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  Документ с информация за таксите  

 

Наименование на доставчика на сметката: Банка ДСК АД 

Име на сметката: Стандартна разплащателна сметка с издадена дебитна карта в 

пакет „ДСК Флекси пенсионери“ 

Дата: 20.02.2023 г. 

• Настоящият документ има за цел да Ви информира относно таксите за използване на 

основни услуги, свързани със стандартна разплащателна сметка с издадена дебитна 

карта, когато тя е включена в пакет „ДСК Флекси пенсионери” на Банка ДСК АД. С 

негова помощ ще можете да съпоставите тези такси с таксите по описаните услуги, 

когато не са включени в пакет „ДСК Флекси пенсионери”, или когато са включени и в 

други пакети от услуги на Банка ДСК АД. 

• Възможно е да са приложими други такси за използването на услуги, свързани със 

сметката, които не са включени в пакет „ДСК Флекси пенсионери” и в настоящия 

документ. Пълната информация се съдържа в Тарифа за лихвите, таксите и 

комисионните на Банка ДСК АД, както и в Документ с информация за таксите за 

стандартна разплащателна сметка. 

• Речник на използваните в настоящия документ термини се предоставя безплатно. 

 

Услуга Такса 

Общи услуги по сметката 

Такса за ползване на пакет месечна такса 3.03 лв. 

общ размер на 
годишните 
такси 

36.36 лв. 

Включва пакет от услуги, съдържащ :     

Откриване на стандартна разплащателна сметка с 
издадена основна дебитна карта, в национална валута 
- 1 бр.  

  Без такса 

За услугите над този брой ще се начисляват отделни 
такси 

   

В поделение на Банката  6.00 лв. 

Онлайн [Електронните канали на Банка ДСК]  Без такса 

Поддържане и оперативно обслужване на стандартна 
разплащателна сметка с издадена основна дебитна 
карта, в национална валута (месечно) - 1 бр.  

  Без такса 

За услугите над този брой ще се начисляват отделни 
такси 

месечна такса 2.74 лв. 

общ размер на 
годишните 
такси 

32.88 лв. 
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Кредитен превод в национална валута към платежна 
сметка при същия ДПУ (с изключение на периодични 
преводи и преводи с бъдещ вальор) по мобилен номер 
[през DSK Smart] – неограничен брой 
 

 

Без такса 

Теглене на пари в наличност чрез АТМ на същия ДПУ с 
основна дебитна карта Debit MasterCard PayPass/ Visa 
Debit payWave – 3 бр./ месец 
 
За услугите над този брой ще се начисляват отделни 
такси 

  

Без такса 

SMS известяване (за наличност/постъпления по 
сметка, нареден превод/плащане/теглене от сметка, 
картконтрол по дебитна карта и др.) – 10 бр./месец 
 
За услугите над този брой ще се начисляват отделни 
такси 

 

Без такса 

Карти и пари в брой 

Теглене на пари в наличност чрез АТМ на същия ДПУ с 
дебитна карта 

 
0.15%, мин. 

0.30 лв. 

 

 

Информация за допълнителни услуги 
Информация за таксите за услуги, надвишаващи броя на услугите, включени в пакета 
(с изключение на таксите, посочени по-горе) 
Услуга  Такса   

SMS известяване (за наличност/постъпления по 
сметка, нареден превод/плащане/теглене от сметка, 
картконтрол по дебитна карта и др.) 

 0.15 лв. 
 
 

 


