ВНАСЯНЕ НА ПАРИ В БРОЙ НА БАНКОМАТ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УСЛУГАТА?
Чрез услугата Внасяне на пари в брой на банкомат се извършват вноски по сметки, обслужващи дебитни карти,
издадени от Банка Пиреос България. Вноската на банкомат е изключително удобна при:
Погасяване на потребителски и ипотечни кредити по сметки с дебитни карти към тях
Захранване на сметки с издадени дебитни карти към тях
Вноска на дневни обороти на търговски обекти по фирмена сметка с издадена карта по нея
Услугата Внасяне на пари в брой на банкомат в момента е достъпна на следните банкомати:
https://goo.gl/w5gYX6
СОФИЯ
СОФИЯ
https://goo.gl/RcA4q7
https://goo.gl/RcA4q7
Бул. Арсеналски 2 https://goo.gl/w5gYX6
Бул. Витоша 3
https://goo.gl/RcA4q7
(Парк Център)

https://goo.gl/i1G6tQ
СОФИЯ

https://goo.gl/Nkbbjw
https://goo.gl/mdaUsd
ПЛОВДИВ
ВАРНА

https://goo.gl/9kEF99
БУРГАС

https://goo.gl/i1G6tQ
жк. Младост 4
https://goo.gl/i1G6tQ
Бизнес Парк
https://goo.gl/i1G6tQ
(Клон
Бизнес Парк)

https://goo.gl/Nkbbjw
ул. Бетовен 9

https://goo.gl/9kEF99
ул. Транспортна 9

https://goo.gl/mdaUsd
бул. Сливница 33

https://goo.gl/9kEF99
(Клон
Бургас Плаза)

ПРЕДИМСТВА НА УСЛУГАТА
ДОСТЪПНОСТ

Вноската на пари в брой може да бъде извършена по всяко време на денонощието както в работни,
така и в почивни дни

ИЗГОДНОСТ

Услугата е безплатна за клиенти на Банка Пиреос

БЪРЗИНА

Средствата са достъпни по сметката и по картата до 5 минути след внасянето им

БЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА

Всеки клиент, който притежава дебитна карта от Банка Пиреос, може да
извършва внасяне на пари в брой на банкомат

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВНОСКА НА БАНКОМАТ?
Вноските извършвате, като първо поставите своята дебитна карта, издадена от Банка Пиреос, в банкомата, за да се
идентифицирате.
Идентификацията на клиента се извършва посредством издадената от Банката дебитна карта и въвеждане
на нейния ПИН код. В случай че картата не е на Банката или се въведе кредитна карта от Банката, устройството
връща картата на клиента и показва съобщение, че операцията не може да бъде извършена.

ИМА ТРИ ВЪЗМОЖНИ ДЕЙСТВИЯ НА БАНКОМАТА С ДЕПОЗИТНА ФУНКЦИЯ
ВНОСКА

ОТКАЗ

ДОВНАСЯНЕ

При вноска АТМ устройството
извършва проверка и
категоризация на банкнотите по
предварително зададени критерии
за валута, номинал и годност.
В случай на депозиране на
банкноти, които не са лева или не
са от разрешените купюри,
устройството ги връща.

При довнасяне се извършват
проверки, аналогични на тези при
вноска.

При отказ от услугата банкоматът
връща същите банкноти. В случай
че устройството е определило
дадена част от банкнотите като
негодни или повредени или има
съмнение, че са неистински, връща
на клиента само банкнотите, които
банкоматът е определил за годни.

КАКВИ БАНКНОТИ ПРИЕМА БАНКОМАТЪТ?
На банкомата с депозитна функция можете да внасяте български банкноти с номинали от 5, 10, 20, 50 и 100 лева.
Банкнотите се поставят по дължина, заедно, без специално подреждане. Възможностите за депозиране са до 50 броя
банкноти от еднакъв или различни номинали.
При откриване на негодни банкноти депозитният банкомат ги връща през същия отсек, а при съмнение за фалшиви
банкноти ги задържа за експертиза.

КОГА Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ СУМАТА, КОЯТО ВНАСЯТЕ НА ДЕПОЗИТЕН БАНКОМАТ?
Счетоводното отразяване на вноските се извършва в реално време и средствата са разполагаеми до 5 минути
При вноска по карта с цел погасяване на кредит по същата сметка тя трябва да бъде извършена до 18:15 ч. в работен
ден, за да бъде отразена с вальор същия ден. Всички вноски, направени след 18:15 ч. или в неработен ден, ще бъдат
отразени с вальор следващия работен ден, но разполагаеми по дебитната карта за извършване на друг тип операции.

