGN I 12 EUR 19 BGN I 10 EUR

Разплащателна сметка (в BGN, EUR или USD)

Двуседмични извлечения

Кредитна карта Mastercard Business/Visa Business

Кредитна карта Visa Gold

BankOn Web

SoGeCash Net/BankOn Web Pro

BankOn SMS

Застраховка Комфорт Бизнес

Застраховка Пътуване в чужбина

Такса за прекратяване*

Застраховка Комфорт Бизнес  6 BGN I 3 EUR/USD

Международна кредитна бизнес карта

за микро предприятия
 70 BGN I 36 EUR/USD

24 BGN I 13 EUR/USD

за малки предприятия и корпоративни клиенти 45 BGN I 23 EUR/USD

* Освен през първия и дванадесетия месец от абонамента

 Забележка: Считано от 25.05.2016 г. се преустановява предлагането на бизнес пакетите от вида ALL IN Professional, ALL IN Expert и ALL IN Corporate на нови и съществуващи клиенти на 
Банката. За съществуващите клиенти, които ползват понастоящем някой от посочените пакети, условията остават без промяна. 

SOGECASH NET

Месечна такса 12 BGN

Токен устройство - еднократно, + 20% ДДС 12 BGN

Защитено USB устройство - еднократно, + 20% ДДС 100 BGN

Отстраняване на технически проблем на място, + 20% ДДС 30 BGN

Начало
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1. Настоящата тарифа се прилага за клиенти - физически или юридически лица, за техните нужди, свързани с икономическа дейност по 
силата на Търговския закон или упражняващи свободни професии.

2. Настоящата тарифа определя стандартните такси и комисиони на Експресбанк. За услуги при специални споразумения и за продукти 
и услуги, които не са включени в настоящата тарифа, Банката си запазва правото да прилага комисиони по договореност.

3. Лихвените проценти, прилагани от Експресбанк, се регламентират с лихвен бюлетин, който е неразделна част от тарифата.

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

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

6. В случай, че по сметката на клиента няма достатъчно средства за покриване на дължими такси и комисиони, Експресбанк си запазва 
правото да задължава всяка друга сметка на клиента.

7. Експресбанк си запазва правото да прилага различни комисиони за услуги на банки и финансови институции.

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

Настоящата брошура представлява извадка от Тарифата за такси и комисиони на Експресбанк, в сила от 20.03.2020 г.
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