
Предстоящи промени в Тарифата на Общинска банка АД за лихвите, 

таксите и комисионите за физически лица 

НАИМЕНОВАНИЕ В сила от 10.02.2022 година 
 Разплащателна сметка без издадена към нея 

банкова карта 
Левове Валута 

Поддържане и оперативно обслужване  4.00 лева 2.00 евро 

Внасяне на банкноти в брой от титуляря:     

над 3000.00 лева/1 500.00 евро или 

равностойност в съответната валута 

0.20 % от сумата за частта 

над 3000 лева, мин. 3.00 

левa, макс. 300.00 лева 

0.30 % от сумата за частта 

над 1500 евро, мин. 3.00 

евро, макс. 300.00 евро 

Теглене на пари в брой:     

до 2000.00 лева /1000.00 евро или равностойност 

в съответната валута - не се изисква 

предварителна заявка 

0.45 % върху цялата сума, 

мин.4.00 лева 

0.30 % върху цялата сума, 

мин. 2.00 евро. 

над 2000.00 лева/1000.00 евро или 

равностойност в съответната валута с 

предварителна заявка   

0.55 % от сумата за частта 

над 2000 лева, мин. 10.00 

лева, макс. 500.00 лева 

0.50 % от сумата за частта 

над 1000 евро, мин. 4.00 

евро, макс. 200.00 евро 

над 2000.00 лева/ 1000.00 евро или 

равностойност в съответната валута без 

предварителна заявка  

0.70 % от сумата за частта 

над 2000 лева, мин. 20.00 

лева 

0.70 % от сумата за частта 

над 1000 евро, мин. 8.00 

евро 

Разплащателна сметка с издадена към нея 

безконтактна дебитна карта Mastercard, 

Maestro/Cirrus 

Левове Валута 

Внасяне на банкноти в брой от титуляря:      

над 3000.00 лева 

0.20 % от сумата за частта 

над 3000 лева, мин. 3.00 

лева, макс. 250.00 лева 

не се извършва 

Теглене на пари в брой, без използване на 

карта:     

до 2000.00 лева -  не се изисква предварителна 

заявка 

0.40% върху цялата сума, 

мин.4.00 лев 
не се извършва 

над 2000.00 лева с предварителна заявка 

0.50 % от сумата за частта 

над 2000 лева, мин. 10.00 

лева, макс. 500.00 лева 

не се извършва 

над 2000.00 лева без предварителна заявка  

0.65 % от сумата за частта 

над 2000 лева, мин. 20.00 

лева  

не се извършва 

При изпълнение на нареждане за кредитен 

превод през РИНГС – чрез хартиен носител: 
Левове Валута 

за всеки превод от разплащателна сметка/влог, 

при плащания за суми равни на или над 100 

000.00 лева 

20.00 лева не се извършва 

за всеки превод от разплащателна сметка /влог, 

при плащания по желание на клиента за суми 

под 100 000.00 лева 

20.00 лева не се извършва 

При изпълнение на нареждане за кредитен 

превод във валута - чрез хартиен носител: 
Левове Валута 

в ЕИП с вальор същия работен ден - TARGET2  не се извършва 10.23 евро 



 

Международни безконтактни дебитни карти 

Masterсard. 
Левове Валута 

За теглене на пари в брой чрез терминални 

устройства АТМ на други банки 1.30 лева не се извършва 

Револвираща кредитна карта Mastercard 

(РКК) 
Левове Валута 

За извършване на платежни операции в 

България:     

за теглене на пари в брой чрез терминални 

устройства АТМ на банката 

2.50 лв. + 2% от 

изтеглената сума, мин. 

5.00 лв. 

1.50 евро + 2% от 

изтеглената сума, мин 

2.50 евро 

за теглене на пари в брой чрез терминални 

устройства АТМ на други банки в страната 

5.00 лв. + 4% от 

изтеглената сума, мин. 

10.00 лв. 

2.50 евро + 3% от 

изтеглената сума, мин. 

5.00 евро 

за теглене на пари в брой чрез терминални 

устройства ПОС на гише в банката 

6.00 лв. + 3% върху 

изплатената сума 

3.00 евро + 3% върху 

изплатената сума 

за теглене на пари в брой  чрез терминални 

устройства ПОС  на гише в други банки в 

страната 

6.00 лв. + 3% върху 

изплатената сума 

3.00 евро + 3% върху 

изплатената сума 

За извършване на платежни операции в 

чужбина: 
    

за теглене на пари в брой чрез терминални 

устройства АТМ 

6.00 лв. + 3% върху 

изплатената сума 

3.00 евро + 3 % върху 

изплатената сума 


