
 

 

1/ 7 
 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ  НА  СРОЧНИ ВЛОГОВЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 

в сила от 24.10.2022 г. 

 

 

І. Общи положения 

1.1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Банка ДСК“ АД (наричана по-нататък „Банката”)  и нейните клиенти и 

стават неразделна част от сключените между тях договори за срочни влогове след подписването им от титуляра. 

1.2. Срочни влогове се откриват чрез внасяне на пари в наличност или чрез прехвърляне на суми от други влогове и сметки, открити в 

Банката, като Банката изисква минимална сума за откриване на срочен влог. 

2.1. Договореният срок по срочен влог е времето от датата на откриването до последния ден на срока (падежа), за който е сключен 

договорът. Срокът изтича след съответен брой месеци на същото число, на което е открит влогът. Ако месецът, в който изтича срокът 

няма същото число, срокът изтича в последния му ден. Когато краят на срока е неработен ден, влогът е платим в първия следващ 

работен ден. 

2.2. При изтичане на срока на договора той се прекратява, доколкото за определен вид влог не е предвидено друго. 

2.3.1. При изтичане на срока на договора за срочен влог с автоматично подновяване, той се подновява автоматично, ако не бъде 

прекратен на падежна дата от титуляра или от Банката. За прекратяване на договора Банката уведомява титуляра най-малко 1 месец 

преди падежа по някой от начините, посочени в т. 13.2. 

2.3.2. В случаите на подновяване по т. 2.3.1. се прилага актуалният към датата на подновяване на срока стандартен лихвен процент, 

приложим за съответния вид срочен влог и за съответния размер, съгласно Лихвения бюлетин на Банката, доколкото за определен вид 

влог не е предвидено друго. 

2.4. При прекратяване на договора от Банката, на първия работен ден, следващ падежа, тя прехвърля наличността на влога по 

разплащателна сметка, открита в Банката на името на титуляра в съответната валута, а ако няма открита такава сметка - по служебно 

открита от Банката сметка. 

3.1. Лицето, на чието име е открит срочният влог, е титуляр на влога. Договорът за срочен влог се сключва и разпореждане със 

средствата по него се извършва лично от титуляра, когато е пълнолетен, или чрез пълномощник. Представяните в Банка ДСК 

пълномощни следва да бъдат нотариално заверени, в оригинал, а пълномощникът трябва да представи и документ за самоличност. 

Банката не носи отговорност за изплатени суми и извършени разпореждания по пълномощно, когато не й е съобщено, че то е оттеглено. 

3.2. Разпореждането със срочен влог, чийто титуляр е встъпил в граждански брак, се извършва съгласно избрания съпружески 

имуществен режим. 

3.3. При издаване на нов документ за самоличност, поради изгубване, открадване, изтичане на срока на валидност или поради промяна 

на данните в него, титулярът е длъжен да представи този документ в Банката за отразяване на промяната. При различие в имената 

между новия документ за самоличност и тези в документа за влог, титулярът следва да представи и документ от органа, направил 

промяната, удостоверяващ нейното извършване, освен ако различието е само във фамилното име на титуляра. 

3.4. Когато за съответния вид влог е възможно откриването му на името на малолетно или непълнолетно лице, сключването на договора 

и разпореждането с влога се извършва от титуляра или заедно с неговите законни представители, след представяне на документи, 

съгласно действащото законодателство. 

3.5. При откриване и разпореждане с влог на името на лице, ненавършило пълнолетие, се представя и удостоверение за раждане на 

титуляра на влога.  

3.6. Срочен влог не може да се прехвърля на други лица. 

4. По открит срочен влог може да се внесе допълнителна сума по всяко време на договорения срок, доколкото за съответен вид влог не 

е предвидено друго. При довнасяне на суми по срочен влог след датата на сключване на договора или подновяване на срока му, всяка 

сума се прибавя към остатъка по влога и общата сума започва да се олихвява със съответстващия на общата сума лихвен процент от 

датата на довнасянето до настъпване на падежа.  

5.1. Банката олихвява сумите по срочните влогове с лихвени проценти, определяни и обявявани от Банката в Лихвен бюлетин, във 

валутни единици във валутата, в която се води влогът, на база 360 лихводни за година и 30 лихводни за месец, освен ако за отделен вид 

влог не е предвидено друго в договора или в тези Общи условия. Денят на закриване на срочния влог не е лихвен ден.  

5.2. Начислените лихви по срочни влогове се изплащат в зависимост от особеностите на влога чрез капитализиране или чрез 

прехвърляне по друга сметка при изтичане на договорения срок, ако не е уговорено друго. При закриване на влога, начислените лихви 

се капитализират. Титулярът не може да променя и/или закрива сметката, по която се прехвърля лихвата, докато съществува срочният 

влог. 

5.3. По срочните влогове Банката служебно удържа данък върху доходите от лихви, когато такъв е дължим, преди изплащането им в 

съответствие с изискванията на данъчното законодателство. 

6. При закриване на срочен влог титулярът следва да представи оригинала на договора/дубликат на договора за срочен влог, като в 

зависимост от момента на закриване на влога, Банката изплаща лихва, както следва: 

6.1. при закриване на падеж - изплаща се лихва съгласно договорения лихвен процент. 

6.2. при закриване в първия ден след падежа -  не се изплаща лихва за един ден. 

6.3. при закриване преди изтичане на договорения срок - от датата на сключване на договора или подновяване на срока до датата на 

закриване, се изплаща лихва при лихвен процент за предсрочно закриване съгласно Лихвения бюлетин.  

6.4.1. При довнасяне или теглене на суми от срочния влог, титулярът трябва да предостави на Банката номера, с който Банката 

означава влога, посочен в договора за откриването му. Операциите по довнасяне и теглене се извършват в същия ден, в който са 

наредени от титуляра. На титуляра се дава екземпляр от документа за извършената операция. 

6.4.2. В случай че сумите, които се изтеглят от влога, ще се превеждат по друга банкова сметка, за осигуряване на точното изпълнение 

на платежното нареждане, титулярът трябва да предостави на Банката, чрез попълване в платежното нареждане, най-малко: 

а) за преводи към страни от Европейския съюз: международния номер (IBAN) или друг уникален идентификатор на сметката  на 

получателя, а когато доставчикът на платежни услуги на получателя не е банка и приложимото спрямо него законодателство не 

предвижда определянето на IBAN, уникален идентификатор на сметката на получателя.  

б) за преводи към страни извън Европейския съюз: освен данните по б. „а“, и бизнес идентификационен код (BIC) на доставчика на 

платежни услуги на получателя. Преводите се изпълняват в рамките на същия работен ден, в който е нареден преводът, ако съответните 
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нареждания за тях са получени от титуляра в рамките на оповестените от Банката крайни часове за приемане на нареждания за 

преводи за изпълнение през същия ден. 

6.4.3. За платежните операции по т.т. 1.2., 6.4.1. и 6.4.2. титулярът заплаща такси и комисиони, съгласно Тарифата на Банката към 

датата на извършване на операцията, за които титулярът се уведомява преди извършването на операцията. 

6.4.4. В случаите, в които валутата на срочния влог е различна от валутата на сметката, по която ще бъде получена сумата, Банката 

уведомява титуляра за приложимия валутен курс на обмяна преди извършване на операцията. Това не се отнася за случаите, когато 

сметката на получателя се води при друга банка.  

6.5.1. От срочните влогове, доколкото за определен вид влог не е предвидено друго, може частично да се теглят суми, без да се закрива 

сметката, при условие че оставащата сума е равна или по-голяма от изискваната минимална сума за откриване на съответния вид влог.  

6.5.2. Когато частичното теглене се извършва на дата, различна от падежната, договореният срок се прекъсва, като се счита че е 

сключен нов договор със същия срок от датата, на която се извършва тегленето и за сумата, която остава по сметката на влога, при 

актуалния към датата на частичното теглене стандартен лихвен процент, приложим за съответния вид срочен влог и за съответния 

размер, съгласно Лихвения бюлетин на Банката. 

6.5.3. При частично теглене на суми от срочни влогове, открити при промоционални условия и по които не е изтекъл срокът на действие 

на промоционалната лихвена надбавка, влогът се закрива. 

6.6. Теглене на суми в брой от срочен влог на дата, различна от падежната, до определен в Тарифата размер се извършва без 

предизвестие до Банката. За теглене на суми над посочения размер и при възможност от страна на Банката, услугата би могла да бъде 

предоставена на Клиента и без предизвестие, срещу заплащане на такса, предвидена в Тарифата, като е възможно Банката да насочи 

Клиента за обслужване и в друг неин офис. При невъзможност на Банката да предостави услугата по теглене без предизвестие заради 

размера на желаната от Клиента сума, Клиентът се уведомява за това обстоятелство от обслужващия го служител и тегленето се 

извършва с предизвестие от два работни дни, като Клиентът заплаща такса съгласно Тарифата за таксите и комисионите на Банката, 

действаща към датата на операцията.  

7.1. Фактите и обстоятелствата, засягащи наличностите и операциите по срочните влогове на клиентите, са банкова тайна и сведения по 

тях могат да се дават, освен на титулярите и упълномощени от тях с нотариално заверено пълномощно лица, и по установения от Закона 

за кредитните институции или в друг приложим нормативен акт ред. 

7.2. Сведения за наличните влогове на починал титуляр се дават на наследниците му към и след датата на смъртта, след представяне на 

удостоверение за наследници или завещание. 

7.3. При загубване, унищожаване или открадване на договора за срочен влог, титулярът е длъжен да уведоми Банката писмено или чрез 

съобщение до Call Center на Банката, направено по телефон или e-mail. Банката не носи отговорност, ако преди получаване на 

уведомлението добросъвестно е платила суми на лице, което въз основа на недвусмислени обстоятелства се явява овластено да получи 

сумата. 

7.4. Банката приема и изпълнява запори по срочните влогове съгласно действащото законодателство. 

8. Настоящият раздел се прилага доколкото не е предвидено друго за конкретния вид срочен влог в настоящите Общи условия и/или в 

договора. 

 

ІІ. Видове срочни влогове  

9. Настоящите Общи условия се прилагат по отношение на срочни влогове, в договорите за които изрично е предвидено прилагането на 

настоящите Общи условия към тях, както и по отношение на спрени от продажба срочни влогове. 

9.1. Спрените от продажба срочни влогове са описани в Приложение № 1, което, предвид неговото съдържание, не се предоставя при 

сключване на нов договор за срочен влог. Актуалното приложение може да бъде намерено на интернет страницата на Банката: 

www.dskbank.bg, както и във всяко едно поделение на Банката. При поискване, Приложение № 1 може да бъде предоставено и на 

хартиен носител. 

 

III. Други 

10. Срочните влогове могат да се използват за обезпечение във всички предвидени от закона случаи. 

11.1. По смисъла на Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ), сметките на титуляра в лева и чуждестранна валута са 

гарантирани при условията и по реда на ЗГВБ от Фонда за гарантиране на влоговете в банките (Фонда). Фондът гарантира пълно 

изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя  и размера им, до общ размер от 196 000 лв. Не се 

предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки и действия, представляващи изпиране на пари по смисъла на чл. 

2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) или със сделки или действия, представляващи финансиране на тероризъм по 

смисъла на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, установени с влязла в сила присъда. Не се изплащат влогове, чийто 

титуляр не е бил идентифициран съгласно чл. 3 от ЗМИП, както и по които не е имало операции по нареждане на вложителя в последните 

24 месеца преди датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ и салдото по всяка от тях е по-малко от 20 лв. 

11.2. Банката предоставя на титуляра информация за гарантирането на влога във формата на Информационен бюлетин преди 

сключване на договора, и най-малко веднъж годишно след сключване на договора, на хартиен носител при посещение на титуляра в 

което и да е поделение на Банката. 

12. Обслужването на срочните влогове се извършва от Банката в съответствие с относимото банково и общо законодателство. 

13.1. Всички изявления с правно значение на страните по договора се извършват лично или по пощата на хартиен носител. 

13.2. Банката има право да извършва изявленията по предходната точка, както и всякакви информационни изявления, и по посочени 

от титуляра електронна поща, телефон (вкл. чрез SMS), адрес за кореспонденция, както и чрез ДСК Директ, в случай че между Банката и 

титуляра има сключен договор за използване на услугите, извършвани чрез електронните канали на Банката. В предвидените от закона 

случаи Банката може да прави изявления и чрез публикуване на определените за това места в банковите салони, както и на интернет 

страницата си www.dskbank.bg. 

13.3.1. Титулярът е длъжен в 7-дневен срок писмено да информира Банката за настъпили промени в първоначалните данни, 

предоставени от него при сключване на договора. В противен случай, всички уведомления, покани и други съобщения, изпратени на 

последния известен на Банката адрес, електронна поща или телефон, се считат за получени. 

13.3.2. Банката има право да поиска от Титуляра, а Титулярът се задължава да предостави в 7-дневен срок от поискването им, 

информация или документи (вкл. актуализация или потвърждаване на актуалността на вече предоставени такива), които са й 

необходими с оглед прилагане на мерките срещу изпиране на пари.  
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13.4. Банката уведомява титуляра за промени в Общите условия в 7-дневен срок след извършване на промяната по някой от начините, 

посочени в т. 13.2. При уведомяване чрез кратко текстово съобщение на телефон, в него може да се съдържа само информация за 

извършената промяна и за мястото, където е публикувано съдържанието на изменените Общи условия.  

13.5. След извършване на промените по т. 13.4. Банката преустановява предлагането на услугите при действащите преди изменението 

Общи условия.  

13.6. Ако не приема промените за които е уведомен, титулярът има право в едномесечен срок от получаването на съобщението по т. 

13.4. да се откаже писмено от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. Договорът се счита 

прекратен от деня на получаване на изявление от титуляра в този смисъл или всяко друго изявление, показващо несъгласие с 

изменените условия. 

13.7. Счита се, че титулярът е приел промените, ако не е отправил изявление по т. 13.6. в предвидения срок. 

13.8. Когато Банката разширява обхвата на услугите, предоставяни по срочни влогове, се счита, че титулярът е изявил съгласие с това, 

когато, ако е необходимо, заяви услугата в поделение на Банката или чрез технически средства за комуникация, както и като използва 

новата услуга за първи път. В тези случаи той не може да упражни правото по т. 13.6. 

13.9. Банката не уведомява титуляра за промени представляващи разширяване на обхвата на предоставяните услуги, както и 

възпроизвеждащи промени в нормативни актове. 

14. Обработването на лични данни за целите на автоматичния обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане 

съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се извършва чрез автоматични средства при спазване на Правото на Европейския 

съюз, Закона за защита на личните данни и на международните договори, по които Република България е страна. С оглед изпълнение на 

нормативно установените си задължения, Банката прилага процедури за комплексна проверка на клиентите, като в допълнение 

предоставя информация на Национална агенция по приходите. 

 

IV. Преходни и заключителни разпоредби 

15.1. Във връзка с вливането на Експресбанк в Банка ДСК, Банка ДСК стана страна по всички договори за откриване и обслужване на 

депозитни сметки, по които преди вливането страна е била Експресбанк. В резултат, считано от 04.05.2020 г., настоящите Общи условия 

се прилагат и по всички договори за депозитни сметки, сключени с Експресбанк до вливането, като заменят Общите условия на 

„Експресбанк“ АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти в частта от тях, отнасяща се до посочените договори, 

сключени с Експресбанк до вливането. 

15.2.  Банка ДСК ще продължи да приема представените в Експресбанк до датата на вливането и съставени от титуляра в присъствието 

на служител на Експресбанк, банкови пълномощни, но сключване на договор и разпореждане с депозитна сметка въз основа на 

новопредставени банкови пълномощни няма да бъде възможно, като ще се извършва по реда, предвиден в настоящите Общи условия.   

16. Настоящите Общи условия се прилагат по отношение на срочни влогове, в договорите за които изрично е предвидено прилагането 

на настоящите Общи условия към тях, както и по отношение на спрени от продажба срочни влогове. 

16.1. Спрените от продажба срочни влогове са описани в Приложение № 1, което, предвид неговото съдържание, не се предоставя при 

сключване на нов договор за срочен влог. Актуалното приложение може да бъде намерено на интернет страницата на Банката: 

www.dskbank.bg, както и във всяко едно поделение на Банката. При поискване, Приложение № 1 може да бъде предоставено и на 

хартиен носител. 

 

 

Приемам настоящите Общи условия към Договор/Дубликат на Договор от ……………………..……… г. 

 

………………………………………………………………………………………………    ……………………...........…………. 

                                  (трите имена)        (подпис) 

 

 

Дата: ……………………………..      

 

За „Банка ДСК“: ……………………………………………………………………    …………….…………….…...………. 

(По пълномощие име)       (подпис) 
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Приложение № 1 

 

Спрени от продажба срочни влогове по отношение на които се прилагат Общи условия за откриване и обслужване  на срочни влогове на 

физически лица от 24.10.2022 г. 

 

 

1. Срочни влогове за срок от 18, 24, 36 и  60 месеца 

1.1. Титуляр на срочен влог може да бъде всяко пълнолетно лице. Срочният влог се открива в лева, евро и щатски долари. 

1.2. Начислената лихва по влога се изплаща, като се прехвърля по разплащателна сметка, открита в Банката на името на титуляра в 

съответната валута и посочена в договора, след изтичането на всеки лихвен период, който е шест месеца за срочни влогове със срок от 

18 месеца, и дванадесет месеца за срочни влогове със срок от 24, 36 и 60 месеца.  

1.3. По открит срочен влог може да се внесе допълнителна сума само на датата на изтичане на договорения срок (на падежа). Когато 

падежът е неработен ден, се допуска довнасяне на суми в първия следващ работен ден, без да се променя датата на падежа. Сумата по 

влога се олихвява при условията на т. 2.3.2, Раздел I от Общите условия. 

1.4. При закриване на срочния влог в деня след изтичане на лихвен период, се изплаща лихва съгласно договорения лихвен процент. 

1.5. При предсрочно закриване на срочния влог за срок от 18 месеца, освен в случаите по т. 1.4., за непълния 6-месечен лихвен период 

не се изплаща лихва. 

1.6. При предсрочно закриване на срочния влог за срок от 24, 36 и 60 месеца, освен в случаите по т. 1.4., за непълния 12-месечен 

лихвен период не се изплаща лихва. 

1.7.1. При частично теглене на суми на падеж и в деня следващ изтичането на лихвен период, се изплаща лихва съгласно договорения 

лихвен процент. 

1.7.2. При частично теглене преди изтичане на лихвен период - за непълния 6-месечен лихвен период (по срочните влогове за 18 

месеца) и за непълния 12-месечен лихвен период (по срочните влогове за 24, 36 и 60 месеца) – не се изплаща лихва. 

1.8. Срочният влог може да се прехвърля на друго физическо лице, без да се счита, че е налице закриване на влога, за което се сключва 

нов договор. 

2. Срочни влогове „ДСК Резерв” за срок от 18, 24 и 60 месеца 

2.1. Титуляр на срочен влог „ДСК Резерв” може да бъде всяко пълнолетно лице. Срочният влог се открива в лева, евро и щатски долари. 

2.2. Начислената лихва по срочен влог „ДСК Резерв” се изплаща чрез капитализиране и е платима след изтичане на срока, за който е 

сключен договорът за срочен влог, заедно с внесената сума. Ако влогът не се закрие при изтичане на договорения срок, лихвата се 

прибавя (капитализира) към внесената сума и за следващия подновен срок лихва се начислява върху общата сума.  

2.3. Срочният влог „ДСК Резерв” се закрива, както при изтегляне на общата сума на влога, така и при частично теглене на суми. 

2.4. При предсрочно закриване на срочния влог се изплаща лихва по реда на т. 6.3., Раздел I от Общите условия. 

3. Срочни влогове „ДСК Везни Плюс” за срок от 18, 24 и 60 месеца 

3.1. Срочен влог „ДСК Везни Плюс” може да се открие на всяко пълнолетно лице. Условие за откриване на влога е клиентът да 

инвестира разполагаемата сума в срочен влог „ДСК Везни Плюс” и в избран от него Договорен фонд (ДФ), управляван от „ДСК 

Управление на активи” в съотношение 25:75, 50:50 или 75:25. 

3.2. Срочен влог „ДСК Везни Плюс” се откриват в лева или в евро. Инвестицията в ДФ е в лева или евро. Когато влогът и инвестицията в 

ДФ са в различни валути, съотношенията по т. 3.1. се преценяват въз основа на левовата равностойност на влога и инвестицията, 

изчислени по фиксинга на БНБ, действащ към момента на откриване на влога.  

3.3. По срочните влогове „ДСК Везни Плюс” не се допуска довнасяне на суми. 

3.4. Банката олихвява сумите по срочните влогове „ДСК Везни Плюс” с лихвени проценти и лихвена надбавка, определяни и обявявани 

от Банката в Лихвения бюлетин.  

3.5. Лихвите по срочните влогове „ДСК Везни Плюс” се начисляват и изплащат по начина, при условията и по реда, предвидени за 

лихвите при срочните влогове по т. 2. 

3.6. При продажба или прехвърляне на друго лице на дяловете от ДФ (изцяло или частично), преди изтичане на договорения срок на 

срочен влог „ДСК Везни Плюс”, лихвената надбавка по влога се отнема в деня, следващ деня на поръчката и лихвена надбавка не се 

изплаща от датата на откриване/последно подновяване на влога, а влогът добива статут на срочен влог по т. 2. в съответния срок и 

валута. 

3.7. Срочен влог „ДСК Везни Плюс” се закрива, както при изтегляне на общата сума на влога, така и при частично теглене на суми. 

3.8. Инвестицията в дялове на ДФ, управляван от „ДСК Управление на активи”, се осъществява по реда, определен от действащото 

законодателство, правилата и проспекта на дадения фонд. 

4. Срочни влогове „ДСК Везни“ за срок от 6, 12, 24, 36 и 60 месеца и срочни влогове „ДСК Ефект“ за срок от 6, 12, 24, 36 и 60 месеца 

4.1.1. Срочен влог „ДСК Везни” може да се открие на всяко лице, при условие че при откриване на влога инвестира  в избран от него 

Договорен фонд (ДФ), управляван от „ДСК Управление на активи” сума, която е в едно от следните съотношения към вложената сума: 

25:75, 50:50 или 75:25. 

4.1.2. Срочен влог „ДСК Ефект” може да се открие на всяко пълнолетно лице, при условие че при откриване на влога  инвестира по 

равно в избран от него ДФ, управляван от „ДСК Управление на активи” и в Доброволен пенсионен фонд „ДСК-Родина“ (ДПФ), 

управляван от ПОК „ДСК – Родина”, като общата сума на инвестицията е равна на вложената в срочния влог „ДСК Ефект“. 

4.2. Срочен влог „ДСК Везни” се открива в лева или в евро, а срочен влог „ДСК Ефект” - и в щатски долари.  

4.3. Инвестицията в ДФ във връзка със срочен влог „ДСК Везни” е в лева и/или евро, а инвестицията в ДФ и в ДПФ във връзка със 

срочен влог „ДСК Ефект“, е в лева. Когато срочният влог и  инвестицията са в различни валути, съотношенията по т.т. 4.1.1. и 4.1.2. се 

преценяват въз основа на левовата равностойност на влога и инвестицията, изчислени по фиксинга на БНБ, действащ към момента на 

откриване на влога.  

4.4. По влоговете по тази т. 4 не се допуска довнасяне на суми. 

4.5. Банката олихвява сумите по влоговете с лихвени проценти и лихвена надбавка, определяни и обявявани от Банката в Лихвения 

бюлетин.  
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4.6. Лихвите се начисляват и изплащат по начина, при условията и по реда, предвидени за лихвите при срочните влогове по т. 1. или 

т.12. 

4.7.1. При продажба или прехвърляне на друго лице на дяловете от ДФ (изцяло или частично), преди изтичане на договорения срок на 

срочен влог „ДСК Везни”, лихвена надбавка не се изплаща от датата на откриване/последно подновяване на влога и влогът добива 

статут на срочен влог по т. 1. или т.12. в съответния срок и валута. 

4.7.2. При продажба или прехвърляне на друго лице на дяловете от ДФ (изцяло или частично) и/или изтегляне на личните вноски от ДПФ 

(изцяло или частично), или прехвърляне в ДПФ, управляван от друга пенсионна компания, преди изтичане на договорения срок на 

срочен влог „ДСК Ефект”, лихвена надбавка не се изплаща от датата на откриване/последно подновяване на влога и влогът добива 

статут на срочен влог по т. 1. или т.12 в съответния срок и валута. 

4.8. Срочните влогове „ДСК Везни” и „ДСК Ефект” се закриват, както при пълно изтегляне на вложената сума, така и при частично 

теглене на суми. 

4.9.1. Инвестицията в дялове на Договорен фонд, управляван от „ДСК Управление на активи”, се осъществява по реда, определен от 

действащото законодателство, правилата и проспекта на дадения фонд, като за нея не се прилагат Общите условия. 

4.9.2. Инвестицията в ДПФ, управляван от ПОК „ДСК-Родина” се осъществява при спазване изискванията на Кодекса за социално 

осигуряване и на Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „ДСК-Родина”, като за нея не се прилагат 

Общите условия. 

5. Срочни влогове „ДСК Спектър” за срок от 9, 12, 15, 18 и 24 месеца 

5.1. Титуляр на срочен влог „ДСК Спектър” може да бъде всяко пълнолетно лице. Срочният влог се открива в лева, евро и щатски долари. 

5.2. Договореният срок се разделя на 3 (три) равни лихвени периода, като за всеки следващ лихвен период сумите се олихвяват с 

нарастващи лихвени проценти.   

5.3. При изтичане на всеки лихвен период, начислената за изтеклия период лихва се прехвърля по разплащателна сметка, открита в 

Банката на името на титуляра в съответната валута и посочена в договора. 

5.4. По срочния влог могат да се внасят допълнителни суми до края на втория лихвен период на договорения срок.  

5.5. При закриване на срочния влог на падеж, се изплаща сумата по влога и лихвата за последния лихвен период съгласно договорения 

за този период лихвен процент. 

5.6. При закриване на срочния влог в деня след изтичане на първия или втория лихвен период, се изплаща лихва съгласно договорения 

лихвен процент за съответния лихвен период. 

5.7. При предсрочно закриване на срочния влог за лихвения период, през който се закрива влогът, не се изплаща лихва. 

5.8. Срочният влог „ДСК Спектър” се закрива, както при изтегляне на общата сума на влога, така и при частично теглене на суми. 

6. Срочни влогове „ДСК Палитра” за срок от 6 месеца 

6.1. Титуляр на срочен влог „ДСК Палитра” може да бъде всяко пълнолетно лице. Срочният влог се открива в лева, евро и щатски долари. 

6.2. Договореният срок се разделя на 6 (шест) равни лихвени периода, като за всеки следващ лихвен период сумите се олихвяват с 

нарастващи лихвени проценти.  

6.3. Лихвата се изплаща в края на всеки лихвен период чрез капитализиране, като начислената лихва се прибавя към внесената сума и 

за следващия лихвен период, лихва се начислява върху общата сума. 

6.4. По срочния влог могат да се внасят допълнителни суми до края на третия лихвен период на всеки 6-месечен срок. 

6.5. При закриване на срочния влог в деня след изтичане на лихвен период, се изплаща лихва съгласно договорения лихвен процент за 

съответния лихвен период. 

6.6. При предсрочно закриване на срочния влог за лихвения период, през който се закрива влогът, не се изплаща лихва. 

6.7. Срочният влог „ДСК Палитра” се закрива, както при изтегляне на общата сума на влога, така и при частично теглене на суми. 

7. Срочни влогове „ДСК Везни Премиум” за срок от 6 и 12 месеца 

7.1. Срочен влог „ДСК Везни Премиум” за срок от 6 и 12 месеца може да се открие на всяко пълнолетно лице, при условие че при 

откриване на влога инвестира в един от следните договорни фондове (ДФ), управлявани от „ДСК Управление на активи” АД – „ДСК 

Стандарт”, „ДСК Евро Актив”, „ДСК Баланс”, „ДСК Имоти” и „ДСК Растеж", сума, която е в едно от следните съотношения към вложената 

сума: 3:1, 2:1 или 1:1. 

7.2. Срочен влог „ДСК Везни Премиум” се открива в лева или в евро.                                                                      

7.3. Инвестицията в ДФ във връзка със срочен влог „ДСК Везни Премиум” е в лева и/или евро. Когато срочният влог и  инвестицията са 

в различни валути, съотношенията по т. 7.1. се преценяват въз основа на левовата равностойност на влога и инвестицията, изчислени 

по фиксинга на БНБ, действащ към момента на откриване на влога.  

7.4. По срочен влог „ДСК Везни Премиум” не се допуска довнасяне на суми. 

7.5. Банката олихвява сумите по влоговете с лихвени проценти и лихвена надбавка, определяни и обявявани от Банката в Лихвения 

бюлетин.  

7.6. Лихвите се начисляват и изплащат по начина, при условията и по реда, предвидени за лихвите при срочните влогове по т. 12. 

7.7. При продажба или прехвърляне на друго лице на дяловете от ДФ (изцяло или частично), преди изтичане на договорения срок на 

срочен влог „ДСК Везни Премиум”, лихвена надбавка не се изплаща от датата на откриване/последно подновяване на влога и влогът 

добива статут на срочен влог по т. 12. в съответния срок и валута. 

7.8. Срочните влогове „ДСК Везни Премиум” се закриват, както при пълно изтегляне на вложената сума, така и при частично теглене на 

суми. 

7.9. Инвестицията в дялове на Договорен фонд, управляван от „ДСК Управление на активи”, се осъществява по реда, определен от 

действащото законодателство, правилата и проспекта на дадения фонд, като за нея не се прилагат настоящите Общи условия. 

8. Депозит „Гарант“ за срок от 1, 3, 6, 9, 12, 24 и 36 месеца (договори, сключени с Експресбанк АД преди вливането в Банка ДСК) 

8.1. Титуляр на депозит „Гарант“ може да бъде пълнолетно или непълнолетно лице. Депозитите могат да бъдат в лева, евро, щатски 

долари, швейцарски франкове и британски паунди. 

8.2. Ако титулярът не е прекратил договора и при сключването му е избрал възможността депозитът да бъде подновен, то при изтичане 

на срока му, договорът за депозит се подновява за нов срок, идентичен със срока на първоначално сключения договор и при лихвения 

процент за съответния вид депозит, приложим към датата на подновяване на договора, съгласно Лихвения бюлетин на Банката. 
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8.3.  Ако титулярът не е прекратил договора и при сключването му е избрал възможността депозитът да не бъде подновен, то при 

изтичане на срока му, на деня, следващ датата на падежа, сумата на депозита заедно с начислените лихви се превеждат по сметката за 

обслужване на депозита в Банката. 

8.4. В случай на откриване на депозит с капитализация на лихвата - на падежната дата начислената лихва се прибавя (капитализира) 

към депозираната сума. 

8.5. В случай на откриване на депозит с изплащане на лихвата на падежна дата, начислената лихва се прехвърля по сметката за 

обслужване на депозита.  

8.6. За депозити със срок от 1, 3, 6, 9 и 12 месеца олихвяването на депозираната сума се извършва след изтичане на уговорения в 

договора срок. За депозити със срок от 24 и 36 месеца лихвата се изплаща на база лихвена честота, кратна на 12 месеца. 

8.7. Допълнително внасяне на суми и частично теглене на средства от депозита преди изтичане на договорения срок не се допуска.  

8.8. Когато титулярът изтегли сумата на депозита преди настъпване на падежа, договорът се прекратява. В този случай върху предсрочно 

изтеглената сума не се начислява и изплаща лихва.  

9. Депозит „Рента“ за срок от 36 и 60 месеца (договори, сключени с Експресбанк АД преди вливането в Банка ДСК) 

9.1. Титуляр на депозит „Рента“ може да бъде всяко пълнолетно и непълнолетно лице. Депозитите могат да бъдат в лева и евро. 

9.2. Банката изплаща на Титуляра дължимата лихва съгласно договорената между страните периодичност на изплащане - 1, 3, 6 или 12 

м. Лихвата, дължима в края на всеки период от срока на депозита, се превежда по сметката за обслужване на депозита на титуляра в 

Банката. 

9.3. Допълнително внасяне на суми и частично теглене на средства от депозита не се допуска. 

9.4. Титулярът може да изтегли сумата на депозита по всяко време преди изтичане на срока. В този случай договорът се прекратява и 

Банката изплаща на титуляра лихва за времето на реалното престояване от датата на последното лихвено плащане до датата на 

предсрочното закриване по договорения лихвен процент. 

9.5. На деня, следващ датата на падежа, сумата на депозита се изплаща по сметката за обслужване на депозита на титуляра в Банката. 

Не се допуска автоматично подновяване на депозита след изтичане на срока му. 

10. Депозит „Дуо“ за срок от 12, 24 и 36 месеца (договори, сключени с Експресбанк АД преди вливането в Банка ДСК) 

10.1. Титуляр на срочен депозит Дуо може да бъде всяко пълнолетно лице, при условие, че при откриването на депозита е заявило 

желание за инвестиция във Фондове Амунди, дистрибутирани от Експресбанк АД, към датата на сключване на договора за депозит, и е 

подписало Договор за инвестиционно посредничество за сума, която е в едно от следните съотношения на вложената сума в депозита: 

85%депозит/15%инвестиция; 70%депозит/30%инвестиция; 50%депозит/ 50%инвестиция. Депозитите могат да бъдат в лева, евро и 

щатски долари. 

10.2. Условията относно сумата, предмет на инвестиция във фондове Амунди, както гарантирането й, са предмет на отделен Договор за 

инвестиционно посредничество, сключен между титуляра и Банката. 

10.3. Олихвяването на депозираната сума се извършва след изтичане на уговорения в договора срок.  

10.4. На деня, следващ датата на падежа, сумата на депозита заедно с начислените лихви се превеждат по сметката за обслужване на 

депозита на клиента в Банката. Не се допуска автоматично подновяване на депозита след изтичане на срока му. 

10.5. Допълнително внасяне на суми и частично теглене на средства от депозита преди изтичане на договорения срок не се допуска. 

10.6. Когато титулярът изтегли сумата на депозита преди настъпване на падежа, договорът се прекратява. В този случай върху 

предсрочно изтеглената сума не се начислява и изплаща лихва. 

10.7. При продажба или прехвърляне на друго лице на акциите, инвестирани в Амунди фондове, описани в договора (изцяло или 

частично) преди изтичане на договорения срок на депозита, размерът на лихвената надбавка по срочния депозит, посочена в договора, 

се отнема. 

11. Депозит „Прогрес“ за срок от 36 месеца (договори, сключени с Експресбанк АД преди вливането в Банка ДСК) 

11.1. Титуляр на депозит „Прогрес“ може да бъде всяко пълнолетно и непълнолетно лице. Депозитите могат да бъдат в лева, евро и 

щатски долари. 

11.2. Срокът на депозита се разделя на шест фиксирани лихвени периода от по шест месеца. В рамките на всеки шестмесечен период 

се начислява нарастващ лихвен процент съгласно Лихвения бюлетин. 

11.3. Олихвяването на сумата по депозита се извършва след изтичане на всеки шестмесечен период от срока на депозита. При 

подновяване на депозита за нов шестмесечен период начислените лихви от предходния период се прибавят към сумата на депозита. 

Начислените лихви се изплащат ведно със сумата на депозита при изтичане на срока му. 

11.4. Титулярът има право да довнася суми по депозита по всяко време от срока му. Минималният размер на всяка вноска е 500 лв., 

съответно 250 долара или евро. Правото за довнасяне на суми се прекратява при достигане на сума по депозита, посочена в договора. 

11.5. Средствата по депозита могат да бъдат изтеглени от титуляра изцяло по всяко време, като в този случай договорът за депозита се 

прекратява. Банката начислява и изплаща на титуляра лихва за времето на реалното престояване от датата на последното лихвено 

плащане до датата на предсрочното закриване по договорения лихвен процент.  

11.6. На деня, следващ датата на падежа, сумата на депозита заедно с начислените лихви се превеждат по сметката за обслужване на 

депозита на титуляра в Банката. Не се допуска автоматично подновяване на депозита след изтичане на срока му. 

12. Срочни влогове за срок от 1, 3, 6 и 12 месеца 

12.1. Титуляр на срочен влог може да бъде всяко лице. Срочният влог се открива в лева, евро, щатски долари, швейцарски франкове и 

британски паунди. 

12.2. Начислената лихва по срочен влог се изплаща чрез капитализиране и е платима след изтичане на срока, за който е сключен 

договорът за срочен влог, заедно с внесената сума. Ако влогът не се закрие при изтичане на договорения срок, лихвата се прибавя 

(капитализира) към внесената сума и за следващия подновен срок, лихва се начислява върху общата сума.  

12.3.1. При частично теглене на суми на падеж се изплаща лихва съгласно договорения лихвен процент. 

12.3.2. При частично теглене преди изтичане на договорения срок, от датата на сключване на договора или подновяване на срока до 

датата на частичното теглене, се изплаща лихва при лихвен процент за предсрочно закриване съгласно Лихвения бюлетин. 

12.4. При предсрочно закриване на срочния влог се изплаща лихва по реда на т. 6.3., Раздел I от Общите условия. 
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13. Срочни влогове „ДСК Стандарт“ за срок от 1, 3, 6, 12 и 24 месеца 

13.1. Титуляр на срочен влог може да бъде всяко местно или чуждестранно, непълнолетно или пълнолетно физическо лице. Срочният влог 

се открива в лева, евро, щатски долари,швейцарски франкове и британски паунди. 

13.2. По срочния влог не се допуска частично теглене на суми. В този случай договорът за влог се прекратява, а сметката се закрива. 

13.3. По срочния влог не се допуска довнасяне на суми. 

13.4. С изтичане на договорения срок договорът се прекратява.  

13.5. Сумата на влога, както и начислената лихва по него, се изплаща на падежа, като се прехвърля по разплащателна сметка, открита 

на името на титуляра в Банката, в съответната валута и посочена в договора за влог. За срочните влогове за срок от 24 месеца 

начислените лихви се прехвърлят по разплащателната сметка след изтичане на всеки лихвен период, който е 12 месеца. Не се допуска 

автоматично подновяване на депозита след изтичане на срока му. 

13.6. При предсрочно закриване на срочен влог, лихва не се изплаща. 

13.7. При предсрочно закриване на срочен влог за срок от 24 месеца за непълния лихвен период лихва не се изплаща. 

13.8. В случай на предсрочно закриване, сумата по влога e платима по разплащателната сметка, посочена в договора за влог, и 

сметката на срочния влог се закрива. 


