
ИЗВАДКА ОТ „ТАРИФА ЗА УСЛОВИЯТА, ЛИХВИТЕ, ТАКСИТЕ И КОМИСИОНИТЕ, 

КОИТО ОБЩИНСКА БАНКА АД ПРИЛАГА ПО ОПЕРАЦИИТЕ СИ” (в сила от 

10.05.2013 г.): 
 

ЧАСТ ПЪРВА. КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ 

 

РАЗДЕЛ 11. БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ 

11.1. 

 

Бизнес дебитни карти с национален достъп и 

електронни дебитни карти “Cirrus/Maestro” с 

международен достъп, издадени от Банката 

 

 

... ... ... 

11.1.7. За банково извлечение от АТМ, относно извършени 

транзакции чрез терминални устройства АТМ в страната 

и наличност по разплащателна сметка с издадена към нея 

бизнес ЕДК 

0.10 лева 

... ... ... 

11.1.8. За неоснователна рекламация на транзакция с бизнес ЕДК 5 лева без ДДС 

... ... ... 

11.2. 

 

Бизнес кредитни карти “MasterCard” с международен 

достъп, издадени от Банката 

 

 

11.2.14. За неоснователна рекламация на транзакция с КК 100 евро без ДДС 

... ... ... 

11.2.17. За банково извлечение от АТМ, относно извършени 

транзакции чрез терминални устройства АТМ в страната 

и наличност по разплащателна сметка с издадена към нея 

бизнес КК 

0.10 лева 

 

 

 

 

 

ЧАСТ ВТОРА. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 

 

 

РАЗДЕЛ VІ. ИЗДАВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ 

VІ.1. ДЕБИТНИ КАРТИ 

VІ.1.1. Електронни дебитни карти с национален достъп и 

електронни дебитни карти Cirrus/Maestro с международен достъп  

(ЕДК) В ЛЕВОВЕ 

ВЪВ 

ВАЛУТА  

... ... ... ... 

6.1.1.12. За неоснователна рекламация на транзакция с ЕДК  5.00 лева без 

ДДС 

не се 

извършва 

... ... ... ... 

6.1.1.13. За банково извлечение от АТМ, относно извършени 

транзакции чрез терминални устройства АТМ в страната и 

наличност по разплащателна сметка с издадена към нея 

ЕДК 

0.10 лева не се 

извършва 

 



VІ.2. КРЕДИТНИ КАРТИ 

VІ.2.1. Стандартни и златни кредитни карти 

MasterCard с международен достъп  (КК) В ЛЕВОВЕ ВЪВ ВАЛУТА  

... ... ... ... 

6.2.1.16. За неоснователна рекламация на 

транзакция с КК ¹ 

  100.00 евро без ДДС 

... ... ... ... 

6.2.1.18. За банково извлечение от АТМ, относно 

извършени транзакции чрез терминални 

устройства АТМ в страната и наличност по 

разплащателна сметка с издадена към нея 

КК (в страната) 

0.10 лева без такса 

... ... ... ... 

VІ.2.2. Револвираща кредитна карта Енерджи кард с 

национален достъп  (Енерджи кард) В ЛЕВОВЕ ВЪВ ВАЛУТА  

... ... ... ... 

6.2.2.11. 

 

За неоснователна рекламация на транзакция с 

Енерджи кард  

5.00 лева без 

ДДС 

не се извършва 

... ... ... ... 

6.2.2.12. За банково извлечение от АТМ, относно 

извършени транзакции чрез терминални 

устройства АТМ в страната и наличност по 

разплащателна сметка с издадена към нея 

Енерджи кард 

0.10 лева не се извършва 

 

 

 

javascript:top.navigateDocument('cd_5_6_ii_19_prilojenie_n_ii_19_osnovni_iziskvaniya_za_energy_card_html.20091104');
javascript:top.navigateDocument('cd_5_6_ii_19_prilojenie_n_ii_19_osnovni_iziskvaniya_za_energy_card_html.20091104');

