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ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

   

1. 
Настоящата  тарифа  регламентира лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК АД прилага по отношение на своите бизнес клиенти, 

които са: 

1.1. Еднолични търговци; 

1.2. 
Юридически лица - търговски дружества и техни поделения, кооперации и техни предприятия, банкови и небанкови финансови 

институции, сдружения с нестопанска цел и други 

1.3. Физически лица, извършващи стопанска дейност, но нерегистрирани като търговци; 

1.4. Неперсонифицирани сдружения - граждански дружества, ЖСК, ВСК; 

1.5. Бюджетни организации. 

2. Лихвите на Банката се обявяват в Лихвен бюлетин, който е неразделна част от настоящата Тарифа. 

3. Таксите и комисионите в настоящата Тарифа, които са облагаеми по смисъла на ЗДДС, са с включен в размера им данък добавена стойност. 

4. 
Когато в нареждането за превод на клиента изрично не е указано за чия сметка са комисионите, таксите и разноските, същият се счита за 
нареден с опция "споделени разноски между наредителя и получателя". Преводи във валута на страна от ЕИП към доставчик на платежни 

услуги от страна в ЕИП се изпълняват от Банка ДСК АД само със "споделени разноски между наредителя и получателя". 

5. 
При нареждане на превод в чуждестранна валута към доставчик на платежни услуги извън ЕИП или във валута, различна от валута на 
страна от ЕИП към доставчик на платежни услуги в ЕИП, когато наредителят избере опция "разноски на другите банки за сметка на 

наредителя", той заплаща и съответните допълнителни такси за тази услуга, предвидени в настоящата Тарифа. 

6. 
Банката си запазва правото да събере вземанията си от наредителя по банкови гаранции, акредитиви и инкаса, когато в неговите нареждания 

е указано, че са за сметка на бенефициента/платеца и Банката не успее да ги събере от последния. 

7. 
В случаите, когато дадена операция се състои, или изисква предоставянето на повече от една услуга, клиентът заплаща таксите и 

комисионите за всяка от тях на кумулативен принцип. 

8. 

Видове приложими обменни валутни курсове (при ползване на услуги, при които се извършва превалутиране): 

- за всички услуги, при които е налице обработка на пари в наличност, като теглене/внасяне на пари в наличност, обмяна на валута, 

несвързана с платежна операция, се прилага съответния касов курс, обявен от Банката за деня на операцията или договорен такъв; 

- за платежни услуги, при които не се обработват пари в наличност, се прилага съответния безкасов курс, обявен от Банката за деня на 

операцията или договорен такъв, с изключение на платежни услуги, предоставяни чрез дебитни и кредитни карти, за които се прилага 
обменен курс за картови операции. 

9. 
Комисионите и таксите, посочени в лева и EUR, при необходимост могат да бъдат преизчислявани и в друга валута по съответния курс на 

БНБ или в отделни случаи безкасов курс на Банката в деня на извършваната операция. 

10. 
Таксите и комисионите, регламентирани в настоящата Тарифа се събират при извършването на банковата услуга, освен ако няма друга 

договореност с Банката. 

11. 
Таксите и комисионите за ползвани услуги от сметки, служещи за съхранение на средства на трети лица, се събират от други платежни 

сметки, по които се съхраняват собствени за титуляря средства или на каса. 

12. Не се събират такси и комисиони: 

12.1. за обслужване на сметките (вкл. за обслужване на електронно банкиране) и плащанията на бюджетни организации, с изключение на: 

12.1.1. 
- преките разходи, понесени от банката за извършването на съответната операция, дължими от нея на съответния доставчик на 

платежни услуги извън територията на страната. 

12.1.2. - плащания и обслужване на сметки, предмет на договор между Министерството на финансите и банката; 

12.1.3. - сметки и операции на бюджетни организации, чието заплащане е изрично предвидено със закон; 

12.2. 
от юридическите лица с нестопанска цел, цитирани в Закона за държавния бюджет за съответната календарна година за следните 
услуги: 

12.2.1. - откриване на клиентски сметки в лева; 

12.2.2. - поддържане и оперативно обслужване на клиентски сметки в лева 

12.3. от социалните заведения (за сираци, възрастни хора, инвалиди) на бюджетна издръжка, за следните услуги: 

12.3.1. - откриване на клиентска сметка в лева; 

12.3.2. - поддържане и оперативно обслужване на клиентска сметка в лева; 

12.3.3. - вътрешнобанкови кредитни преводи в лева; 

12.3.4. - междубанкови кредитни преводи в лева в страната, с изключение на преводи през RINGS; 

12.4. 
за операции за набиране и изразходването на средства с благотворителна цел и за лечение, след представяне на съответните документи 

в поделение на Банка ДСК; 

12.5. 
за платежни операции, свързани с набирането и изразходването на средства, предназначени за изпълнение на хуманитарните дейности 

на Българския Червен Кръст; 
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І. ОТКРИВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ 

    Лева Валута 

1. Откриване на клиентска сметка     

1.1. Депозитна сметка без такса без такса 

1.2. 
Разплащателна и приравнени към нея сметки /особена, ликвидационна, 

ескроу сметка, сметка с друго специално предназначение 
10.00 лв. EUR 5.00 

1.3. 
Набирателна сметка за уставен капитал (според размера на набирания 
капитал): 

  

1.3.1. - до 5 000 лв. / 2500 евро вкл. 20.00 лв. EUR 10.00 

1.3.2. - над 5 000 лв. / 2500 евро 50.00 лв. EUR 25.00 

1.4. 
Разплащателна сметка на адвокат/адвокатско дружество: основна 

стандартна и специална клиентска сметка 
без такса без такса 

1.5. 
Разплащателна сметка „ДСК Ремонт и обновяване” за клиенти етажни 
собствености1 

без такса  

1.6. 
Специални разплащателни сметки за платежни институции, съгласно 

изискванията на чл.23 от ЗПУПС 
10,00 лв. EUR 10.00 

1.7. Особен депозит 30,00 лв. EUR 15.00 

2. Поддържане и оперативно обслужване на клиентска сметка      

2.1. Разплащателна сметка, в т.ч. особена и ликвидационна - месечна такса 15.00 лв. 

EUR 8/ USD 10/ GBP 7/ CHF 9/ 

CAD 12/ HUF 2750/ RON 38/ 

SEK 78/ JPY 990/ RUB 690/ 
TRY 65/ RSD 890/ PLN 35/ 

CNY 60/ AUD 12/ CZK 200/ 

DKK 58/ NOK 79/ HRK 60 

2.2. 
Набирателна сметка за регистрация или увеличение на капитала (според 

размера на набирания капитал): 
  

2.2.1. - до 100 000 лв./50 000 евро вкл. - месечна такса2 20.00 лв. EUR 10.00 

2.2.2. - над 100 000 лв./50 000 евро3 1.5% годишно 

2.3. Разплащателни сметки на ЧСИ:   

2.3.1. - за такси, разноски и др. дейности по чл.18 от ЗЧСИ - месечна такса 20.00 лв. EUR 10.00/ USD 20.00 

2.3.2. 
- специална по чл.24 от ЗЧСИ за събиране на парични средства от 

осребряването на имуществото на длъжниците - месечна такса 
без такса без такса 

2.3.3. 
- за получаване/ изплащане на лихви, начислени по специална 

разплащателна сметка на ЧСИ по чл.24 от ЗЧСИ - месечна такса 
без такса без такса 

2.4. 
Разплащателна сметка на земеделски стопани, регистрирани по Търговския 
закон – търговски дружества и еднолични търговци – месечна такса 

15.00 лв.  

2.5. 
Разплащателна сметка на земеделски стопани - физически лица, 

нерегистрирани по Търговския закон - месечна такса 
4.50 лв.  

2.6. Разплащателна сметка на адвокат/адвокатско дружество:     

2.6.1. - основна стандартна сметка  - месечна такса 20.00 лв. EUR 10.00/ USD 12.00 

2.6.2. - специална клиентска сметка без такса без такса 

2.7. Ескроу сметка - годишна такса4 
по договаряне, мин. 

500.00 лв. 
по договаряне, мин. EUR 250.00 

2.8. 
Разплащателна сметка на застрахователни брокери и на инвестиционни 

посредници за съхранение на клиентските средства - годишна такса 

по договаряне, мин. 

500.00 лв. 
по договаряне, мин. EUR 250.00 

2.9. 
Специални разплащателни сметки за платежни институции, съгласно 
изискванията на чл.23 от ЗПУПС - месечна такса 

50.00 лв. EUR 25.00 

2.10. 
Разплащателна сметка „ДСК Ремонт и обновяване” за клиенти етажни 

собствености5 - месечна такса 
5.00 лв.  

                                                 
1 За клиенти етажни собствености не се прилага такса откриване на стандартна разплащателна сметка при едновременното ѝ откриване с разплащателна 

сметка „ДСК Ремонт и обновяване” 
2 Таксата е приложима, в случай че сметката не е закрита в 6 месечен срок от откриването ѝ. 
3 Първата такса се калкулира за срок 2 месеца, удържа се авансово при откриване на сметката и не подлежи на възстановяване.  В случай че сметката 

продължи да съществува след предплатения 2-месечен период, дължимата такса за следващите месеци до закриването ѝ се удържа при закриване на 
сметката или по индивидуално договорен ред, от друга разплащателна сметка на клиента. 
4 Таксата е дължима за календарна година. Таксата за първата година се събира при сключване на Договора, а за всяка следваща календарна година 

таксата е дължима не по-късно от 31 януари на годината, за която е дължима. 
5 Таксата не се прилага при едновременното откриване/ползване на разплащателна сметка „ДСК Ремонт и обновяване” и стандартна разплащателна 

сметка 
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І. ОТКРИВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ 

    Лева Валута 

3. Извлечения от клиентска сметка:   

3.1. Извлечение на хартиен носител  по искане на клиент   

3.1.1.  - до 10 страници 6.00 лв.  

3.1.2.  - над 10 страници (на страница) 0.60 лв.  

3.2. 
Изпращане на извлечение на хартиен носител на адрес - по желание на 

клиента  
18.00 лв. за всяка пратка 

3.3. Извлечение по сметка във формат МТ940/MT942 по SWIFT:   

3.3.1. - еднократна такса за включване 100,00 лв. EUR 50.00 

3.3.2. - месечна такса за всяка сметка 50.00 лв. EUR 25.00 

3.3.3. - такса добавяне/изключване на сметка/друга промяна 50.00 лв. EUR 25.00 

4. 
Закриване на разплащателна сметка по искане на клиента преди изтичане 

на 6 месеца от сключване на договора за откриването й 
30.00 лв. EUR 15.00 

4.1. 
Закриване на специални разплащателни сметки за платежни институции, 
съгласно изискванията на чл.23 от ЗПУПС преди изтичане на 6 месеца от 

сключване на договора за откриването й 

30.00 лв. EUR 30.00 

5. Закриване на клиентска сметка на адвокат/адвокатско дружество  без такса без такса 

6. 

Месечна такса наличност по платежни сметки (разплащателни, в т.ч. 

специални и защитни сметки, както и сметки за съхранение и управление 

на средства на трети лица; особени; ескроу; ликвидационни; 
акредитивни)678 

 

6.1. За бизнес клиенти и небанкови финансови институции  

6.1.1. 
- за всеки ден, в който общото дневно салдо е равно или надвишава  

200 000 левова равностойност 
1.50% на годишна база върху цялото салдо 

6.2. За банкови и платежни институции   

6.2.1. - за всеки ден, върху общото дневно салдо 1.50% на годишна база върху цялото салдо 

7. Приемане на пари по срочен депозит (безкасово или внасяне в брой)  

7.1. - на суми с размер до 100 000 лв./левова равностойност вкл. 
1.25% годишно върху сумата, в зависимост от матуритета на 

депозита, мин. BGN 200/ EUR 100/ USD 120/ GBP 90/ CHF 110 

7.2. - на суми с размер над 100 000 лв./левова равностойност 
1.50% годишно върху сумата, в зависимост от матуритета на 

депозита, мин. BGN 200/ EUR 100/ USD 120/ GBP 90/ CHF 110 

7.3. 
- на суми, независимо от размера, при надхвърляне на общата депозитна 

експозиция над 100 000 лв./левова равностойност9 

1.50% годишно върху цялата сума в зависимост от матуритета на 

депозита, мин. BGN 200/ EUR 100/ USD 120/ GBP 90/ CHF 110 

8. 

Такса за съхранение на парични средства в края на годината  - за 

сумарното салдо по всички сметки на ниво клиент към 31-ви декември 

(вкл. депозити и сметки, по които се отчитат средства на трети лица), 

приложима върху горницата над 1 млн. обща левова  равностойност10 

0,65% 

                                                 
6 В обхвата на общото дневно салдо се включват салдата по всички платежни сметки на клиента в следните валути: BGN, EUR, JPY, CHF, DKK, SEK и 
AUD. 
7 Таксата се удържа от разплащателна сметка със собствени средства на клиента в банката. 
8 Таксата не се прилага за бюджетни организации, специални банкови сметки на нотариуси (по смисъла на чл. 25а от ЗННД), специални сметки на ЧСИ 
за парични средства, получени от осребряване на имущество на длъжници (по смисъла на чл. 24 от Закона за ЧСИ) и сметки за събиране на лихви, 

начислени по посочените специални сметки на ЧСИ. 
9 Таксата се прилага върху цялата сума на депозита, с който се надхвърля експозицията на клиент. 
10 Таксата се удържа от разплащателна сметка на клиента в банката с достатъчна наличност за нейното покритие, в т.ч. от различни разплащателни 

сметки до нейното издължаване. Таксата не се прилага за бюджетни организации. 
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ІІ. ЦЕНИ НА ПАКЕТИ 

    Лева Валута 

 ЦЕНИ НА ПАКЕТИ за клиенти Малък бизнес   

1. Месечна такса за ползване на пакет "ДСК Нотариус" 20.00 лв. EUR 10.00 

2. „ДСК Бизнес Класик“   

2.1. Месечна такса 20.00 лв.  

2.2. Годишна такса 220.00 лв.  

3. "ДСК ONLINE Инфо"   

3.1. Месечна такса 24.00 лв.  

3.2. Годишна такса 264.00 лв.  

4. "ДСК Бизнес партньор Сребърен Старт"   

4.1. Месечна такса 34.00 лв.  

4.2. Годишна такса 374.00 лв.  

5. "ДСК Бизнес партньор Златен Обем"   

5.1. Месечна такса 62.00 лв.  

5.2. Годишна такса 682.00 лв.  

6. "ДСК Бизнес партньор Платинен Обем"   

6.1. Месечна такса 119.00 лв.  

6.2. Годишна такса 1309.00 лв.  

7. 
ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ МАЛЪК БИЗНЕС В 

ЗОНА/ЦЕНТЪР ЧБ: 
  

7.1. 
Месечна такса за обслужване на клиент МАЛЪК БИЗНЕС в зона/център 

ЧБ 
12.00 лв. EUR 6.00/ USD 8.00 

7.1.1. 

Месечна такса за обслужване на клиент в зона/център ЧБ при ползване 

на пакети "ДСК Нов бизнес", "ДСК Бизнес партньор Плюс", "ДСК 
Бизнес партньор Сребърен", "ДСК Бизнес партньор Златен", "ДСК 

Бизнес партньор Платинен", "ДСК Нов бизнес Класик", "ДСК Бизнес 

партньор Класик", "ДСК Бизнес партньор Сребърен Старт", "ДСК Бизнес 
партньор Златен Обем", "ДСК Бизнес партньор Платинен Обем" и "ДСК 

Online Инфо" 

без такса без такса 
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ІІІ. БИЗНЕС ДЕБИТНИ И ПРЕДПЛАТЕНИ КАРТИ   

    
Business Debit MasterCard/ Visa Business Debit 

Virtual Business MasterCard/ Virtual Visa 

Business 

Лева  Евро Щ. дол. Лева  Евро Щ. дол. 

1. 
Издаване/ Преиздаване на карта поради 

изтичане срока на валидност 
без такса без такса без такса 20,00 лв. EUR 10.00 USD 15.00 

2. Експресно издаване 20.00 лв. EUR 10.00 USD 15.00 20,00 лв. EUR 10.00 USD 15.00 

3. Месечна такса за издадена първа карта 3.00 лв. EUR 1.50 USD 2.00 без такса без такса без такса 

4. Месечна такса за всяка следваща карта 1.50 лв. EUR 0.75 USD 1.00    

5. Месечна такса за обслужване на дизайн 0.33 лв. EUR 0.17 USD 0.22    

6. 

Преиздаване на карта при изгубване, 
кражба, забравен ПИН и по желание на 

клиента, включително и за получаване в 

друго поделение 

10.00 лв. EUR 5.00 USD 7.00 10,00 лв. EUR 5.00 USD 7.00 

7. 
Теглене на пари в наличност в България от 

АТМ на Банка ДСК 

0.15%, мин. 

0.30 лв. 

0.15%. мин. 

EUR 0.15 

0.15%, мин. 

USD 0.20 

   

8. 
Теглене на пари в наличност в България от 

АТМ на други банки 

0.20%, мин. 

1.50 лв. 

0.20%, мин. 

EUR 0.77 

0.20%, мин. 

USD 0.90 

   

9. 
Теглене на пари в наличност от АТМ в 
чужбина 

0.20%, мин. 
1.50 лв. 

0.20%, мин. 
EUR 0.77 

0.20%, мин. 
USD 0.90 

   

10. 
Теглене на пари в наличност от ПОС в офис 

на Банка ДСК  

0.8%, мин. 6.00 

лв. 

0.8%, мин. EUR 

3.00 

0.8%, мин. USD 

4.00 

   

11. 
Теглене на пари в наличност от ПОС в офис 

на други банки в България 
6.00 лв. + 1.5% 

EUR 3.07 + 

1.5% 

USD 3.41 + 

1.5% 

   

12. 
Теглене на пари в наличност от ПОС в офис 
на банка или друга институция в чужбина 

6.00 лв. + 1.5% 
EUR 3.07 + 

1.5% 
USD 3.41 + 

1.5% 

   

13. 
Плащане на стоки и услуги чрез ПОС или 
Интернет1 

без такса без такса без такса без такса без такса без такса 

14. 
Получаване на пари в наличност (кеш бек) 

от ПОС при търговец в България и чужбина 
0.40 лв. EUR 0.20 USD 0.30    

15. Справка по сметка чрез АТМ в България2 0.60 лв. EUR 0.30 USD 0.40    

16. Справка по сметка чрез АТМ в чужбина 1.50 лв. EUR 0.75 USD 1.00    

17. 
Получаване на суми по карта чрез 
терминално устройство 

1% 1% 1% 0,5% 0,5% 0,5% 

18. Паричен трансфер3 1.00 лв. +1% EUR 0.51 + 1% USD 0.57 + 1% 
1.00 лв. + 

1% 

EUR 0.51 + 

1% 

USD 0.57 + 

1% 

19. 
Внасяне на пари в наличност чрез АТМ на 

Банка ДСК 

0.1%, мин. 1.00 

лв. 

0.1%, мин. EUR 

0.50 

0.1%, мин. USD 

0.70 
   

                                                 
1 Услугата се отнася за ПОС, обслужван от Банка ДСК, както и от други институции в България и чужбина. 
2 Услугата се отнася за АТМ, обслужван от Банка ДСК, както и от други институции в България. 
3 Таксата се прилага при захранване чрез банкова карта на виртуални портфейли или сметки, транзакции, свързани с хазартни игри, залагания, покупка на 

чипове, валута, акции и други парични и финансови инструменти. 
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ІІІ. БИЗНЕС ДЕБИТНИ И ПРЕДПЛАТЕНИ КАРТИ   

    

Business Debit MasterCard/ Visa Business Debit 
Virtual Business MasterCard/ Virtual Visa 

Business 

Лева  Евро Щ. дол. Лева  Евро Щ. дол. 

20. 
Блокиране на карта (при изгубване, кражба, 

по желание) 
без такса без такса без такса без такса без такса без такса 

21. 
Откриване на арбитражна процедура за 
оспорена транзакция, извършена в чужбина4 

платените от 
Банката такси 

платените от 
Банката такси 

платените от 
Банката такси 

платените от 
Банката такси 

платените 

от Банката 

такси 

платените от 
Банката такси 

22. 
Административна такса на арбитражната 
комисия при разглеждане на случай с 

оспорена транзакция, извършена в чужбина6 

платените от 

Банката такси 

платените от 

Банката такси 

платените от 

Банката такси 

платените от 

Банката такси 

платените 
от Банката 

такси 

платените от 

Банката такси 

23. Неоснователно оспорване на транзакция5 20.00 лв. EUR 10.00 USD 15.00 20.00 лв. EUR 10.00 USD 15.00 

24. 

Експресна замяна на карта в чужбина при 

изгубване/кражба/забравен ПИН, както и по 
желание на клиента 

220.00 лв. EUR 110.00 USD 150.00 220.00 лв. EUR 110.00 USD 150.00 

25. 
Невърната карта, без случаите на изгубване, 

кражба и задържане в АТМ 
10.00 лв. EUR 5.00 USD 7.00 10.00 лв. EUR 5.00 USD 7.00 

 

                                                 
4 Таксата се възстановява на клиента при приключване на съответната процедура, след като се установи, че оспорването е основателно 
5 Таксата се събира служебно при приключване на съответната процедура, когато оспорването е неоснователно. 
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ІV. БИЗНЕС КРЕДИТНИ КАРТИ 

  

MasterCard Business Credit/ Visa Business 

Credit 

Visa Business Gold Credit 

 

Кредитна 

карта 

Агроклас 

Лева  Евро Щ. дол. Лева  Евро Лева  

1. 
Издаване/ Преиздаване на карта поради изтичане срока 
на валидност 

без такса без такса без такса без такса без такса без такса 

2. Експресно издаване 40,00 лв. EUR 20.00 USD 30.00 40.00 лв. EUR 20.00 40.00 лв. 

3. Годишна такса за карта 80,00 лв. EUR 40.00 USD 60.00 150.00 лв. EUR 75.00 45.00 лв. 

4. Годишна такса за обслужване на дизайн 4.00 лв. EUR 2.00 USD 3.00 6.00 лв. EUR 3.00  

5. 
Преиздаване на карта при изгубване, кражба, забравен 
ПИН и по желание на клиента, включително и за 

получаване в друго поделение 

20,00 лв. EUR 10.00 USD 15.00 20.00 лв. EUR 10.00 20.00 лв. 

6. 
Теглене на пари в наличност в България от АТМ на 

Банка ДСК 
4.00 лв + 3% 

EUR 2.00 + 

3% 

USD 3.00 + 

3% 

4.00 лв + 

3% 

EUR 2.00 + 

3% 
4.00 лв + 3% 

7. 
Теглене на пари в наличност в България от АТМ на 

други банки 
7.00 лв + 3% 

EUR 3.58+ 

3% 

USD 4.19 + 

3% 

7.00 лв + 

3% 

EUR 3.58+ 

3% 
7.00 лв + 3% 

8. Теглене на пари в наличност от АТМ в чужбина 7.00 лв + 3% 
EUR 3.58+ 

3% 
USD 4.19 + 

3% 
7.00 лв + 

3% 
EUR 3.58+ 

3% 
7.00 лв + 3% 

9. 
Теглене на пари в наличност от АТМ на OTP Group в 

чужбина 
2,00 лв. EUR 1.00 USD 1.13 2.00 лв. EUR 1.00 2,00 лв. 

10. 
Теглене на пари в наличност от ПОС в офис на Банка 

ДСК 
4.00 лв + 3% 

EUR 2.00 + 

3% 

USD 3.00 + 

3% 

4.00 лв + 

3% 

EUR 2.00 + 

3% 
4.00 лв + 3% 

11. 
Теглене на пари в наличност от ПОС в офис на други 
банки в България 

10.00 лв + 4% 
EUR 5.11 + 

4% 
USD 5.68 + 

4% 
10.00 лв + 

4% 
EUR 5.11 + 

4% 
10.00 лв + 4% 

12. 
Теглене на пари в наличност от ПОС в офис на банка 

или друга институция в чужбина 
10.00 лв + 4% 

EUR 5.11 + 

4% 

USD 5.68 + 

4% 

10.00 лв + 

4% 

EUR 5.11 + 

4% 
10.00 лв + 4% 

13. Плащане на стоки и услуги чрез ПОС или Интернет1 без такса без такса без такса без такса без такса без такса 

14. 
Получаване на суми по кредитна карта чрез терминално 

устройство 
1% 1% 1% 1% 1% 1% 

15. Внасяне на пари в наличност чрез АТМ на Банка ДСК 
0.1%, мин. 

1.00 лв 

0.1%, мин. 

EUR 0.50 

0.1%, мин. 

USD 0.70 

0.1%, мин. 

1.00 лв 

0.1%, мин. 

EUR 0.50 

0.1%, мин. 1.00 

лв 

16. Паричен трансфер2 1.00 лв + 1% 
EUR 0.51 + 

1% 
USD 0.57 + 

1% 
1.00 лв + 

1% 
EUR 

0.51+1% 
1.00 лв + 1% 

17. 

Блокиране на карта за он-лайн транзакции по 

уведомление на картодържателя (изгубване, кражба, по 

желание) 

без такса без такса без такса без такса без такса без такса 

18. 
Откриване на арбитражна процедура за оспорена 

транзакция, извършена в чужбина3 
платените от Банката такси 

платените от Банката 

такси 

платените от 

Банката такси 

19. 

Административна такса на арбитражната комисия при 

разглеждане на случай с оспорена транзакция, 
извършена в чужбина3 

платените от Банката такси 
платените от Банката 

такси 
платените от 
Банката такси 

20. 

Експресна замяна на карта в чужбина при 

изгубване/кражба/забравен ПИН, както и по желание на 

клиента 

220.00 лв EUR 110.00 USD 150.00 220.00 лв EUR 110.00 220.00 лв 

21. 
Невърната карта, без случаите на изгубване, кражба и 

задържане в АТМ 
10.00 лв EUR 5.00 USD 5.00 10,00 лв EUR 5.00 10.00 лв 

                                                 
1 Услугата се отнася за ПОС, обслужван от Банка ДСК, както и от други  институции в България и чужбина. 
2 Таксата се прилага при захранване чрез банкова карта на виртуални портфейли или сметки, транзакции, свързани с хазартни игри, залагания, покупка на 
чипове, валута, акции и други парични и финансови инструменти. 
3 Таксата се възстановява на клиента при приключване на съответната процедура, след като се установи, че оспорването е основателно. 
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V. ПОС УСЛУГИ 

    Лева  Валута 

1. 
Теглене на пари в наличност от ПОС в офис на Банка ДСК с карти, 
издадени от други банки и небанкови институции 

4%, мин. 20.00 лв.   

2. 
Комисиони и такси за търговци, ползващи ПОС на Банка ДСК, за приемане 

на картови разплащания: 
    

2.1. ПОС терминално устройство   

2.1.1 Комисиона за приемане на картови разплащания по договаряне  

2.1.2 Месечна такса за ползване на ПОС по договаряне  

2.1.3. 
Такса за ПОС терминално устройство, при реализиран оборот от приети 

картови разплащания под 1 500 лв., за устройство на месечна база1 
15.00 лв.  

2.2. Виртуален ПОС   

2.2.1 Комисиона за приемане на картови разплащания по договаряне по договаряне 

2.2.2 Месечна такса за ползване на Виртуален ПОС по договаряне по договаряне 

 

                                                 
1 За търговци, които имат инсталирани повече от едно ПОС устройство,  месечният оборот за всеки ПОС се получава като се раздели общия реализиран 
оборот през всички ПОС терминали за съответния месец на броя активни устройства. 
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VІ. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ 

    Лева  Валута 

1. Теглене на пари в наличност1:     

1.1. Теглене на суми в банкноти2:   

1.1.1. - със заявка 
0.60% върху цялата сума, мин. 

5.00 лв. 

0.65% върху цялата сума, 

мин. EUR 2.50 

1.1.2. - без заявка 0.80% върху цялата сума 0.80% върху цялата сума 

1.2. Теглене на суми в монети3 
5% върху цялата сума, мин. 

10.00 лв. 
 

1.3. Писмено заявени, но неизтеглени от клиента суми4 
0.60% върху заявената, но 

неизтеглена сума, мин. 12.00 лв 

0.65% върху заявената, но 
неизтеглена сума, мин. EUR 

6.50 

2. Внасяне на пари в наличност5:     

2.1. Внасяне на суми в банкноти:   

2.1.1.  - описани и оформени по купюри 0.50%, мин. 5.00 лв. 0.60%, мин. EUR 5.00 

2.1.2.  - неоформени по купюри 0.80%, мин. 30.00 лв. 0.85%, мин. EUR 15.00 

2.2. Внасяне на суми в монети 6 
5% върху цялата сума, мин. 

10.00 лв.   

3. Обработка на парични средства, които не се внасят по клиентска сметка     

3.1.  - на банкноти (преброяване, уедряване, раздробяване, пачкосване) 
5% от сумата, 

 мин. 20.00 лв. 
5% от сумата, 

 мин. 20.00 лв. 

3.2.  - на монети (преброяване, уедряване, раздробяване) 
5% от сумата, 

 мин. 20.00 лв. 
  

3.3. 
 - проверка на банкноти (в лева и валута) чрез детектор, които не се 

внасят по клиентска сметка 
1.20 лв. на банкнота 1.20 лв. на банкнота 

3.4.   - непосредствена замяна на повредени български банкноти и монети без такса   

4. Обработка  на  парични средства  по договори с клиенти по договаряне по договаряне 

 

                                                 
1 Таксата не се прилага в следните случаи: 

   - срочни депозити на падежна дата, независимо от сметката, от която се тегли депозита 
   - При теглене от ПОС с дебитни и кредитни карти. (За тези операции се прилагат съответните такси от раздели "Дебитни и предплатени карти", "Кредитни 

карти" и "ПОС услуги") 
2 При теглене на суми до 2000 лв. или тяхната валутна равностойност се прилага такса за теглене със заявка. 
3 При комбинирано теглене на суми в монети и в банкноти, се прилагат съответните такси върху всяка част от сумата. Когато частта в монети е до 10.00 лв., 

върху цялата сума се прилага таксата за банкноти. 
4 Таксата се прилага само за заявени, но неизтеглени суми от разплащателни сметки. 
5Таксата не се прилага при внасяне на суми по сметка с цел откриване на срочен депозит, когато това изрично е посочено във вносната бележка и 

откриването се прави непосредствено след това. 
6 При комбинирано внасяне на суми в монети и в банкноти, се прилагат съответните такси върху всяка част от сумата. Когато частта в монети е до 10.00 лв., 
върху цялата сума се прилага таксата за банкноти. 



  

 12 

 

VІІ. РАЗПЛАЩАНИЯ И ПРЕВОДИ 

    Лева  Валута 

1. Вътрешнобанкови преводи:     

1.1. Кредитен превод, вкл. между собствени сметки на един клиент1 5.00 лв. EUR 2.56 

1.2. 
Кредитен превод към бюджетна сметка с многоредово платежно 

нареждане/вносна бележка 
20.00 лв.   

1.3. Изпълнение на периодичен кредитен превод 2 5.00 лв. EUR 2.56 

1.4. 
Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор, вкл. по собствени сметки 
на един клиент 

5.00 лв. EUR 2.56 

1.5. Директен дебит:     

1.5.1.  - иницииране на нареждане за директен дебит 5.00 лв. EUR 2.56 

1.5.2.  - плащане по нареждане за директен дебит 5.00 лв. EUR 2.56 

1.5.3. 
 - отказ от плащане по нареждане за директен дебит поради липса на 

налични средства по сметката 
2.00 лв. EUR 1.02 

1.6. 
Ежедневно служебно прехвърляне на салда между сметки на клиент по 

негово нареждане 
по договаряне   

1.7. Наличен паричен превод (внасяне на пари в наличност от трети лица):     

1.7.1. - когато внасяните пари са в банкноти 1.00%, мин. 30.00 лв. 1.00%, мин. EUR 15.34 

1.7.1.1. 
 - по бюджетни сметки с многоредово платежно нареждане/вносна 

бележка  
1.00%, мин. 35.00 лв.   

1.7.2. -  когато внасяните пари са в монети3 5%, мин. 45.00 лв.  

2. Междубанкови изходящи преводи:     

2.1. Преводи в лева   

2.1.1. Кредитен превод през БИСЕРА 7.00 лв.  

2.1.2. 
Кредитен превод през БИСЕРА към бюджетна сметка с многоредово 

платежно нареждане/вносна бележка 
28.00 лв.   

2.1.3. Изпълнение на периодичен кредитен превод през БИСЕРА 7.00 лв.  

2.1.4. Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор през БИСЕРА 7.00 лв.  

2.1.5. Кредитен превод през RINGS 50.00 лв.   
2.1.6 Директен дебит:     

2.1.6.1  - иницииране на нареждане за директен дебит 7.00 лв.   

2.1.6.2.  - плащане по нареждане за директен дебит през БИСЕРА 7.00 лв.   

2.1.6.3.  - плащане по нареждане за директен дебит през RINGS 50.00 лв.   

2.1.6.4. 
 - отказ от плащане по нареждане за директен дебит поради липса на 

налични средства по сметката 
2.00 лв.  

                                                 
1Таксата не се прилага при превод между собствени сметки на един клиент в следните случаи: 

- от/към срочни депозити; 
- при погасяване на кредит. 
2 Таксата не се прилага за преводи по сметки на един клиент. 
3 При комбинирано внасяне на суми в монети и в банкноти, се прилагат съответните такси върху всяка част от сумата. Когато частта в монети е до 10.00 лв., 
върху цялата сума се прилага таксата за банкноти. 
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2.1.7. Наличен паричен превод:   

2.1.7.1. - когато внасяните пари са в банкноти:   

2.1.7.1.1. - през БИСЕРА 1%, мин. 30.00 лв.  

2.1.7.1.2. 
- към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/вносна 

бележка  
1%, мин. 50.00 лв.   

2.1.7.1.3. - през RINGS 1%, мин. 50.00 лв.   
2.1.7.2. - когато внасяните пари са в монети1 5%, мин. 50.00 лв.  

2.2. Преводи в евро към други банки в ЕИП   

2.2.1 Кредитни преводи   

2.2.1.1. - за суми до 100 000 лв.  EUR 3.58 

2.2.1.2. - за суми от и над 100 000 лв.  EUR 25.56 

2.2.1.3. - експресен кредитен превод  EUR 25.56 

2.2.2. Налични парични преводи   

2.2.2.1. - за суми до 100 000 лв.  1%, мин. EUR 15.34 

2.2.2.2. - за суми от и над 100 000 лв.  1%, мин. EUR 25.56 

2.2.2.3. - експресен наличен паричен превод  1%, мин. EUR 25.56 

2.3. 
Преводи във валута към други банки извън ЕИП и преводи във валути, 

различни от евро към други банки в ЕИП 
  

2.3.1. Кредитен превод   0.25%, мин. EUR 30.00 

2.3.2. Наличен паричен превод  1%, мин. EUR 100.00 

2.3.3. Допълнителна такса за експресен превод (по възможност на Банката)  EUR 30.00 

2.3.4. 
Допълнителни такси при нареждане на преводи в чуждестранна валута с 

опция "Разноски на другите банки за сметка на наредителя"  Съгласно Приложение №1 

3. Междубанкови входящи преводи:     

3.1. Кредитни преводи в евро от други банки в ЕИП  без комисиона 

3.2. 
Кредитни преводи във валута от други банки извън ЕИП и кредитни 

преводи във валути, различни от евро от други банки в ЕИП 
 

0.1% мин. EUR 10.00, макс. 

EUR 200.00 

4. Запитвания във връзка с наредени преводи   

4.1. - при наредени преводи до 6 месеца от момента на заявката/запитването 40.00 лв. 
EUR 35.00 + такси на 

кореспондентски банки, ако 

има такива 

4.2. - при наредени преводи над 6 месеца от момента на заявката/запитването 40.00 лв. 
EUR 60.00 + такси на 

кореспондентски банки, ако 

има такива 

5. 
Отмяна на нареден превод преди излъчване към кореспондентска банка или 

платежна система 
40.00 лв. EUR 25.00  

6. 
Отмяна на нареден превод след излъчване към кореспондентска банка или 

платежна система 
40.00 лв. 

EUR 50.00 + такси на 
кореспондентски банки, ако 

има такива 

7. 
Връщане на получен превод в полза на клиент на Банката, независимо по 

чия инициатива се извършва2   
0.20%, мин. EUR 30.00, 

макс. EUR 300.00  

                                                 
1 При комбинирано внасяне на суми в монети и в банкноти, се прилагат съответните такси върху всяка част от сумата. Когато частта в монети е до 10.00 лв., 

върху цялата сума се прилага таксата за банкноти. 
2 Таксата не се прилага при преводи в евро към други банки в ЕИП 
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8. Инкасиране на поименни чекове     

8.1.   - по сметка в банката    0.7%, мин. EUR 35.00 

8.2.   - връщане на неплатен чек   
EUR 30.00 + комисиона на 

кореспондента, ако има 

такава 

9. Издаване на поименни чекове от сметка в банката    0.7%, мин. EUR 35.00 

10. Анулиране на чек по искане на клиент - за всеки чек    EUR 30.00 

11. Запитване към друга банка относно плащането на чек по искане на клиент  EUR 25.00 
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VІІІ. ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ 

   Базов достъп Тарифа "Обем" Тарифа "Старт" Тарифа "Инфо" 

1. 
Месечна такса за поддържане и оперативно 

обслужване 
без такса 

BGN 20.00/ EUR 10.00/ 

USD 14.00/ GBP 10.00/ 
CHF 16.00 

BGN 10.00/ EUR 5.00/ 

USD 7.00/ GBP 5.00/ 
CHF 8.00 

BGN 5.00/ EUR 2.50/ 

USD 3.50/ GBP 2.50/ 
CHF 4.00/  

2. Вътрешнобанкови преводи1,2 

2.1. Преводи в лева: 

2.1.1. 
 - кредитен превод, вкл. с бъдещ вальор/ 

иницииране на нареждане за директен дебит 

приложимата 

такса за 
съответната 

услуга, 

извършвана в 
поделение на 

банката 

 

0.40 лв. 0.55 лв. 0.70 лв. 

2.1.2. 
 - кредитен превод към бюджетна сметка с 

многоредово платежно нареждане 
съответната такса по избрания тарифен план за всеки ред 

2.1.3.  - изпълнение на периодичен кредитен превод 0.75 лв. 

2.2. Преводи във валута 

2.2.1. 
 - кредитен превод, вкл. с бъдещ вальор/ 
иницииране на нареждане за директен дебит 

приложимата 

такса за 

съответната 
услуга, 

извършвана в 

поделение на 
банката 

EUR 0.51 EUR 0.59 EUR 0.95 

2.2.2.  - изпълнение на периодичен кредитен превод EUR 1.02 

3. Междубанкови преводи в лева: 

3.1. 
Кредитен превод през БИСЕРА, вкл. с бъдещ 
вальор/ Иницииране на нареждане за директен 

дебит 
приложимата 

такса за 
съответната 

услуга, 

извършвана в 
поделение на 

банката 

 

1.10 лв. 1.25 лв. 1.95 лв. 

3.2. 
Кредитен превод през БИСЕРА/RINGS към 
бюджетна сметка с многоредово платежно 

нареждане 

съответната такса по избрания тарифен план за всеки ред 

3.3. 
Изпълнение на периодичен кредитен превод 

през БИСЕРА 
1.20 лв. 1.20 лв. 4.00 лв. 

3.4. Кредитен превод през RINGS 9.50 лв. 10.50 лв. 11.50 лв. 

4. Междубанкови преводи във валута, вкл. кредитен превод с бъдещ вальор: 

4.1. 
Кредитни преводи в евро към други банки в 

ЕИП: 

приложимата 

такса за 

съответната 

услуга, 
извършвана в 

поделение на 

банката 

   

4.1.1. - за суми до 100 000 лв. EUR 0.56 EUR 0.64 EUR 1 

4.1.2. - за суми от и над 100 000 лв. EUR 4.86 EUR 5.37 EUR 5.88 

4.1.3. - експресен кредитен превод EUR 4.86 EUR 5.37 EUR 5.88 

4.2. 

Кредитни преводи във валута към други банки 

извън ЕИП и кредитни преводи във валути, 

различни от евро към други банки в ЕИП 

0,12%, мин. EUR 18.00 

4.2.1. Допълнителна такса за експресен превод EUR 30.00 

4.2.2. 

Допълнителни такси при нареждане на 
преводи в чуждестранна валута с опция 

"Разноски на другите банки за сметка на 

наредителя" 

Съгласно Приложение №1 

                                                 
1 Пакетните операции, вкл. за заплащане на трудови възнаграждения, се обработват като индивидуални плащания и се таксуват според броя и вида на 

съставляващите пакета плащания. 
2 Таксата не се прилага по собствени сметки на един клиент. 
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VІІІ. ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ 

   Базов достъп Тарифа "Обем" Тарифа "Старт" Тарифа "Инфо" 

5. Плащане на комунална услуга1 

5.1. 
- в лева 

 
3.00 лв. 0.40 лв. 0.55 лв. 0.70 лв. 

5.2. - във валута EUR 1.50/ USD 1.70/ GBP 1.50/ CHF 1.70 

6. Плащане на местни данъци и такси  

6.1. - в лева 3.00 лв. 0.40 лв. 0.55 лв. 0.70 лв. 

6.2. - във валута EUR 1.50/ USD 1.70/ GBP 1.50/ CHF 1.70 

7. 
SWIFT МТ101 (входящи нареждания за 
плащане)2 

 

7.1. 
Включване в услугата (еднократно за 
клиент) 

BGN 100.00/ EUR 50.00 

7.2. 
Месечна такса за ползване на 
услугата (за всяка сметка) 

BGN 50.00/ EUR 25.00 

7.3. 
Промени/корекции/прекратяване на 

услугата 
BGN 50.00/ EUR 25.00 

8. 
Еднократна такса за инсталиране на ПП 
„Мултикеш“ 

 EUR 36.00 

8.1. 

Последващо посещение за инсталиране 

на ПП "Мултикеш"/допълнително 
обучение и/или поддръжка по системите 

на ПП "Мултикеш" 

 

120 лв. за всяко посещение 

9. 

Такса за активиране и използване на 

тоукън - мобилно приложение (DSK 

mToken) 

без такса 

10. 
Такса преиздаване на парола за Интернет 
банкиране/Телефонно банкиране - по 

желание на клиента3 

5.00 лв. 5.00 лв. 5.00 лв. 5.00 лв. 

 

                                                 
1 При плащане на комунална услуга от сметка в чуждестранна валута, се прилага съответният размер  на таксата, валиден за валутна операция. 
2 За съответните наредени преводи се прилагат такси съобразно вида им. 
3 Не се дължи такса при задаване на нова парола за Интернет банкиране чрез ДСК Директ или чрез изпратен линк по email. 
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X. ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ ПРИ НАРЕЖДАНЕ НА ПРЕВОДИ В ЧУЖДЕСТРАННА 

ВАЛУТА С ОПЦИЯ "РАЗНОСКИ НА ДРУГИТЕ БАНКИ ЗА СМЕТКА НА НАРЕДИТЕЛЯ" 

   Такса - Валута 

1. EUR  

1.1. - 0.00 до EUR 2 500.00 EUR 6 

1.2. - EUR 2 500.01 до EUR 12 500.00 EUR 20 

1.3. - EUR 12 500.01 до EUR 50 000.00 EUR 30 

1.4. - над EUR 50 000 EUR 50 

2. USD  

2.1. - 0.00 до USD 2 000.00 USD 15 

2.2. - USD 2 000.01 до USD 30 000.00 USD 30 

2.3. - над USD 30 000 USD 40 

3. GBP GBP 11 

4. CHF CHF 15 

5. CAD CAD 15 

6. SEK SEK 35 

7. RUB RUB 30 

8. RSD RSD 1500 

9. JPY 0,05%, мин. JPY 5000 

10. TRY TRY 50 

11. PLN PLN 50 

12. RON RON 0 

13. CZK  

13.1. - 0.00 до CZK 65 000.00 CZK 300 

13.2. - CZK 65 000.01 до CZK 300 000.00 CZK 525 

13.3. - над CZK 300 000.00 CZK 1 500 

14. NOK  

14.1. - 0.00 до NOK 5 000.00 NOK 50 

14.2. - над NOK 5 000.00 NOK 100 

15. DKK DKK 70 

16. AUD AUD 10 

17. CNY CNY 50 

18. HRK HRK 175 
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XІ. АКРЕДИТИВИ И ИНКАСА 

    Лева  Валута 

1. Акредитиви, открити от банката:     

1.1. Изготвяне на проект на акредитив1 60.00 лв. EUR 60.00 

1.2.  - за откриване 
0.4%, мин. 50.00 лв. (за 

тримесечие или част от него) 

0.4%, мин. EUR 50.00 (за 
тримесечие или част от 

него) 

1.3.  - обработка и плащане на акредитиви, платими на виждане 0.1%, мин. 50.00 лв. 0.1%, мин. EUR 50.00  

1.4. - за промяна (без увеличение на сумата или продължение на срока) 50.00 лв. EUR 40.00 

1.5. - за увеличение на сумата (начислява се върху сумата на увеличението) 
0.4%, мин. 50.00 лв. (за 

тримесечие или част от него) 

0.4%, мин. EUR 50.00 (за 

тримесечие или част от 

него) 

1.6. 
- за продължаване на срока в рамките на тримесечието, за което е събрана 
комисиона 

50.00 лв. EUR 40.00 

1.7. 
 - за продължаване на срока в рамките на ново тримесечие или част от него 

(начислява се върху сумата на неизползвания остатък) 

0.4%, мин. 50.00 лв. (за 

тримесечие или част от него) 

0.4%, мин. EUR 50.00 (за 
тримесечие или част от 

него) 

1.8.  - за обработка и плащане на акредитиви с разсрочено плащане или акцепт 
0.15% за месец или част от 

него, мин. 50.00 лв. 
0.15% за месец или част от 

него, мин. EUR 50.00  

1.9.  - за анулиране преди изтичане срока на валидност 40.00 лв. EUR 40.00 

1.10.  - за спешна обработка по искане на клиент в рамките на работния ден 40.00 лв. EUR 30.00 

1.11.  - еднократна такса SWIFT при откриване на акредитив 30.00 лв. EUR 30.00 

1.12  - такса SWIFT при излъчване на промяна по акредитив 15.00 лв. EUR 15.00 

1.13. 
Такса нередовни документи във връзка с плащане по акредитив (за сметка 

на бенефициента) 
100.00 лв. EUR 100.00 

1.14. 
Предварително проучване относно получаване на потвърждение от чужда 
банка при откриване на акредитив2 

250.00 лв. EUR 250.00 

1.15. 
Рекламация (запитвания по искане на клиента във връзка с издаден 

акредитив) 
30.00 лв. EUR 30.00 

2. Акредитиви, открити от други банки:     

2.1.  - за авизиране на предизвестие 25.00 лв. EUR 25.00 

2.2. 
 - за авизиране, без потвърждение от Банка ДСК и при авизиране на промяна 

с увеличение на сумата (върху сумата на увеличението) 
0.2%, мин. 50.00 лв. 0.2%, мин. EUR 50.00 

2.3.  - за авизиране на получено уведомление на цесия 40.00 лв. EUR 40.00 

2.4.  - за прехвърляне на вземане /цесия/ 0.3%, мин. 30.00 лв. 0.3%, мин. EUR 35.00 

2.5.  - за потвърждение по договореност по договореност 

2.6.  - за проверка на автентичност 100.00 лв. EUR 50.00 

2.7. 
 - за повторна обработка на върнати за доокомплектоване и/или коригиране 

на нередовни документи 
100.00 лв. EUR 50.00 

2.8. 
 - за авизиране на промяна (без увеличение на сумата на непотвърден от 
банката акредитив и без увеличение на сумата и продължение на срока на 

потвърден от банката акредитив)  

50.00 лв. EUR 50.00 

2.9.  - за обработка и плащане върху сумата на документите за плащане 0.2%, мин. 50.00 лв. 0.2%, мин. EUR 40.00 

2.10. 
 - за разсрочено плащане или акцепт върху сумата на документите за 

плащане 

0,12% за месец или част от 

него, мин. 50 лв. 

0,12% за месец или част от 

него, мин. EUR 50 

2.11.  - за анулиране на акредитив преди изтичане срока на валидност 30.00 лв. EUR 40.00 

2.12.  - за прехвърляне  0.30%, мин. 50.00 лв. 0.30%, мин. EUR 50.00 

2.13.  - за спешна обработка по искане на клиент в рамките на работния ден 100.00 лв. EUR 50.00 

2.14. 
Предварителен преглед на документи и консултации по текст на акредитив 
(за всеки преглед) 

100.00 лв. EUR 50.00 

2.15. 
Рекламация (запитвания по искане на клиента във връзка с издаден 

акредитив) 
30.00 лв. EUR 30.00 

  ИНКАСО НА ДОКУМЕНТИ И ЦЕННИ КНИЖА     

3. Получени за инкасиране документи:     

3.1. Авизиране и предаване на документи срещу плащане или акцепт   
0.2%, мин. EUR 35.00, 

макс. EUR 600.00 

3.2. Предаване на документи без заплащане   0.2%, мин. EUR 30.00 

                                                 
1 Tаксата е дължима, ако акредитивът не бъде открит. 
2 Не се събира, ако банката открие акредитива. 
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3.3. Авизиране на промяна на инкасови инструкции   EUR 30.00 

3.4. Връщане на неизплатени инкасови документи   EUR 35.00 

3.5. Рекламация / запитвания относно инкасото   EUR 20.00 

4. Изпратени за инкасиране документи или търговски ценни книжа     

4.1. Изпращане на документи за инкасиране или акцепт   
0.2%, мин. EUR 35.00,  

макс. EUR 600.00 

4.2. Промяна на инкасови нареждания   EUR 30.00 

4.3. Рекламация / запитвания относно инкасото   EUR 20.00 
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ХIІ. ГАРАНЦИИ И КОНТРАГАРАНЦИИ 

    Лева  Валута 

  ГАРАНЦИИ И КОНТРАГАРАНЦИИ, ИЗДАВАНИ ОТ БАНКАТА     

1. Подаване на искане за издаване/промяна на банкова гаранция1 20.00 лв. EUR 10.00 

2. 
Разглеждане на искане за издаване или промяна на условия/предоговаряне 

на банкова гаранция/лимит за издаване на множество банкови гаранции 
0.15%, мин. 100 лв.  0.15%, мин. EUR 50 

2.1. 

Експресно разглеждане на искане за издаване или промяна на 
условия/предоговаряне на банкова гаранция/лимит за издаване на 

множество банкови гаранции в рамките на 1 работен ден (по възможност на 

Банката) - допълнителна такса 

50.00 лв. EUR 25.00 

3. За издаване:     

3.1. - обезпечена изцяло с контрагаранция 
0.3% върху гаранционната 

сума, но минимум 100 лв. за 

тримесечие или част от него  

0.3% върху гаранционната 
сума, но минимум EUR 50 за 

тримесечие или част от него  

3.2. - обезпечена изцяло с парични средства и ДЦК:   

3.2.1. - за суми до 50 000 лв/ EUR 25 000, вкл. 

0,35% върху гаранционната 

сума, но мин. 100 лв. за 

тримесечие или част от него 

0,35% върху гаранционната 

сума, но мин. EUR 50.00. за 

тримесечие или част от него 

3.2.2. - за суми над 50 000 лв/ EUR 25 000 

0,5% върху гаранционната 

сума за тримесечие или част 

от него 

0,5% върху гаранционната 

сума за тримесечие или част 

от него 

3.3.  - обезпечена по друг начин 

0.7% върху гаранционната 

сума, но минимум 100 лв. за 

тримесечие или част от него  

0.7% върху гаранционната 

сума, но минимум EUR 50 за 

тримесечие или част от него  

4. 
За промяна по банкова гаранция, без увеличение на сумата или 

продължение на срока 
50.00 лв. EUR 40.00 

5. Такса SWIFT за издаване на гаранция   EUR 30.00 

6. Такса SWIFT за излъчване на промяна по гаранция  EUR 15.00 

7. Анулиране на нареждане за издаване на гаранция 60.00 лв. EUR 30.00 

8. Консултации при изготвяне условията на гаранцията2   EUR 96.00 

9. Плащане при иск по гаранция 30.00 лв.  
0.1% мин. EUR 30.00, макс. 

EUR 250.00 

10. 
Предварително проучване във връзка с издаване на гаранция срещу 

контрагаранция на Банка ДСК3 
250.00 лв. EUR 250.00 

  ГАРАНЦИИ И КОНТРАГАРАНЦИИ, ПОЛУЧЕНИ В БАНКАТА     

11. 
За проверка на автентичност на банкови гаранции, издадени в полза на 

клиенти на банката 
20.00 лв. EUR 15.00 

12. 
За обработка на документи във връзка с предявяване на искания за плащане 
по банкови гаранции, издадени в полза на клиенти на банката 

80.00 лв. EUR 50.00 

13. 
Авизиране без ангажимент и при промяна с увеличаване на сумата (върху 

сумата на увеличението) 

0.1% мин. 60.00 лв., макс. 

400.00 лв. 

0.1%, мин.EUR 30.00, макс. 

EUR 200.00 

14. Авизиране на промяна без увеличение на сумата 100.00 лв. EUR 50.00 

15. За потвърждение/преиздаване по договореност по договореност 

16. Анулиране на искане за плащане 40.00 лв. EUR 40.00 

17. Консултации по условията на гаранция 60.00 лв. EUR 30.00 

 

                                                 
1 Таксата не се дължи при подаване на искането през ДСК Директ. 
2 Таксата е приложима и при изготвяне на проект на гаранция, в случай че не бъде издадена 
3 Таксата не се събира, ако Банка ДСК издаде контрагаранцията. 
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ХІІI. КРЕДИТИ 

    Лева Валута 

1. Разглеждане искане за кредитни продукти 0.15%, мин. 100.00 лв.  0.15%, мин. EUR 50.00 

1.1.  - за стандартни кредитни продукти на клиенти Малък бизнес 0.15%, мин. 25.00 лв. 0.15%, мин. EUR 12.50 

1.2.  - за лимит за бизнес кредитна карта 0.15%, мин. 25.00 лв. 0.15%, мин. 25.00 лв. 

1.3. - кредити за земеделски производители по процес Агролаб без такса без такса 

1.4. 
Експресно разглеждане на искане за кредит на клиенти Малък бизнес - до 3 

работни дни  
0.30%, мин. 160.00 лв.  0.30%, мин. EUR 80.00 

2. Оценка на обезпечение 
Според вида на оценяваните активи, съгласно Приложение 

№2  

3. Учредяване и заличаване на обезпечения     

3.1. Действия по вписване на договорна ипотека 25.00 лв. EUR 15.00 

3.2. Действия по изготвяне и вписване на законна ипотека 35.00 лв. EUR 20.00 

3.3. 

Изготвяне на заявление за вписване, допълнително вписване, 

заличаване, подновяване и пристъпване към изпълнение на залог по 
реда на ЗОЗ 

20.00 лв. EUR 10.00 

3.4. 
Действия по вписване, допълнително вписване, заличаване, 
подновяване и пристъпване към изпълнение на залог по реда на ЗОЗ 

Действителните разходи за 

държавна, нотариална такса и 

адвокатско възнаграждение 

Действителните разходи за 

държавна, нотариална такса и 

адвокатско възнаграждение 

3.5. Заличаване на ипотека 25.00 лв. EUR 10.00 

4. Ангажимент:     

4.1. 
При инвестиционни кредити и кредити за оборотни средства с 

погасителен план 
1.50% годишно 1.50% годишно 

4.2. Кредитни линии и овърдрафти 1.50% годишно 1.50% годишно 

4.3. Стандартен кредитен продукт Овърдрафт "Лоялен клиент" 1,00% годишно 1,00% годишно 

4.4. Кредит за земеделски производители по процес Агролаб:   

4.4.1. - овърдрафт 1.50% годишно  

4.4.2. - кредитна линия 1.00% годишно  

5. Управление на кредитни продукти     

5.1. Кредити с договорен срок до 1 година   мин. 1% годишно   мин. 1% годишно  

5.2. Кредити с договорен срок над 1 година  
мин. 1% годишно върху 

остатъка на кредита 
мин. 1% годишно върху 

остатъка на кредита 

5.3. Кредитен лимит за издаване на банкови гаранции по договаряне по договаряне 

5.4. Стандартен кредитен продукт - "Многоцелеви бизнес кредит"   

5.4.1. -  обезпечен с ипотека 0.75% годишно 0.75% годишно 

5.4.2. -  обезпечен с друго обезпечение 1% годишно 1% годишно 

5.5. Стандартен кредитен продукт "Експерт" 0,5% годишно 0,5% годишно 

5.6. Кредит за земеделски производители по процес Агролаб 1% годишно  

5.7. 
Кредитна линия за авансово финансиране на схеми и мерки за 

директни плащания 
0.75% годишно  

6. Подаване на искане за усвояване на суми от револвиращи кредитни линии1 10.00 лв. EUR 5.00 

7. 
Предоговаряне и/или преструктуриране на кредити по инициатива на 

клиента 
  

7.1. 

Продължаване срока на кредитни линии и кредити овърдрафт на 

клиенти Малък бизнес, при неспазване на регламентирания срок за 
подаване на искането от клиента: 

    

                                                 
1 Таксата не се дължи при подаване на искането през ДСК Директ. 
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ХІІI. КРЕДИТИ 

  Лева Валута 

7.1.1. 
 - при подаване в срок по-малък от 30 календарни дни преди 

падежна дата - в общия случай 
0.5% върху размера на 

договорената сума 

0.5% върху размера на 

договорената сума 

7.1.2. 
 - при подаване в срок по-малък от 10 календарни дни преди 

падежна дата - в общия случай 
2% върху размера на 

договорената сума 

2% върху размера на 

договорената сума 

7.1.3. 

 - при подаване в срок по-малък от 90 календарни дни преди 

падежна дата - за необезпечено финансиране на нестандартни 

клиенти от сегмент Малък бизнес 

0.5% върху размера на 

договорената сума 

0.5% върху размера на 

договорената сума 

7.1.4. 

 - при подаване в срок по-малък от 30 календарни дни преди 

падежна дата - за необезпечено финансиране на нестандартни 

клиенти от сегмент Малък бизнес 

2% върху размера на 

договорената сума 

2% върху размера на 

договорената сума 

7.1.5. 
Предоговаряне на размер на кредитна линия за авансово 

финансиране на схеми и мерки за директни плащания 
20,00 лв.  

7.1.6. Във всички други случаи 

0.25% върху размера на 

задължението, което се 
предоговаря/ преструктурира 

0.25% върху размера на 

задължението, което се 
предоговаря/ преструктурира 

8. Предсрочно (частично или пълно) погасяване на кредит  

5% върху размера на 

предсрочно погасяваната 
сума 

5% върху размера на 

предсрочно погасяваната 
сума 

8.1. Предсрочно прекратяване на договор за кредит-овърдрафт 3% върху договорения размер 3% върху договорения размер 

8.2. Предсрочно прекратяване на договор за лимит за бизнес кредитна карта 3% върху договорения размер 3% върху договорения размер 

8.3. 
Предсрочно погасяване със собствени средства на Стандартен кредитен 

продукт - "Експерт" 

5% върху размера на 
предсрочно погасяваната 

сума 

5% върху размера на 
предсрочно погасяваната 

сума 

8.3.1. 

- при предсрочно погасена сума минимум 2 000лв., но не повече от 

30% от размера на остатъка по главница и ако погасяването е 

еднократно в рамките на 3 месеца 

1% върху размера на 

предсрочно погасяваната 

сума 

1% върху размера на 

предсрочно погасяваната 

сума 

8.3.2. - при подадено искане за нов кредит 

3% върху размера на 

предсрочно погасяваната 
сума 

3% върху размера на 

предсрочно погасяваната 
сума 
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ХІV. ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОЦЕНКА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ПО КРЕДИТНИ СДЕЛКИ - СПОРЕД ВИДА НА 

ОЦЕНЯВАНИТЕ АКТИВИ, КАКТО СЛЕДВА1 

  Вид на обезпечението Такса 

1. Апартамент (с прилежащи гараж/паркомясто, таван и/или мазе) 195.00 лв 

1.1. 
За всеки следващ апартамент, находящ се в същата сграда, предмет на оценка по 
същата сделка 

50% от приложимата цена 

2. Самостоятелен гараж/паркомясто 55.00 лв. 

3. Къща / жилищна сграда с до 6 самостоятелни обекта (с прилежащ към нея терен) 
250.00 лв.  при площ до 300 кв.м. РЗП    

350.00 лв. при площ над 300 кв.м. РЗП. 

4. 
Офис - самостоятелен обект в сграда (с прилежащи гараж/паркомясто, таван и/или 

мазе) 

280.00 лв.  при площ до 300 кв.м. РЗП    

390.00 лв. при площ над 300 кв.м. РЗП 

4.1. 
За всеки следващ офис (самостоятелен обект), находящ се в същата сграда, предмет 

на оценка по същата сделка 
50% от приложимата цена 

5. 
Самостоятелен търговски обект (магазин, ресторант, сладкарница, кафе, склад за 
търговски цели и др.), с прилежащи гараж/паркомясто, таван и/или мазе 

280.00 лв.  при площ до 300 кв.м. РЗП    
390.00 лв. при площ над 300 кв.м. РЗП 

5.1. 

За всеки следващ самостоятелен търговски обект (магазин, ресторант, сладкарница, 

кафе, склад за търговски цели и др.), находящ се в същата сграда, предмет на оценка 

по същата сделка 

50% от приложимата цена 

6. Поземлен имот за неземеделски цели 280.00 лв 

6.1. 
За всеки следващ съседен поземлен имот за неземеделски цели, предмет на оценка 

по същата сделка 
50% от приложимата цена 

7. 

Актуализация на оценка на обезпечение, за което е извършвана оценка през 

предходни 6 месеца, във връзка със следващо предлагане на същото обезпечение 

или при промени по съществуваща сделка, изискващи актуализация 

50% от приложимата такса за оценка на съответния актив 

 

                                                 
1 Таксата е приложима при оценка, извършена от длъжностно лице на Банка ДСК. При оценка, извършена от външен оценител, таксата е предмет на 

договаряне между клиента и оценителя, без участието на банката. 

Таксата се заплаща еднократно и не подлежи на връщане, ако сделката не бъде разрешена.  
При възникнали по-високи разходи от обичайните при оценка на актив е допустимо да се събира до 30% над регламентираните такси. 
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ХV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ 

    Такса 

1. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ТЪРГУВАНИ В СТРАНАТА   

1.1. Приемане на нареждане за покупка или продажба на  финансови инструменти 2,00 лв. 

1.2. 
Прехвърляне на финансови инструменти от регистър А към регистър Б при Банката в 

Централен депозитар АД (ЦД) 
2,00 лв. 

1.3. Прехвърляне на финансови инструменти от регистър Б към регистър А в ЦД 10,00 лв. 

1.4. 
Прехвърляне на финансови инструменти от регистър Б при Банката в ЦД към 
регистър Б при друг инвестиционен посредник в ЦД 

10,00 лв. 

1.5. Сделки с акции, права върху акции и дялове (% от стойността на сделката)  

1.5.1.  - до 1 000 лв. 1,8%, мин. 5,00 лв.   

1.5.2.  - от 1 001 до 10 000 лв. 1,00%, мин. 18,00 лв. 

1.5.3.  - от 10 001 до 50 000 лв. 0,6%, мин. 100,00 лв. 

1.5.4.  - от 50 001 до 100 000 лв. 0,4%, мин. 300,00 лв. 

1.5.5.  - над 100 000 лв. по договаряне 

1.6. Сделки с корпоративни и общински облигации (% от стойността на сделката)  0,1%, мин. 10,00 лв. 

1.7. Сделки с компенсаторни инструменти (% от стойността на сделката)  0,3%, мин. 10,00 лв. 

1.8. Изпращане на искане за изготвяне на депозитарна разписка от ЦД 5,00 лв. 

2. ОПЕРАЦИИ С ДЦК НА ПЪРВИЧЕН И ВТОРИЧЕН ПАЗАР В СТРАНАТА  

2.1. Годишна такса за поддържане на регистър за ДЦК (% от номинала)  

2.1.1. за номинал до 1 000 000 лв. равностойност 0,05% върху номинала, но мин. 50,00 лв. 

2.1.2. за номинал над 1 000 001 лв. равностойност по договаряне 

2.2. Обработка на сделки на Първичния пазар на ДЦК:  

2.2.1. 
Одобрена състезателна/несъстезателна поръчка на Първичен пазар на ДЦК (% от 

номинала):   
 

2.2.1.1. - на краткосрочни ДЦК до една година    0,04%, но мин. 7,00 лв. 

2.2.1.2. - на средносрочни и дългосрочни ДЦК 0,06%, но мин. 7,00 лв. 

2.2.2. Неодобрена състезателна/несъстезателна поръчка 8,00 лв. 

2.2.3. Изплащане на емисии с настъпил падеж (% от номинала) 0.02% 

2.3. Обработка на сделки на Вторичния Пазар на ДЦК:   

2.3.1. Сделки за покупка, продажба, предоставяне и получаване назаем на ДЦК  

2.3.1.1.  - когато Банка ДСК е страна по сделката 10,00 лв. 

2.3.1.2.  - когато Банка ДСК не е страна по сделката  20,00 лв. 

2.3.2. Такса за операции с ДЦК по договаряне 

2.3.3. Трансфер на ДЦК   

2.3.3.1.  - от регистър при Банка ДСК в регистър при друг участник в ЕСРОТ    20,00 лв. 

2.3.3.2.  - от регистър при друг участник в ЕСРОТ в регистър при Банка ДСК без такса 

2.3.4. Издаване на сертификат за собственост на ДЦК 2,00 лв. 

2.3.5. Обезсилване и издаване на дубликат на сертификат за собственост на ДЦК 5,00 лв. 

2.3.6. 
Оформяне  на прехвърляне (частично, пълно) на сертификат в книгата (регистъра) на 

притежателите на ДЦК между клиенти на Банката преди падеж 
5,00 лв. 



  

 25 

 

ХV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ 

    Такса 

3. 
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ТЪРГУВАНИ НА 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ 
 

3.1. Операции с дългови инструменти (% от номинала)  

3.1.1. Такса за трансфер Съгласно Приложение №3 

3.1.2. Такса за операции с дългови инструменти по договаряне 

3.1.3. Годишна такса за поддържане на регистър в чуждестранен депозитар Съгласно Приложение №3 

3.2. Операции с акции и ETF (exchange-traded funds) - % от стойността на сделката  

3.2.1. Такса операции с акции и ETF (exchange-traded funds) Съгласно Приложение №4 

3.2.2. Годишна такса за поддържане на регистър в чуждестранен депозитар Съгласно Приложение №4 

4. ДРУГИ ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ  

4.1. Предоставяне на инвестиционни съвети по договаряне 

4.2. Годишна такса за управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти 2,4% от размера на управляваните активи 

4.3. 
Консултантски услуги и изготвяне на инвестиционни проучвания и финансови 

анализи 
по договаряне 

4.4. Поемане на емисии по договаряне 

4.5. Организиране и пласиране на емисии  

4.5.1.  - изготвяне на проспект (при публично предлагане) по договаряне 

4.5.2.  - изготвяне на предложение за записване (при частно предлагане) по договаряне 

4.5.3.  - маркетинг и пласиране по договаряне 

4.6. Операции със структурирани продукти (% от номинала)   

4.6.1.  - такса за трансфер  EUR 20.00  

4.6.2.  - такса операции със структурирани продукти 2,00% 

4.6.3.  - годишна такса за поддържане на регистър в чуждестранен депозитар 0.10 %, но мин. EUR 15.00 

4.7. Такса операции с квоти на емисии парникови газове (% от стойността на сделката) 1,00% 

5. ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ  

5.1. 

Годишна такса за Фонда на компенсиране на инвеститорите (приложима за операции 

с финансови инструменти в страната и чужбина и за операции със структурирани 
продукти) 

 

5.1.1. професионален клиент без такса  

5.1.2. непрофесионален клиент  0,03% 
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ХVI. ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ОПЕРАЦИИ С ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ТЪРГУВАНИ НА 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ 

  Видове дългови инструменти 
Такса за трансфер /сделка/ 

сетълмент 

Годишна такса за поддържане на 

регистър за дългови инструменти 

1. Евробондове EUR 20.00 0.10 %, но мин. EUR 15.00 

2. Дългови инструменти – основни пазари   

2.1. Австрия EUR 20.00 0.10 %, но мин. EUR 15.00 

2.2. Великобритания EUR 20.00 0.10 %, но мин. EUR 15.00 

2.3. Германия EUR 20.00 0.10 %, но мин. EUR 15.00 

2.4. Италия EUR 20.00 0.10 %, но мин. EUR 15.00 

2.5. САЩ EUR 20.00 0.10 %, но мин. EUR 15.00 

2.6. Франция EUR 20.00 0.10 %, но мин. EUR 15.00 

2.7. Холандия EUR 20.00 0.10 %, но мин. EUR 15.00 

3. Дългови инструменти  – специфични пазари   

3.1. Бразилия EUR 30.00 0.30 %, но мин. EUR 15.00 

3.2. Гърция EUR 75.00 0.10 %, но мин. EUR 15.00 

3.3. Турция EUR 50.00 0.10 %, но мин. EUR 15.00 

3.4. Унгария EUR 40.00 0.20 %, но мин. EUR 15.00 

3.5. Чехия EUR 40.00 0.40 %, но мин. EUR 15.00 

3.6. Швейцария EUR 30.00 0.10 %, но мин. EUR 15.00 

3.7. Швеция EUR 40.00 0.10 %, но мин. EUR 15.00 
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ХVIІ. ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ОПЕРАЦИИ С АКЦИИ И ETF (EXCHANGE-TRADED FUNDS), ТЪРГУВАНИ НА 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ 

 Международен борсов пазар 
Такси за търговия с акции и ETF 

(exchange-traded funds) 

Годишна такса за поддържане на регистър 

за капиталови инструменти и ETF 

1. Сделки на международните пазари   

1.1. Amsterdam Stock Exchange 25 bps/ мин. EUR 40.00 0.15 %, но мин. EUR 15.00 

1.2. Athens Stock Exchange 65 bps/ мин. EUR 120.00 0.45 %, но мин. EUR 15.00 

1.3. Austrian Stock Exchange 25 bps/ мин. EUR 120.00 0.10 %, но мин. EUR 15.00 

1.4. Belgian Stock Exchange 25 bps/ мин. EUR 55.00 0.15 %, но мин. EUR 15.00 

1.5. Budapest Stock Exchange 25 bps/ мин. HUF 25 000 0.45 %, но мин. EUR 15.00 

1.6. Copenhagen Stock Exch 25 bps/ мин. EUR 40.00 0.10 %, но мин. EUR 15.00 

1.7. Czech Stock Exchange 25 bps/ мин. CZK 1400.00 0.20 %, но мин. EUR 15.00 

1.8. Frankfurt Stock Exchange 25 bps/ мин. EUR 40.00 0.10 %, но мин. EUR 15.00 

1.9. Helsinki Stock Exchange 25 bps/ мин. EUR 55.00 0.15 %, но мин. EUR 15.00 

1.10. Hong Kong Stock Exchange 25 bps/ мин. EUR 100.00 0.45 %, но мин. EUR 15.00 

1.11. Indonesian Stock Exchange 65 bps/ мин. EUR 85.00 0.45 %, но мин. EUR 15.00 

1.12. Irish Stock Exchange 25 bps/ мин. EUR 40.00 0.10 %, но мин. EUR 15.00 

1.13. Istanbul Stock Exchange 65 bps/ мин. TRY 500.00 0.30 %, но мин. EUR 15.00 

1.14. Johannesburg Stock Exchange 65 bps/ мин. EUR 50.00 0.20 %, но мин. EUR 15.00 

1.15. Kuala Lumpur Stock Exchange 65 bps/ мин. EUR 100.00 0.45 %, но мин. EUR 15.00 

1.16. Lisbon Stock Exchange 25 bps/ мин. EUR 65.00 0.15 %, но мин. EUR 15.00 

1.17. London Stock Exchange 25 bps/ мин. GBP 40.00 0.10 %, но мин. EUR 15.00 

1.18. London International Order Book 25 bps/ мин. GBP 40.00 0.10 %, но мин. EUR 15.00 

1.19. Luxembourg Stock Exchange 65 bps/ мин. EUR 40.00 0.15 %, но мин. EUR 15.00 

1.20. Madrid Stock Exchange 25 bps/ мин. EUR 55.00 0.15 %, но мин. EUR 15.00 

1.21. Milan Stock Exchange 25 bps/ мин. EUR 55.00 0.15 %, но мин. EUR 15.00 

1.22. NASDAQ 

5 cps/ мин. USD 45.00;  
2,5 cps за акции на стойност под 5 USD на 

акция и покупка на мин. 1 000 акции/ мин. 

USD 45.00 

0.10 %, но мин. EUR 15.00 

1.23. NYSE 

5 cps/ мин. USD 45.00;  

2,5 cps за акции на стойност под 5 USD на 

акция и покупка на мин. 1 000 акции/ мин. 
USD 45.00 

0.10 %, но мин. EUR 15.00 

1.24. New Zealand Stock Exchange 65 bps/ мин. EUR 85 0.45 %, но мин. EUR 15.00 

1.25. Oslo Stock Exchange 25 bps/ мин. EUR 45 0.15 %, но мин. EUR 15.00 

1.26. Paris Stock Exchange 25 bps/ мин. EUR 40.00 0.10 %, но мин. EUR 15.00 

1.27. Stockholm Stock Exchange 25 bps/ мин. SEK 600.00 0.15 %, но мин. EUR 15.00 

1.28. Swiss Stock Exchange 25 bps/ мин. CHF 50.00  0.10 %, но мин. EUR 15.00 

1.29. Sydney Stock Exchange 25 bps/ мин. EUR 100.00 0.45 %, но мин. EUR 15.00 

1.30. Tel Aviv Stock Exchange 25 bps/ мин. EUR 60.00 0.15 %, но мин. EUR 15.00 

1.31. Tokio Stock Exchange 25 bps/ мин. EUR 100.00 0.45 %, но мин. EUR 15.00 

1.32. Toronto Stock Exchange 5 cps/ мин. CAD 50.00  0.20 %, но мин. EUR 15.00 

1.33. Warsaw Stock Exchange 25 bps/ мин. PLN 550.00 0.40 %, но мин. EUR 15.00 
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XVІIІ. ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 

    Лева Валута 

1.  
УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПРОДАЖБА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ 

ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОД-ФОНДОВЕ1: 

 
  

1.1.  ПОД-ФОНДОВЕ С НИСЪК РИСК (SRRI 1)   

1.1.1. Такса за покупка, дължима при покупка    

1.1.1.1.  - при еднократна покупка  0.10% 

1.1.1.2.  - при покупка по инвестиционен план  0.05% 

1.1.2. Такса за обратно изкупуване, дължима при обратно изкупуване   0.00% 

1.2. ПОД-ФОНДОВЕ С УМЕРЕН РИСК (SRRI 2 до 4)   

1.2.1. Такса за покупка, дължима при покупка     

1.2.1.1.  - при еднократна покупка  
0.50% 

1.2.1.2.  - при покупка по инвестиционен план  
0.25% 

1.2.2. Такса за обратно изкупуване, дължима при обратно изкупуване   
0.00% 

1.3. ПОД-ФОНДОВЕ С ВИСОК РИСК (SRRI 5 и повече) 
 

  

1.3.1. Такса за покупка, дължима при покупка     

1.3.1.1.  - при еднократна покупка  1.50% 

1.3.1.2.  - при покупка по инвестиционен план  0.75% 

1.3.2. Такса за обратно изкупуване, дължима при обратно изкупуване   0.00% 

2. 

УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПРОДАЖБА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ "ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА 

АКТИВИ" АД2: 

 

 

2.1. ДОГОВОРЕН ФОНД „ДСК СТАНДАРТ”   

2.1.1. Такса за покупка, дължима при покупка на дялове от фонда   

2.1.1.1.  - при еднократна покупка 0,00%  

2.1.1.2.  - при покупка по инвестиционен план 0,00%  

2.1.2. Такса за обратно изкупуване, дължима при обратно изкупуване на дялове от фонда 0,00%  

2.2. ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ: „ДСК БАЛАНС” И "ДСК ГЛОБАЛНИ ЗАЩИТНИ КОМПАНИИ"   

2.2.1. Такса за покупка, дължима при покупка на дялове от фонда   

2.2.1.1.  - при еднократна покупка 0,30%  

2.2.1.2.  - при покупка по инвестиционен план 0,15%  

2.2.2. Такса за обратно изкупуване, дължима при обратно изкупуване на дялове от фонда 0,30%  

2.3. ДОГОВОРЕН ФОНД „ДСК РАСТЕЖ”   

2.3.1. Такса за покупка, дължима при покупка на дялове от фонда   

2.3.1.1.  - при еднократна покупка 1,00%  

2.3.1.2.  - при покупка по инвестиционен план 0,50%  

2.3.2. Такса за обратно изкупуване, дължима при обратно изкупуване на дялове от фонда 0,50%  

2.4. ДОГОВОРЕН ФОНД „ДСК ЕВРО АКТИВ”   

2.4.1. Такса за покупка, дължима при покупка на дялове от фонда   

2.4.1.1.  - при еднократна покупка  0,00% 

2.4.1.2.  - при покупка по инвестиционен план  0,00% 

2.4.2. Такса за обратно изкупуване, дължима при обратно изкупуване на дялове от фонда  0,00% 

2.5. 
ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ: „ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ” И „ДСК 
СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ” 

  

2.5.1. Такса за еднократна покупка, дължима при покупка на дялове от фонда   

2.5.1.1. през „отворен период” 0,00%  

2.5.1.2. през „междинен период” 0,00%  

                                                 
1 Таксата се удържа от общата стойност на поръчката. 
2 Таксата се удържа от НСАД. 
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2.5.1.3. през „ограничен период” 0,00%  

2.5.2. Такса за обратно изкупуване, дължима при обратно изкупуване на дялове от фонда   

2.5.2.1. през „отворен период” 0,00%  

2.5.2.2. през „междинен период” 0,00%  

2.5.2.3. през „ограничен период” 0,00%  

2.6. ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ: „ДСК АЛТЕРНАТИВА” И „ДСК АЛТЕРНАТИВА 1”   

2.6.1. Такса за еднократна покупка, дължима при покупка на дялове от фонда 0,00%  

2.6.2. Такса за обратно изкупуване, дължима при обратно изкупуване на дялове от фонда 0,00%  

2.7. ДОГОВОРЕН ФОНД „ДСК АЛТЕРНАТИВА 2”   

2.7.1. Такса за еднократна покупка, дължима при покупка на дялове от фонда  0,00% 

2.7.2. Такса за обратно изкупуване, дължима при обратно изкупуване на дялове от фонда  0,00% 

2.8. ДОГОВОРЕН ФОНД „ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ”   

2.8.1. Такса за покупка, дължима при покупка на дялове от фонда   

2.8.1.1. - при еднократна покупка 1,25%  

2.8.1.2. - при покупка по инвестиционен план 0,625%  

2.8.2. Такса за обратно изкупуване, дължима при обратно изкупуване на дялове от фонда 0,25%  

2.9. ДОГОВОРЕН ФОНД „ДСК ДИНАМИКА”   

2.9.1. Такса за покупка, дължима при покупка на дялове от фонда   

2.9.1.1.  - при еднократна покупка 1,00%  

2.9.1.2.  - при покупка по инвестиционен план 0,50%  

2.9.2. Такса за обратно изкупуване, дължима при обратно изкупуване на дялове от фонда 0,25%  

2.10. НАЦИОНАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „ДСК-ОТП ПРЕМИУМ МИКС”   

2.10.1 Такса за покупка, дължима при покупка на дялове от фонда   

2.10.1.1 - при еднократна покупка 0,00%  

2.10.1.2 - при покупка по инвестиционен план 0,00%  

2.10.2 Такса за обратно изкупуване, дължима при обратно изкупуване на дялове от фонда 0,00%  

2.11. 
НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ: „ДСК ХОРИЗОНТ 2030“, „ДСК 
ХОРИЗОНТ 2035“, „ДСК ХОРИЗОНТ 2040“ 

  

2.11.1 Такса за покупка, дължима при покупка на дялове от фонда   

2.11.1.1 - при еднократна покупка 0,00%  

2.11.1.2 - при покупка по инвестиционен план 0,00%  

2.11.2 Такса за обратно изкупуване, дължима при обратно изкупуване на дялове от фонда 0,20%  

3. 
ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЦЕННИ КНИЖА, ПРИ 

ПОИСКВАНЕ ОТ КЛИЕНТА 
6,00 лв.  

4. 

ТАКСА ЗА ИЗПРАЩАНЕ ПО ПОЩАТА С ОБРАТНА РАЗПИСКА НА 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПОКУПКА/ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ И/ИЛИ 

ПЕРИОДИЧНИ СПРАВКИ 

7,20 лв.  
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XІX. ОБСЛУЖВАНЕ КАТО РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ 

   Такса 

1. Промяна на персонални данни 10,00 лв. 

2. Прехвърляне на ценни книжа по дарение 24,00 лв. 

3. Стартиране на процедура по унаследяване 36,00 лв. 

4. Прехвърляне на ценни книжа по унаследяване (за всяко отделно прехвърляне) 6,00 лв. 

5. Прекратяване на процедура по унаследяване по инициатива на наследниците 36,00 лв. 

6. 
Издаване на Удостоверение за притежавани финансови  
инструменти по собствена/лична сметка при Централен депозитар, вкл. издаване на дубликат 

12,00 лв. 

7. Изготвяне на справка за притежавани финансови и/или компенсаторни инструменти   

7.1. за физически лица 43,20 лв. 

7.2. за юридически лица 192,00 лв. 

8. 

Изготвяне на справка за притежавани финансови и/или  

компенсаторни инструменти, с данни за членовете на ЦД АД, при  
които се намират сметките за наличност 

  

8.1. за физически лица 48,00 лв. 

8.2. за юридически лица 192,00 лв. 

9. 
Изготвяне на справка за притежавани финансови и/или компенсаторни инструменти към 

предходна дата. 
  

9.1. за физически лица 48,00 лв. 

9.2. за юридически лица 192,00 лв. 

10. Издаване на удостоверение по Наредба на МС за прилагане на чл.7, ал. 3 от ЗВСОНИ 36,00 лв. 

11. Прехвърляне на финансови инструменти по предварително сключени сделки между страните 40,00 лв. 

12. Всички други услуги предоставяни от банката като регистрационен агент по договаряне 
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ХX. ДРУГИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА БАНКАТА 

    Лева Валута 

1. 
Предоставяне на информация, по искане на клиент или трето лице 

(издаване на препис или друг документ)1: 
  

1.1. 
 - за период или дата предхождащи до 1 година датата на подаване на 

искането 
120.00 лв.  

1.2. 
 - за период или дата предхождащи от 1 до 5 години датата на подаване на 

искането 
240.00 лв.  

1.3. 
 - за  период или дата предхождащи датата на подаване на искането с 
повече от 5 години 

360.00 лв.  

2. Предоставяне на информация във връзка с одиторска проверка   

2.1.  - на бизнес клиенти/контрагенти, които не са финансови институции 180.00 лв.  

2.2.  - на финансови институции 240.00 лв.  

2.3. - на английски език2 120.00 лв.  

3. Издаване на удостоверение1:   

3.1.  - за внесен уставен капитал         24.00 лв.  

3.3.  - за окончателно издължен кредит по искане на кредитополучателя 24.00 лв.  

3.4.  - за наличие или липса на задължение към БДСК 90.00 лв.  

3.5. 
  - във всички други случаи, включително във формат, определен от 

клиента3 
240.00 лв.  

4. Издаване на дубликат на удостоверение1 24.00 лв.  

5. Издаване на банкова референция1   

5.1.  - за наличност по сметки:   

5.1.1.  - на български език 60.00 лв.  

5.1.2.  - на английски език 120.00 лв.  

5.2.  - във всички други случаи (на български или на английски език): 240.00 лв.  

6. Други справки и отчети по искане на клиенти по договаряне, мин. 100 лв.  

7. 
Предварителен преглед на документи във връзка с приемане/отказ за 

установяване на делови взаимоотношения 
  

7.1. - с чуждестранни юридически лица 900.00 лв.  

7.2. - с чуждестранни юридически лица, регистрирани в офшорна зона 1 800.00 лв.  

7.3. 
 - с български юридически лица със собственик/ци чуждестранно/и 

юридическо/и лице/а 
720.00 лв.  

7.4. 
 - с български юридически лица със собственик/ци чуждестранно/и 

физическо/и лице/а 
120.00 лв.  

8. Изпращане на документи   

8.1.     - чрез специален куриер действителните разноски  

8.2.     - чрез препоръчана поща действителните разноски  

9. Фотокопие на документ по искане на клиента (1 страница) 1.20 лв.  

10. Съобщение по SWIFT, различно от превод (1 страница)  EUR 15.00 

11. Попълване на банкови платежни документи по искане на клиента  2.40 лв.  

12. Промяна на обслужващо поделение по искане на клиент 10.00 лв.  

13. За неупоменати в тази Тарифа такси и комисиони  по договореност по договореност 

                                                 
1 За експресно издаване до 1 работен ден - таксата се удвоява. 
2 Таксата се събира в допълнение на таксата по т.2.1./т.2.2. 
3 Без възможност за експресно издаване. 
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ХХI. ИЗВЕСТЯВАНЕ ЧРЕЗ ТЕКСТОВИ СЪОБЩЕНИЯ 

   Лева  Валута  

1. 
Текстово съобщение през мобилна мрежа или мобилно приложение, 

вкл. Viber: 
    

1.1. - наличност по сметка (всеки работен ден) 

0.18 лв. 

EUR 0.09/ USD 0.13/ GBP 0.08/ CHF 0.15/ 

CAD 0.14/ HUF 30.00/ SEK 1.08/ RON 0.43/ 
JPY 12.00/ RUB 7.20/ TRY 0.72/ 

 RSD 11.70/ PLN 0.46/ CNY 1/ AUD 0.16/ 
CZK 2.40/ DKK 0.78/ NOK 0.90/ HRK 0.72 

1.2. - постъпление по сметка 

1.3. - за нареден превод/плащане/теглене от сметка 

1.4. - картконтрол по дебитна карта 0.18 лв. EUR 0.09/ USD 0.13 

1.5. - платена/неплатена комунална услуга 0.18 лв.   

1.6. - получено задължение за комунална услуга 0.18 лв.  

1.7. - изтичащ срок на съгласие за автоматично плащане 0.18 лв.  

1.8. - платена наемна цена за сейф 0.18 лв.  

1.9. - предстоящо изтичане на договор за наемане на сейф 0.18 лв.  

1.10. - код за инсталация на цифров сертификат без такса без такса 

1.11. 
- активиране на GSM номер за работа с цифров 

сертификат/КЕП 
без такса без такса 

1.12. - подпис с цифров сертификат без такса без такса 

1.13. - еднократна 3-D парола без такса без такса 

1.14. - минимална сума за револвиране по кредитна карта без такса без такса 

1.15. - картконтрол по кредитна карта без такса без такса 

1.16. - получени платежни нареждания в Банката през Мултикеш без такса без такса 

1.17. - допълнителна идентификация, при ползване на ДСК Директ без такса без такса 
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ХХII. ПРИЛОЖЕНИЕ 5: ПРОДУКТИ, СПРЕНИ ОТ ПРОДАЖБА 

 Видове такси 
Такса 

Дата на спиране от продажба 
Лева Валута 

1. 
ПОДДЪРЖАНЕ И ОПЕРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 

КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ 
   

1.1. Разплащателни сметки    

1.1.1. 
Разплащателна сметка с диференцирано олихвяване Тип 1 за 

клиенти Малък бизнес - месечна такса 
30,00 лв. EUR 15.00/USD 20.00 03.11.2014 г. 

1.1.2. 

Разплащателна сметка с диференцирано олихвяване Тип 1 за 

корпоративни клиенти, вкл. небанкови Финансови институции - 

месечна такса 

50,00 лв. EUR 25.00/USD 30.00 03.11.2014 г. 

1.1.3. 
Разплащателна сметка с диференцирано олихвяване Тип 2 - 

месечна такса  
100,00 лв. EUR 50.00/ USD 70.00 03.11.2014 г. 

2. ЦЕНИ НА ПАКЕТИ     

2.1. Месечна такса за ползване на пакет "ДСК Нов бизнес" 10,00 лв.  01.09.2015 г. 

2.2. Месечна такса за ползване на пакет "ДСК Нов бизнес Класик"  10,00 лв.  25.11.2021 г. 

2.3. Месечна такса за ползване на пакет "ДСК Aгро Бизнес" 13,50 лв.  25.11.2021 г. 

2.4. 
Месечна такса за ползване на пакет "ДСК Бизнес партньор 

Класик" 
15,00 лв.  25.11.2021 г. 

2.5. 
Месечна такса за ползване на пакет "ДСК Бизнес партньор 

Плюс" 
15,00 лв.  02.11.2015 г. 

2.6. Месечна такса за ползване на пакет "ДСК ONLINE" 18,00 лв.  02.04.2018 г. 

2.7. 
Месечна такса за ползване на пакет "ДСК Бизнес партньор 
Сребърен" 

29,00 лв.  02.04.2018 г. 

2.8. 
Месечна такса за ползване на пакет "ДСК Бизнес партньор 

Златен" 
55,00 лв.  02.04.2018 г. 

2.9. 
Месечна такса за ползване на пакет "ДСК Бизнес партньор 

Платинен" 
99,00 лв.  02.04.2018 г. 

2.10. Месечна такса за ползване на пакет "МСП - Частно Банкиране" 40,00 лв. EUR 20.00/ USD 30.00 16.04.2018 г. 

3. 
БИЗНЕС ДЕБИТНИ И ПРЕДПЛАТЕНИ КАРТИ  

Visa Business Gold Debit
  01.05.2020 г. 

3.1. 
Издаване/Преиздаване на карта поради изтичане срока на 
валидност 

без такса без такса  

3.2. Експресно издаване 20.00 лв. EUR 10.00/ USD 15.00  

3.3. Месечна такса за издадена първа карта 6.25 лв. EUR 3.20/ USD 4.00  

3.4. Месечна такса за всяка следваща карта 6.25 лв. EUR 3.20/ USD 4.00  

3.5. Месечна такса за обслужване на дизайн 0.50 лв. EUR 0.25/ USD 0.35  

3.6. 

Преиздаване на карта при изгубване, кражба, забравен ПИН и по 

желание на клиента, включително и за получаване в друго 

поделение 

10.00 лв. EUR 5.00/ USD 7.00  

3.7. Теглене на пари в наличност в България от АТМ на Банка ДСК 0.15%, мин. 0.30 лв. 
0.15%, мин. EUR 0.15/ 

0.15%, мин. USD 0.20 
 

3.8. Теглене на пари в наличност в България от АТМ на други банки 0.20%, мин. 1.50 лв. 
0.20%, мин. EUR 0.77/ 

0.20%, мин. USD 0.90 
 

3.9. Теглене на пари в наличност от АТМ в чужбина 0.20%, мин. 1.50 лв. 
0.20%, мин. EUR 0.77/ 

0.20%, мин. USD 0.90 
 

3.10. Теглене на пари в наличност от ПОС в офис на Банка ДСК  0.80%, мин. 6.00 лв. 
0.80%, мин. EUR 3.00/ 

0.80%, мин. USD 4.00 
 

3.11. 
Теглене на пари в наличност от ПОС в офис на други банки в 

България 
6.00 лв. + 1.5% 

EUR 3.07 + 1.5%/  

USD 3.41 + 1.5% 
 

3.12. 
Теглене на пари в наличност от ПОС в офис на банка или друга 

институция в чужбина 
6.00 лв. + 1.5% 

EUR 3.07 + 1.5%/  

USD 3.41 + 1.5% 
 

3.13. Плащане на стоки и услуги чрез ПОС или Интернет без такса без такса  

3.14. 
Получаване на пари в наличност (кеш бек) от ПОС при търговец 
в България и чужбина  

0.40 лв. EUR 0.20/ USD 0.30  
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ХХII. ПРИЛОЖЕНИЕ 5: ПРОДУКТИ, СПРЕНИ ОТ ПРОДАЖБА 

 Видове такси 
Такса 

Дата на спиране от продажба 
Лева Валута 

3.15. Справка по сметка чрез АТМ в България 0.60 лв. EUR 0.30/ USD 0.40  

3.16. Справка по сметка чрез АТМ в чужбина 1.50 лв. EUR 0.75/ USD 1.00  

3.17. Получаване на суми по карта чрез терминално устройство 1% 1%  

3.18. Паричен трансфер 1.00 лв. + 1% 
EUR 0.51 + 1%/  
USD 0.57 + 1% 

 

3.19. Внасяне на пари в наличност чрез АТМ на Банка ДСК 0.1%, мин. 1.00 лв. 
0.1%, мин. EUR 0.50/ 

USD 0.70 
 

3.20. Блокиране на карта (при изгубване, кражба, по желание) без такса без такса  

3.21. 
Откриване на арбитражна процедура за оспорена транзакция, 

извършена в чужбина 

платените от 

Банката такси 

платените от Банката 

такси 
 

3.22. 
Административна такса на арбитражната комисия при 
разглеждане на случай с оспорена транзакция, извършена в 

чужбина 

платените от 

Банката такси 

платените от Банката 

такси 
 

3.23. Неоснователно оспорване на транзакция 20.00 лв. EUR 10.00/ USD 15.00  

3.24. 
Експресна замяна на карта в чужбина при 

изгубване/кражба/забравен ПИН, както и по желание на клиента 
220.00 лв. 

EUR 110.00/  

USD 150.00 
 

3.25. 
Невърната карта, без случаите на изгубване, кражба и задържане 

в АТМ 
10.00 лв. EUR 5.00/ USD 7.00  

4. 
БИЗНЕС КРЕДИТНИ КАРТИ В ЩАТСКИ ДОЛАРИ Visa 

Business Gold Credit
01.05.2020 г. 

4.1. 
Издаване/ Преиздаване на карта поради изтичане срока на 

валидност   
без такса  

4.2. Експресно издаване   USD 30.00  

4.3. Годишна такса за карта   USD 115.00  

4.4. Годишна такса за обслужване на дизайн   USD 4.00  

4.5. 

Преиздаване на карта при изгубване, кражба, забравен ПИН и по 

желание на клиента, включително и за получаване в друго 

поделение 

USD 15.00  

4.6. Теглене на пари в наличност в България от АТМ на Банка ДСК USD 3.00 + 3%  

4.7. Теглене на пари в наличност в България от АТМ на други банки USD 4.19 + 3%  

4.8. Теглене на пари в наличност от АТМ в чужбина USD 4.19 + 3%  

4.9. Теглене на пари в наличност от АТМ на OTP Group в чужбина USD 1.13  

4.10. Теглене на пари в наличност от ПОС в офис на Банка ДСК  USD 3.00 + 3%  

4.11. 
Теглене на пари в наличност от ПОС в офис на други банки в 
България 

USD 5.68 + 4%  

4.12. 
Теглене на пари в наличност  от ПОС в офис на банка или друга 
институция в чужбина 

USD 5.68 + 4%  

4.13. Плащане на стоки и услуги чрез ПОС или Интернет без такса  

4.14. 
Получаване на суми по кредитна карта чрез терминално 

устройство 
1%  

4.15. Паричен трансфер USD 0.57 + 1%  

4.16. Внасяне на пари в наличност чрез АТМ на Банка ДСК  0.1%, мин. USD 0.70  

4.17. 
Блокиране на карта за он-лайн транзакции по уведомление на 

картодържателя (изгубване, кражба, по желание) 
без такса  

4.18. 
Откриване на арбитражна процедура за оспорена транзакция, 

извършена в чужбина 

платените от Банката 

такси 
 

4.19. 

Административна такса на арбитражната комисия при 

разглеждане на случай с оспорена транзакция, извършена в 
чужбина 

платените от Банката 

такси 
 

4.20. 
Експресна замяна на карта в чужбина при 

изгубване/кражба/забравен ПИН, както и по желание на клиента 
USD 150.00  

4.21. 
Невърната карта, без случаите на изгубване, кражба и задържане 

в АТМ 
USD 5.00  

 


