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III.2.1.  Междубанкови изходящи кредитни преводи  

3.2.1.1. При изпълнение на нареждане за кредитен превод в левове през БИСЕРА – чрез хартиен носител:

3.2.1.1.1.

за всеки превод от разплащателна сметка/влог, без ползване на многоредово платежно нареждане/вносна бележка за плащане 

от/към бюджета ¹ : 

а) с текуща дата на изпълнение – не се отнася за платежна сметка за основни операции 2.00                 2.50                        не се извършва

б) с бъдеща дата на изпълнение до 5 дни - не се отнася за платежна сметка за основни операции 2.50                 2.50                        

3.2.1.2. При изпълнение на нареждане за кредитен превод в левове през БИСЕРА – по електронен път чрез "Интернет банкиране":

3.2.1.2.1.

за всеки превод от разплащателна сметка,  без ползване на многоредово платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета ¹ 

– не се отнася за платежна сметка за основни операции 1.00                 1.50                        не се извършва

3.2.1.3. При изпълнение на нареждане за кредитен превод през РИНГС – чрез хартиен носител:

3.2.1.3.1. за всеки превод от разплащателна сметка/влог, при плащания за суми равни на или над 100 000.00 лева ¹ 12.00               15.00                      не се извършва

3.2.1.3.2. за всеки превод от разплащателна сметка /влог, при плащания по желание на клиента за суми под 100 000.00 лева ¹ 12.00               15.00                      не се извършва

3.2.1.4. При изпълнение на нареждане за кредитен превод през РИНГС  – по електронен път чрез "Интернет банкиране" :

3.2.1.4.1. за всеки превод от разплащателна сметка, при плащания за суми равни на или над 100 000.00 лева ¹ 9.00                 12.00                      не се извършва

3.2.1.4.2. за всеки превод от разплащателна сметка, при плащания по желание на клиента за суми под 100 000.00 лева ¹ 9.00                 12.00                      не се извършва

III.2.3. Междубанкови директни дебити

3.2.3.1. През БИСЕРА в левове - чрез хартиен носител :

3.2.3.1.1. за всяко иницииране на нареждане за директен дебит 1.50                 2.50                        не се извършва

3.2.3.1.2. за всяко плащане по нареждане за директен дебит – не се отнася за платежна сметка за основни операции 1.50                 2.50                        не се извършва

3.2.3.2. През БИСЕРА в левове - по електронен път чрез "Интернет банкиране":

3.2.3.2.1. за всяко иницииране на нареждане за директен дебит 0.70                 1.50                        не се извършва

3.2.3.2.2. за всяко плащане по нареждане за директен дебит 0.70                 1.50                        не се извършва

3.2.3.3. През РИНГС – чрез хартиен носител :

3.2.3.3.1. за всяко плащане по нареждане за директен дебит, при плащания за суми равни или над 100 000.00 лева 10.00               15.00                      не се извършва

3.2.3.3.2. за всяко плащане по нареждане за директен дебит, при плащания по желание на клиента за суми под 100 000.00 лева 10.00               15.00                      не се извършва

3.2.3.4. През РИНГС - по електронен път чрез "Интернет банкиране":

3.2.3.4.1. за всяко плащане по нареждане за директен дебит, при плащания за суми равни или над 100 000.00 лева 9.00                 12.00                      не се извършва

3.2.3.4.2. за всяко плащане по нареждане за директен дебит, при плащания по желание на клиента за суми под 100 000.00 лева 9.00                 12.00                      не се извършва
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