Документ с информация за таксите

Наименование на доставчика на сметката:
Име на сметката:
Дата на последно обновяване:

Банка Пиреос България
Спестовна сметка 13-та пенсия
03.09.2018 г.

Настоящият документ има за цел да Ви информира относно таксите за използване на
основните услуги, свързани с платежната сметка. С негова помощ ще можете да съпоставите
тези такси с таксите за други сметки.
Възможно е да са приложими други такси за използването на услуги, свързани със сметката,
които не са посочени тук. Пълната информация се съдържа в Тарифата на Банка Пиреос
България.
Банката предоставя „Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за
договори за овърдрафт“. При поискване от потребителя, Банката му предоставя безвъзмездно
и екземпляр от проекта на договора за овърдрафт.
Речник на използваните в настоящия документ термини се предоставя безплатно.

Услуга

Такса

Общи услуги по сметката
Сметка „13-та Пенсия“ на физическо лице
Спестовна сметка 13-та пенсия
лева
Месечна такса за пакет
Общ размер на годишните такси за пакет
Откриване на сметка
Поддържане на сметка
Общ размер на годишните такси за
поддържане на сметка
Закриване на сметка след изтичане на 6
месеца от откриването
Закриване на сметка до 6 месеца от
откриването

Без такса
1,33 лв.
15,96 лв.
Без такса
Без такса

Включва пакет от услуги, съдържащ:
Сметка 13-та Пенсия - без такса за откриване и закриване
Входящи междубанкови плащания в чужда валута за получаване на месечна пенсия за
осигурителен стаж при преференциални условия:
- Превод в размер до 100 лева
- Без такса
- Превод в размер от 100,01 лв. до 200,00 лв. - 5,00 лв.
- Превод в размер от 200,01 лв. до 400,00 лв. - 10,00 лв.
- Превод в размер над 400,00 лв.
- Съгласно т.2.5.2.1.1 от Тарифата,
Дебитната карта е задължителна за сключване на договор за пакетна услуга и клиентът се
съгласява да му бъде издадена такава. Преференциалните условия по дебитна карта са
приложими само за една основна карта, включена в пакет.
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Дебитната карта е задължителна за сключване на договор за пакетна услуга и клиентът се
съгласява да му бъде издадена такава. Преференциалните условия по дебитна карта са
приложими само за една основна карта, включена в пакет.

Плащания (не включва карти)
Кредитен превод БИСЕРА в национална валута към
платежна сметка при друг ДПУ (вкл. към платежна
сметка на бюджета)
Наредени в клон на Банката
Наредени чрез Интернет канал /WINBANK/
Кредитен превод РИНГС в национална валута към
платежна сметка при друг ДПУ (вкл. към платежна
сметка на бюджета)
Наредени в клон на Банката
Наредени чрез Интернет канал /WINBANK/

15,00 лв.
10,00 лв.

Кредитен превод в национална валута към платежна
сметка на друг потребител в Банка Пиреос България
Наредени в клон на Банката
Наредени чрез Интернет канал /WINBANK/

1,00 лв.
0,50 лв.

Кредитен превод в национална валута към платежна
сметка на същия потребител в Банка Пиреос България
Наредени в клон на Банката
Наредени чрез Интернет канал /WINBANK/
Плащане на комунални услуги
Регистрация /промяна на данни в
регистрацията на услугата
Плащания на битови сметки, наредени през
системата за електронно банкиране
/WINBANK/ или изпълнени като автоматични
плащания /директен дебит/

2,30 лв.
1,00 лв.

Без такса
Без такса

Без такса
0,15 лв.

Плащания на местни данъци и такси,
наредени през системата за електронно
банкиране /WINBANK

0,45 лв.

SMS известие, за всяко съобщение през
PAY PORTAL

0,10 лв.

Изходящ кредитен превод в чуждестранна валута към
платежна сметка при друг ДПУ
Наредени в клон на Банката
(с вальор два работни дни)

Наредени чрез Интернет канал /WINBANK/
(с вальор следващ работен ден)

Изходящ кредитен превод в чуждестранна валута към
платежна сметка при друг ДПУ (с вальор същия
работен ден)
Наредени в клон на Банката
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0,2%, мин. 40,00 лв., макс. 600,00 лв. +
такса SWIFT/Такса за обработка и
изпращане на превод 20,00 лв.
0,2%, мин. 40,00 лв., макс. 400,00 лв. +
такса SWIFT/Такса за обработка и
изпращане на превод 20,00 лв.

0,3%, мин. 60,00 лв., макс. 800,00 лв. +
такса SWIFT/Такса за обработка и
изпращане на превод 20,00 лв.
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0,3%, мин. 60,00 лв., макс. 800,00 лв. +
такса SWIFT/Такса за обработка и
изпращане на превод 20,00 лв.
Наредени чрез Интернет канал /WINBANK/

Изходящ кредитен превод в евро към платежна сметка
при друг ДПУ в рамките на ЕИП
Наредени в клон на Банката
(с вальор два работни дни)

Наредени чрез Интернет канал /WINBANK/
(с вальор следващ работен ден)

Изходящ кредитен превод в евро към платежна сметка
при друг ДПУ в рамките на ЕИП (с вальор същия
работен ден)
Наредени в клон на Банката

Наредени чрез Интернет канал /WINBANK/

Кредитен превод в чуждестранна валута към
платежна сметка на друг потребител в Банка Пиреос
България
Наредени в клон на Банката
Наредени чрез Интернет канал /WINBANK/
Кредитен превод в чуждестранна валута към
платежна сметка на същия потребител в Банка Пиреос
България
Наредени в клон на Банката
Наредени чрез Интернет канал /WINBANK/
Входящ кредитен превод в чуждестранна валута

0,3%, мин. 40,00 лв., макс. 600,00 лв. +
такса SWIFT/Такса за обработка и
изпращане на превод 20,00 лв.

0,2%, мин. 40,00 лв., макс. 600,00 лв. +
Такса SWIFT/Такса за обработка и
изпращане на превод 20,00 лв.
0,2%, мин. 40,00 лв., макс. 400,00 лв. +
Такса SWIFT/Такса за обработка и
изпращане на превод 20,00 лв.

0,3%, мин. 60,00 лв., макс. 800,00 лв. +
Такса SWIFT/Такса за обработка и
изпращане на превод 20,00 лв.
0,3%, мин. 40,00 лв., макс. 600,00 лв. +
Такса SWIFT/Такса за обработка и
изпращане на превод 20,00 лв.

6,00 лв.
3,00 лв.

Без такса
Без такса
0,1%, мин. 20,00 лв., макс. 200 лв.

Карти и пари в брой
Международни дебитни карти Debit Mastercard /
Mastercard – Unicef
Месечна такса за обслужване на дебитна карта в
национална валута
Общ размер на годишната такса за обслужване на
дебитна карта в национална валута
Теглене в брой от клонове на Банка Пиреос България
на територията на страната
с писмена заявка в лева
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Без такса

0 до 2000,00 лв. – 0,1% върху сумата,
мин.1,00 лв.;
Над 2000,00 лв. – 0,4% върху цялата
сума, макс. 800,00 лв.
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0 до 2000,00 лв. – 0,1% върху сумата,
мин.1,00 лв.;
Над 2000,00 лв. – 0,4% върху цялата
сума, макс. 800,00 лв.
с писмена заявка в евро

с писмена заявка в щатски долар

с писмена заявка в друга чужда валута
без писмена заявка в лева – при възможност

без писмена заявка в евро – при възможност

без писмена заявка в щатски долар – при
възможност

без писмена заявка в друга чужда валута –
при възможност

0 до 2000,00 евро–0,1% върху сумата,
мин.2,00 лв.;
Над 2000,00 евро – 0,4% върху цялата
сума, макс.800,00 лв.
0 до 2000,00 щ.долара – 0,1% върху
сумата, мин. 2,00 лв.;
Над 2000,00 щ.долара – 0,4% върху
цялата сума, макс. 800,00 лв.
0,7% върху цялата сума, макс. 1000,00
лв.
0 до 2000,00 лв. – 0,1% върху сумата,
мин.1,00 лв.;
Над 2000,00 лв. – 0,5% върху цялата
сума без ограничения
0 до 2000,00 евро–0,1% върху сумата,
мин.2,00 лв.;
Над 2000,00 евро – 0,6% върху цялата
сума без ограничения
0 до 2000,00 щ.долара – 0,1% върху
сумата, мин. 2,00 лв.;
Над 2000,00 щ.долара – 0,6% върху
цялата сума без ограничения
0,7% върху цялата сума, без
ограничения

Теглене на суми в брой от АТМ
на Банка Пиреос България

Без такса

на други банки в България

Без такса

на други банки в чужбина
Теглене на суми в брой от ПОС-терминал
на Банка Пиреос България за суми до 2 000
лв.
на Банка Пиреос България за суми над 2 000
лв.
на други банки в България
на други банки в чужбина
в търговски обект /кеш бек/
Покупка на стоки и услуги
чрез физически ПОС-терминал

5,00 лв. +1,0 %

1,00 лв.
1,00 лв.+ 0,2 % върху сумата
5,00 BGN
5,00 лв. +1,0 %
0,30 лв.

Без такса

чрез ePay.bg

0,25 лв.

в интернет

0,15 лв.
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0,15 лв.
0,25 лв.

чрез АТМ
Справка за баланс по платежна сметка чрез
терминално устройство АТМ
от АТМ на Банка Пиреос България

0,20 лв.

от АТМ на друга банка в страната

0,50 лв.

от АТМ в чужбина

1,00 лв.

чрез приложение „Mobi-B“

0,05 лв.

чрез интернет страница

0,05 лв.

Кредитна карта *
*Таксите по кредитни карти, издадени от Банка Пиреос България не се отчитат по
платежни сметки.
Същите са включени в Тарифата на Банката, а подробна информация за всички
операции с Картата включително начислени лихви и такси е включена в месечно
извлечение по кредитна карта, което Банката изпраща всеки месец с обикновена
поща или по електронна поща до Картодържателя.

Овърдрафт и сродни услуги
Разглеждане на документи
Овърдрафт със залог на пенсия

10,00 лв.

Такса за подновяване на услугата
Овърдрафт със залог на пенсия

10,00 лв.

Предоговаряне на параметри по кредит, по искане на клиент
20,00 лв.+ 0,5% от одобрения кредитен
Валута, лихвен процент, срок, обезпечение,
лимит, макс. 1000,00 лв.
друго (не важи за промяна на дата на падеж и
обслужваща сметка)
Увеличаване на кредитен лимит
20,00 лв.+ 1,0% от одобрения кредитен
лимит

Пакет от услуги
[търговско наименование]

Не е приложимо

За услугите над този брой ще се начисляват отделни такси.
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
[търговско наименование]

Не е приложимо

Настоящият Документ с информация за таксите се отнася само за горепосочения вид платежна
Документ
с информация
таксите
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сметка/съответно
пакетзакъм
нея и включената комбинация от продукти и услуги.
Моля, ако посочената комбинация не отговаря на Вашите предпочитания, поискайте от наш

Настоящият Документ с информация за таксите се отнася само за горепосочения вид платежна
сметка/съответно пакет към нея и включената комбинация от продукти и услуги.
Моля, ако посочената комбинация не отговаря на Вашите предпочитания, поискайте от наш
служител Документ с информация за таксите, съответстващ на Вашите критерии.
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