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СМЕТКИ

ACCOUNTS
в сила от 28.08.2017 г. / is effective from 28.08.2017

Разплащателна сметка с дебитна карта, сметка FlexSave и Интернет банкиране
Current account with debit card, FlexSave account and Internet banking

І. Разплащателна сметка с титуляр юридическо лице,
едноличен търговец, земеделски производител
и лице, упражняващо свободна професия и
разплащателна сметка с цел набиране на капитал

лева

чужда валута

local currency

foreign currency

Current account with account holder legal entities, Sole
traders, Agricultural Producers, and Free Lancers and
current account for company registration
1. Откриване на сметка
Opening of an account

2. Минимално салдо
Minimum balance

3. Минималeн брой транзакции месечно
Minimum number of transactions monthly

без такса

без такса

free of charge

free of charge

125 валутни единици

BGN 250

125 currency units

3 транзакции

без минимум

3 transactions

no minimum required

BGN 25

EUR 12.50

4. Месечна такса за обслужване, която включва:
Monthly maintenance fee of current account, including:

- Виза Бизнес Електрон - издаване за 7 работни дни и
месечна такса обслужване на основна/първа карта
- Visa Business Electron - fee issuing 7 working days and
monthly maintenance fee for the main/first card

- Сметка FlexSave
- FlexSave account

- Интернет банкиране Пробанкинг - регистрация, включване и
месечна поддръжка
- Internet banking ProBanking - registration, activation and
monthly maintenance

5. Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка, по
която е наложен запор

BGN 100

Monthly мaintenance fee of current account under distrainment

6. Олихвяване

съгласно лихвен бюлетин

Interest rates

7. Закриване на сметка
Closing of an account

according to the Interest Rate Bulletin

без такса

без такса

free of charge

free of charge

ІІ. Сметка FlexSave*
FlexSave account*

1. Откриване на сметка
Opening of an account

2. Минимално салдо
Minimum balance

3. Месечна такса за обслужване
Monthly maintenance fee

без такса

без такса

free of charge

free of charge

без минимално салдо

без минимално салдо

No minimum balance requirement

No minimum balance requirement

без такса

без такса

free of charge

free of charge

4. Олихвяване

съгласно лихвен бюлетин

Interest rates

5. Закриване на сметка
Closing of an account

according to the Interest Bulletin

без такса

без такса

free of charge

free of charge

ІІI. Депозитна сметка
Term deposit

1. Откриване на сметка
Opening of an account

2. Минимално салдо
Minimum balance

3. Месечна такса за обслужване
Monthly maintenance fee

без такса

без такса

free of charge

free of charge

BGN 10 000

EUR/USD 10 000

без такса

без такса

free of charge

free of charge
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СМЕТКИ

ACCOUNTS
в сила от 28.08.2017 г. / is effective from 28.08.2017

ІІI. Депозитна сметка
Term deposit

4. Олихвяване

съгласно лихвен бюлетин

Interest rates

5. Закриване на сметка
Closing of an account

according to the Interest Rate Bulletin

без такса

без такса

free of charge

free of charge

BGN 250

EUR 125

по договаряне, мин. BGN 1 000

по договаряне, мин. EUR 500

upon agreement, min. BGN 1 000

upon agreement, min. EUR 500

ІV. Доверителна сметка
Escrow account

1. Откриване на сметка
Opening of an account

- при сделка до 250 000 евро
- deals up to EUR 250 000

- при сделка над 250 000 евро
- deals over EUR 250 000

2. Минимално салдо
Minimum balance

3. Месечна такса за обслужване
Monthly maintenance fee

без минимално салдо

без минимално салдо

no minimum balance requirement

no minimum balance requirement

без такса

без такса

free of charge

free of charge

4. Олихвяване

съгласно лихвен бюлетин

Interest rates

5. Закриване на сметка
Closing of an account

V. Специална сметка
Special account

1. Откриване на сметка
Opening of an account

2. Минимално салдо
Minimum balance

3. Месечна такса за обслужване
Monthly maintenance fee

according to the Interest Rate Bulletin

без такса

без такса

free of charge

free of charge

лева

без такса

без такса
free of charge

без минимално салдо

без минимално салдо

no minimum balance requirement

no minimum balance requirement

без такса

без такса

free of charge

free of charge

съгласно лихвен бюлетин

Interest rates

Closing of an account

foreign currency

free of charge

4. Олихвяване
5. Закриване на сметка

чужда валута

local currency

according to the Interest Rate Bulletin

без такса

без такса

free of charge

free of charge

VI. Разплащателна сметка с титуляр нотариус/ЧСИ

Current account with account holders Notary Officers and
Private Bailiffs

1. Откриване на сметка
Opening of an account

2. Минимално салдо
Minimum balance

3. Минималeн брой транзакции месечно
Minimum number of transactions monthly

без такса

без такса

free of charge

free of charge

BGN 250

125 валутни единици
125 currency units

3 транзакции

без минимум

3 transactions

no minimum required

BGN 25

EUR 12.50

4. Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка,
включително:
Monthly maintenance fee of current account, including:

- Виза Бизнес Електрон - издаване за 7 работни дни и
месечна такса обслужване на основна/първа карта
- Visa Business Electron - fee issuing 7 working days and
monthly maintenance fee for the main/first card

- Интернет банкиране Пробанкинг - регистрация, включване и
месечна поддръжка
- Internet banking ProBanking - registration, activation and
monthly maintenance

5. Олихвяване

съгласно лихвен бюлетин

Interest rates

6. Закриване на сметка
Closing of an account

according to the Interest Rate Bulletin

без такса

без такса

free of charge

free of charge
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СМЕТКИ

ACCOUNTS
в сила от 28.08.2017 г. / is effective from 28.08.2017

VII. Специализирана смeтка по програмa на ЕС с
ангажимент на банката
Special account for EU programme with verification of
documents
1. Откриване на сметка
Opening of an account

2. Минимално салдо
Minimum balance

3. Минималeн брой транзакции месечно
Minimum number of transactions monthly

BGN 100

EUR 50

BGN 250

125 валутни единици на сметката
125 currency units per account

без минимум

без минимум

no minimum required

no minimum required

BGN 25

EUR 12.50

4. Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка,
включително:
Monthly maintenance fee of current account, including:

- Виза Бизнес Електрон - издаване за 7 работни дни и
месечна такса обслужване на основна/първа карта
- Visa Business Electron - fee issuing 7 working days and
monthly maintenance fee for the main/first card

- Интернет банкиране Пробанкинг - регистрация, включване и
месечна поддръжка
- Internet banking ProBanking - registration, activation and
monthly maintenance

5. Обслужване на специализирана сметка без ангажимент на
банката, по която е наложен запор

BGN 100

Maintenance of current account under distrainment

6. Олихвяване

съгласно лихвен бюлетин

Interest rates

7. Закриване на сметка
Closing of an account

according to the Interest Rate Bulletin

без такса

без такса

free of charge

free of charge

Забележка:
1. Месечната такса за обслужване се дължи за месец или част от него.
2. Броят транзакции месечно се изчислява на 6-месечна база. За транзакции по сметка не се считат преводи между сметки в банката на един и същи клиент, както и всички служебни банкови трансфери (удържане
на такси, вноски по кредити и др.). Осъществяване на минималния месечен брой транзакции не се изисква при поддържане на среднодневно салдо по сметка равно или повече от 10 000 лева.
* Сметка FlexSave се предлага в лева и евро.
Note:
1. The monthly maintenance fee is due per month or part thereof.
2. The number of transactions per month is calculated on 6-monthly basis. Transfers between accounts in the bank held by the same client and all banking service transfers (fees, loan instalments, etc.) shall
not be treated as transactions. Performing the minimum monthly number of transactions is not required when the average daily account balance equals or exceeds
* FlexSave account is offered in BGN and EUR.

BGN

10

000.
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КАСОВИ ОПЕРАЦИИ
CASH OPERATIONS

в сила от 28.08.2017 г. / is effective from 28.08.2017

І. Внасяне на банкноти

Cash deposits in banknotes

лева

local currency

чужда валута

foreign currency

1. По разплащателна сметка с титуляр юридическо лице, едноличен търговец, земеделски производител и лице, упражняващо свободна професия и
разплащателна сметка с цел набиране на капитал, разплащателна сметка на нотариус/ЧСИ, по програма на ЕС, специална сметка
In current account with account holder legal entities, Sole traders, Agricultural Producers, and Free Lancers and current account for company registration, Notary Officers and
Private Bailiffs, or EU programme, special account

1.1. внасяне по разплащателна сметка на гише*
cash deposits into a current account on cash desk*

до BGN 10 000 / EUR 5 000
up to BGN 10 000 / EUR 5 000

0.3% върху внесената сума, min BGN 20

0.3% върху внесената сума, min EUR 10

0.3% of the amount deposited, min BGN 20

0.3% of the amount deposited, min EUR 10

1.2. внасяне по разплащателна сметка чрез депозитен сейф,
АТМ, терминал за внасяне
cash deposits into a current account by deposit safe, ATM, cash deposit
terminal

до BGN 5 000 / EUR 2 500
up to BGN 5 000 / EUR 2 500

от BGN 5 001 / EUR 2 501 до BGN 50 000 / EUR 25 000
from BGN 5 001/ EUR 2 501 up to BGN 50 000 / EUR 25 000

внасяне по разплащателна сметка от трети лица
cash deposits into a current account by third persons

1.3. внасяне по разплащателна сметка чрез инкасо
cash deposits via collection of valuable shipment

1.4. внасяне на учредителен капитал
cash deposit of initial equity

2. Доверителна сметка
Escrow account

без такса

без такса

free of charge

free of charge

0.1% върху горницата над BGN 5 000,
min BGN 3

0.1% върху горницата над EUR 2 500,
min EUR 1.5

0.1% of the amount deposited above BGN 5 000,
min BGN 3

0.1% of the amount deposited above EUR 2 500,
min EUR 1.5

+ BGN 10 на транзакция

+ EUR 5 на транзакция

+ BGN 10 per transaction

+ EUR 5 per transaction

по договаряне

по договаряне

upon agreement

upon agreement

без такса

без такса

free of charge

free of charge

без такса

без такса

free of charge

free of charge

II. Внасяне на монети

Cash deposits in coins

1. По разплащателна сметка с титуляр юридическо лице, едноличен търговец, земеделски производител и лице, упражняващо свободна професия и
разплащателна сметка с цел набиране на капитал, разплащателна сметка на нотариус/ЧСИ, по програма на ЕС, специална сметка
In current account with account holder legal entities, Sole traders, Agricultural Producers, and Free Lancers and current account for company registration, Notary Officers and
Private Bailiffs, or EU programme, special account

- внасяне по разплащателна сметка чрез депозитен сейф
- cash deposits into a current account by deposit safe

- внасяне по разплащателна сметка чрез инкасо
- cash deposits into a current account by collection of valuable
shipment

2. Доверителна сметка
Escrow account

2% върху внесената сума

-

2% of the amount deposited

по договаряне

-

upon agreement

5%

-
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КАСОВИ ОПЕРАЦИИ
CASH OPERATIONS

в сила от 28.08.2017 г. / is effective from 28.08.2017

III. Теглене със заявка

Cash withdrawal with a notice

лева

local currency

чужда валута

foreign currency

1. От разплащателна сметка с титуляр юридическо лице, едноличен търговец, земеделски производител и лице, упражняващо свободна професия и
разплащателна сметка с цел набиране на капитал, разплащателна сметка на нотариус/ЧСИ, по програма на ЕС, специална сметка
From current account with account holder legal entities, Sole traders, Agricultural Producers, and Free Lancers and current account for company registration, Notary Officers and
Private Bailiffs, or EU programme, special account

1.1. теглене от разплащателна сметка на гише**
withdrawal of a current account on cash desk**

до BGN 10 000 / EUR 5 000
up to BGN 10 000 / EUR 5 000

0.5% върху изтеглената сума, min BGN 20

0.5% върху изтеглената сума, min EUR 10

0.5% of the withdrawn amount, min BGN 20

0.5% of the withdrawn amount, min EUR 10

BGN 0.20 на транзакция

EUR 0.10 на транзакция

BGN 0.20 per transaction

EUR 0.10 per transaction

BGN 1 на транзакция

EUR 0.50 на транзакция

BGN 1 per transaction

EUR 0.50 per transaction

BGN 0.20 на транзакция + 0.2% върху
горницата над BGN 3 000, min BGN 3

EUR 0.10 на транзакция + 0.2% върху
горницата над EUR 1 500, min EUR 1.5

BGN 0.20 per transaction + 0.2% on the amount
above BGN 3 000, min BGN 3

EUR 0.10 per transaction + 0.2% on the amount
above EUR 1 500, min EUR 1.5

BGN 1 на транзакция

EUR 0.50 на транзакция

BGN 1 per transaction

EUR 0.50 per transaction

по договаряне

по договаряне

upon agreement

upon agreement

1.2. теглене от разплащателна сметка чрез АТМ
withdrawal of a current account by ATM

до BGN 3 000 / EUR 1 500
up to BGN 3 000 / EUR 1 500

на АТМ на ПроКредит Банк
at ATM of ProCredit Bank

на АТМ на друга банка
at other bank’s ATM

от BGN 3 001 / EUR 1 501 до BGN 10 000 / EUR 5 000
from BGN 3 001/ EUR 1 501 up to BGN 10 000 / EUR 5 000

на АТМ на ПроКредит Банк
at ATM of ProCredit Bank

на АТМ на друга банка
at other bank’s ATM

1.3. теглене от разплащателна сметка чрез инкасо
withdrawal of a current account via collection of
valuable shipment

1.4. теглене на учредителен капитал
withdrawal of initial equity

2. Доверителна сметка
Escrow account

без такса

без такса

free of charge

free of charge

съгласно т. 1

съгласно т. 1

As per pt. 1

As per pt. 1

1%, min BGN 50

1%, min EUR 25

съгласно т. І и т. II

съгласно т. І и т. II

As per pt. I and pt. II

As per pt. I and pt. II

съгласно т. ІІІ

съгласно т. ІІІ

As per pt. III

As per pt. III

съгласно т. І

съгласно т. І

As per pt. I

As per pt. I

IV. Други касови операции
Other cash operations
1. Заявени, но неизтеглени суми
Requested amounts not withdrawn

2. Внасяне в брой във валута по сметка в друга валута
Cash deposits in a currency different to the currency of the account

3. Теглене в брой във валута от сметка в друга валута
Cash withdrawals in a currency different to the currency of the account

4. Обмен на валута /на база на продадена от банката
сума в BGN/***
Currency exchange /based on the amount sold by the Bank in BGN/***
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КАСОВИ ОПЕРАЦИИ
CASH OPERATIONS

в сила от 28.08.2017 г. / is effective from 28.08.2017

Забележка:
1. Заявките за теглене се подават чрез интернет банкиране или в писмен вид до 14.00 ч. два дни предварително.
2. Заявката за теглене е валидна 1 работен ден, считано от указаната дата на теглене.
3. Taкcaтa за заявена, но неизтеглена сума се събира след изтичане на работния ден, за който е подадена заявката, и не важи за депозитна сметка.
4. Анулиране на заявка се допуска до два дни преди теглене. Анулиране може да се извърши само от лице с права за разпореждане по сметка.
5. При вноска на суми от банкноти и суми от монети по сметка, двете суми се таксуват отделно със съответните такси.
6. Посочените суми в т.1.1 и 1.2 за вноски/ теглене в брой са дневен лимит за сметка. При надвишаване на освободения от такса дневен лимит за теглене и вноска, дължимите комисиони се удържат служебно.
7. Вальор: денят на внасянето или тегленето.
8. Считано от 02.01.2017 г. в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас, извършването на касови операции със средства в брой на гише, ще може да се осъществява в следните офиси:
· София, бул. Тодор Александров № 26;
· Пловдив, бул. Мария Луиза № 25;
· Варна, ул. Ян Хунияди № 31;
· Бургас, ул. Транспортна.
9. Оперирането със средствата по депозитни/спестовни сметки може да се извършва само посредством разплащателна сметка на същия титуляр при Банката.
* вноски на суми от трети лица по разплащателни и спестовни сметки не се приемат на гише.
** теглене до USD 1 000 на ден - без такса.
*** услугата “Обмен на валута” се предлага само на клиенти на банката.
Note:
1. Cash withdrawal requests should be submitted via internet banking or in written form by 14:00 h. two days in advance.
2. The withdrawal request is valid for 1 day from the date in indicated for the withdrawal.
3. The fee applicable for requested amount not withdrawn is collected after the end of the business day indicated as the date of withdrawal, not valid for deposit account.
4. A withdrawal request may be cancelled not later than two days prior to the indicated date of withdrawal. The cancellation may be requested only by a person having the respective authorization to order operations
with the account.
5. Upon deposit of amounts in banknotes and amounts in coins into an account separate fees shall be charged for the two amounts.
6. The amounts in 1.1 and 1.2 for cash deposit / withdrawal are daily limits per account. All due commissions, applicable when the daily withdrawal and deposit limits are exceeded, are collected officially.
7. Value date: the date of deposit / withdrawal.
8. As of 02.01.2017, in Sofia, Plovdiv, Varna and Burgas, cash desk operations will be available only in the offices listed below:
· Sofia, 26 Todor Alexandrov Blvd.;
· Plovdiv, 25 Mariya Luiza Blvd.;
· Varna, 31 Jan Hunyadi Str.;
· Burgas, Transportna Str.
9. All operations with term deposits/savings accounts can only be performed via current account of the same holder at ProCredit bank.
* deposits from third parties on current and savings accounts are not accepted on the cash desk.
** withdrawal up to USD 1 000 daily - free of charge.
*** currency exchange is offered only for customers of the bank.
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БЕЗКАСОВИ ОПЕРАЦИИ
NON-CASH OPERATIONS
в сила от 28.08.2017 г. / is effective from 28.08.2017

І. Входящ превод и входящ превод през ProPay
Incoming Transfer and incoming transfer through ProPay
1. По разплащателна сметка с титуляр юридическо лице,
едноличен търговец, земеделски производител
и лице, упражняващо свободна професия и разплащателна
сметка с цел набиране на капитал, нотариус/ЧСИ, по програма
на ЕС, специална сметка, доверителна сметка

лева

local currency

чужда валута

foreign currency

без такса

без такса

free of charge

free of charge

-

0.2%, min EUR 10 + EUR 10 SWIFT разноски

In current account with account holder legal entities, Sole
traders, Agricultural Producers, and Free Lancers and
current account for company registration, Notary Officers and
Private Bailiffs, or EU programme, special account, еscrow account

ІІ. Транзитен превод
Transit transfer

0.2%, min EUR 10 + EUR 10 SWIFT charges

ІII. Изходящ превод към друга банка
Outgoing transfer to another bank

1. От разплащателна сметка с титуляр юридическо лице, едноличен търговец, земеделски производител и лице, упражняващо свободна професия и
разплащателна сметка с цел набиране на капитал, нотариус/ЧСИ, по програма на ЕС, специална сметка, доверителна сметка
From current account with account holder legal entities, Sole traders, Agricultural Producers, and Free Lancers and current account for company registration, Notary Officers and
Private Bailiffs, or EU programme, special account, еscrow account

1.1. Превод в национална валута
Transfer in national currency

- през Пробанкинг
- through ProBanking

към други лица, организации, към бюджета през БИСЕРА
to other persons, organizations, to the budget through BISERA

при извършени до 19 бр. преводи през предходен
месец
In case up to 19 transfers have been made in
the previous month

при извършени между 20 и 49 бр. преводи през
предходен месец

BGN 0.75

-

BGN 0.50

-

BGN 0.40

-

BGN 2

-

BGN 10

-

BGN 50

-

BGN 50

-

BGN 50

-

-

EUR 5

-

EUR 10

-

EUR 25

In case 20 to 49 transfers have been made in the previous month

при извършени 50 бр.и повече преводи през
предходен месец
In case 50 or more transfers have been made in the previous
month

многоредово платежно нареждане през БИСЕРА
multi-line payment order through BISERA

превод в национална валута през РИНГС
transfer in national currency through RINGS

- на хартиен носител*
- on a paper*

към други лица, организации, към бюджета през БИСЕРА
to other persons, organizations, to the budget through BISERA

многоредово платежно нареждане през БИСЕРА
multi-line payment order through BISERA

превод в национална валута през РИНГС
transfer in national currency through RINGS

1.2. Превод в чуждестранна валута
Transfer in foreign currency

- през Пробанкинг
- through ProBanking

СЕПА преводи
SEPA transfers

преводи извън СЕПА с ТОМ вальор
NON-SEPA transfers with a TOM value date

преводи извън СЕПА с експресен вальор
NON-SEPA transfers with an express value date
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БЕЗКАСОВИ ОПЕРАЦИИ
NON-CASH OPERATIONS
в сила от 28.08.2017 г. / is effective from 28.08.2017

ІII. Изходящ превод към друга банка
Outgoing transfer to another bank

1.2.1. Превод в чуждестранна валута с разноски OUR - допълнителна такса
Transfer in foreign currency with OUR expenses – extra fee

- валутни преводи в EUR за Германия
- payments in EUR on banks in Germany

- валутни преводи в EUR извън Германия
- payments in EUR on banks outside Germany

- валутни преводи в USD, GBP, CHF
- payments in USD, GBP, CHF

-

без такса
free of charge

-

EUR 10

-

EUR 20

-

EUR 2.50

BGN 20 + такса съгласно Касови операции т. I

-

1.3. Изходящ превод през ProPay
Outgoing transfer through ProPay

- през Пробанкинг
- through ProBanking

IV. Касов превод - само за клиенти на ПКБ
Cash transfer – for PCB clients only

1. през Бисера
through BISERA

- към други лица, организации, към бюджета
- to other persons, organizations, to the budget

- многоредово платежно нареждане
- multi-line payment order

2. през РИНГС / Експресен вальор
through RINGS / with an express value date

BGN 20 + fee as per Cash operations pt. I

BGN 20 + такса съгласно Касови операции т. I

-

BGN 20 + fee as per Cash operations pt. I

-

-

BGN 5

-

BGN 5

-

V. Вътрешнобанков превод
Intrabank transfer

1. На хартиен носител*
On a paper*

- между клиенти
- between clients

- между сметки на клиент
- between accounts of the same client
2. През Пробанкинг
Through ProBanking

- между клиенти
- between clients

без такса

без такса

free of charge

free of charge

- между сметки на клиент
- between accounts of the same client

без такса

без такса

free of charge

free of charge

BGN 5

-

BGN 1

-

VІ. Директен дебит - иницииране, потвърждаване
или отказ
Direct debit – initiation, confirmation or rejection

1. Междубанков превод на хартия
Interbank transfer on paper

VІI. Фиксиран автоматичен превод
Fixed automated transfers

1. Междубанков превод
Interbank transfer

2. Вътрешнобанков превод
Intrabank transfer

без такса

без такса

free of charge

free of charge
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БЕЗКАСОВИ ОПЕРАЦИИ
NON-CASH OPERATIONS
в сила от 28.08.2017 г. / is effective from 28.08.2017

VІII. Други безкасови операции
Other non-cash operations

1. Автоматичен превод за битови сметки
Automated transfer for utility payments

2. Промяна/анулиране на превод
Change/cancellation of a transfer

3. Предоставяне на SWIFT съобщение / дебитно авизо
Giving of a SWIFT message /debit aviso

- на имейл
- on e-mail

- през Пробанкинг
- through Probanking

4. Проследяване на извършен превод
Following an issued transfer

5. Приоритетно излъчване на превод в рамките до 2 часа
Priority processing of a payment order up to 2h

6. Превод на заплати
PayRoll

лева

чужда валута

local currency

foreign currency

BGN 0.50

-

BGN 5

EUR 20 + разноски банка кореспондент
EUR 20 + the charges for the correspondent bank

-

EUR 20

BGN 20

EUR 10

-

без такса
free of charge

-

EUR 20

-

EUR 20

без такса

-

free of charge

Забележка:
1. Експресни плащания в лева през РИНГС. Краен срок за приемане – 15.00 часа.
2. Плащанията през РИНГС са задължителни за преводи в размер над BGN 100 000 (вкл.)
3. Плащания в лева през БИСЕРА за изпълнение с вальор същия работен ден за Банката на получателя – краен срок на приемане 11.30 часа на хартиен носител, през Пробанкинг приети до 14.30 часа.
4. Плащания в лева през БИСЕРА за изпълнение с вальор следващ работен ден за банката на получателя – приети след 11.30 часа на хартиен носител, през Пробанкинг - приети след 14.30 часа.
5. Краен срок за приемане на обикновени преводи в чужда валута за изпълнение същия работен ден – 15.30 часа.
6. Краен срок за приемане на експресни преводи в чужда валута за изпълнение същия работен ден – на хартиен носител - 11.00 часа, през Пробанкинг - 12.00 часа. Банката не изпълнява експресни плащания
в швейцарски франкове (CHF).
7. Вальор при дебитиране – деня на изпълнение на нареждането. С вальор при кредитиране – в деня на заверката при банката кореспондент.
8. Банката си запазва правото да събира допълнително дължимите към банките - кореспонденти такси и комисиони.
9. Връщане на входящ превод в чужда валута по нареждане на получателя се счита за изходящ превод.
10. Изходящ превод в чужда валута, върнат не по вина на Банката, се счита за входящ превод.
11. Преводи в щатски долари, наредени с разноски OUR, ще се изпълнят от банката- кореспондент без удържане на такси, но поради особеностите на банковата практика на територията на САЩ, банката на
бенефициента може да събере своите разноски от сумата на превода, независимо от заявената инструкция на наредителя за поемане на всички разноски.
12. Входящи преводи в чужда валута получени в Банката след 17:00 часа в рамките на работния ден - Банката заверява сметката на получателя със сумата на превода на следващия работен ден, като посочва за
вальор работния ден, в който сметката на Банката е била заверена.
ProPay е система за експресни валутни разплащания между клиенти на банките ПроКредит. Страни с които се извършват ProPay преводи: Албания, Армения, Босна и Херцеговина, България, Германия, Грузия,
Косово, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия и Украйна.
* превод на хартиен носител от депозитна сметка - не се таксува.
Note:
1. Express payments in BGN through RINGS are accepted not later than 15:00 h.
2. Transfers for amounts exceeding BGN 100 000 (incl.) are obligatorily made through RINGS
3. Payments in BGN through BISERA to be processed with value date on the same business day for the beneficiary bank are accepted not later than 11:30 h. if ordered on a paper carrier, and 14:30 h. if ordered through
ProBanking.
4. Payments in BGN through BISERA to be processed with value date on the following business day for the beneficiary bank are accepted not later than 11:30 on a paper carrier, and 14:30 h. if ordered through ProBanking.
5. Deadline for accepting standard transfers in foreign currencies to be processed on the same business day – 15:30h.
6. Deadline for accepting express transfers in foreign currencies to be processed on the same business day – on a paper carrieir – 11:00; through ProBanking – 12:00h. The Bank does not execute express payments in CHF
7. Value date for debiting – the date of execution of the order. Value date for crediting – on the date of operation at the correspondent bank
8. The Bank shall be entitled to collect additionally all fees and commissions due and payable to the correspondent banks
9. The return of an incoming transfer by order of the recipient shall be considered an out-going transfer.
10. An out-going transfer in a foreign currency, returned due to circumstance other than the Bank’s fault, is considered an out-going transfer.
11. Transfers in USD, ordered with OUR expenses, are processed by the correspondent bank without fee collection; however due to the specific features of the banking practice in the USA the beneficiary bank can collect its
incurred cost from the transfer amount despite the instructions by the ordering party to pay for all costs.
12. For incoming transfers in foreign currencies received at the Bank after 17:00 within the same business day, the Bank shall credit the transfer amount to the beneficiary’s account on the following business, but shall
indicate as value date for the transaction the date, on which the Bank’s account has been credited.
ProPay is a system for express currency payments between clients of the ProCredit banks. ProPay transfers are processed with the following countries: Albany, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Germany, Georgia,
Kosovo, Macedonia, Moldova, Rumania, Serbia and Ukraine.
* transfer on paper from deposit account - free of charge.
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ЕЛЕКТРОННИ БАНКОВИ КАРТИ
ELECTRONIC BANK CARDS
в сила от 28.08.2017 г. / is effective from 28.08.2017

І. Виза Бизнес Електрон
Visa Business Electron

лева

чужда валута

local currency

foreign currency

EUR 5

EUR 5

BGN 4

BGN 4

BGN 250

BGN 250

A. Такси
Fees

1. Такса експресно издаване 3 работни дни
Fee express issuing 3 working days

2. Получаване на карта и/или ПИН код на адрес в България 7 работни дни
Receiving a card and/or PIN code at address in Bulgaria - 7 working days

3. Получаване на карта и/или ПИН код на адрес в чужбина 10 работни дни
Receiving a card and/or PIN code at address abroad - 10 working days

4. Месечна такса обслужване на основна/първа карта
Monthly maintenance fee for the main / first card

5. Месечна такса обслужване на допълнителна карта
Monthly maintenance fee for an additional card

6. Такса теглене на средства от
Withdrawal fee from

- на банката издател
- by the Issuer Bank

без такса

без такса

free of charge

free of charge

BGN 2

EUR 1

АТМ

POS

съгласно Касови операции ІII, т. 1.2
As per Cash operations III, pt. 1.2

-

- на друга банка
- by another bank

в страната
in the country

в чужбина
abroad

съгласно Касови операции ІII, т. 1.2
As per Cash operations III, pt. 1.2

EUR 2.5 + 1%

EUR 1 + 1%
EUR 2.5 + 1%

7. Такса плащане на стоки и услуги
Fee for the payment for goods and services

- в страната
- in the country

- в чужбина
- abroad

без такса

без такса

free of charge

free of charge

без такса

без такса

free of charge

free of charge

EUR 5

EUR 5

8. Такса преиздаване на карта
Card re-issue fee

- кражба, загуба, повреда, други
- theft, loss, damage, other

- изтекъл срок на валидност
- expired validity

9. Такса генериране на нов ПИН
Fee new PIN generation

без такса

без такса

free of charge

free of charge

EUR 1

EUR 1

10. Такса смяна ПИН код на АТМ
Fee change of PIN at an ATM

- в страната
- in the country

- в чужбина
- abroad

без такса

без такса

free of charge

free of charge

-

-

BGN 0.20

EUR 0.10

EUR 0.30

EUR 0.30

11. Такса справка салдо
Fee balance statement request

- в страната
- in the country

- в чужбина
- abroad
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ЕЛЕКТРОННИ БАНКОВИ КАРТИ
ELECTRONIC BANK CARDS
в сила от 28.08.2017 г. / is effective from 28.08.2017

І. Виза Бизнес Електрон
Visa Business Electron

12. Такса справка за последни 5 транзакции на АТМ в страната
Fee information for last 5 transactions on ATM in the country

13. Такса активиране на ПИН след три грешни въвеждания
Activation fee upon three incorrect PIN entries

14. Такса блокиране/активиране на карта
Card blocking / unblocking fee

15. Такса промяна данни на карта
Fee change in the information for a bank card

16. Такса необоснована рекламация
Ungrounded claim fee

17. Получаване на суми по карта (credit refund)
Incoming amount on cards (credit refund)

лева

чужда валута

local currency

foreign currency

BGN 0.20

EUR 0.10

EUR 1

EUR 1

без такса

без такса

free of charge

free of charge

EUR 2.5

EUR 2.5

EUR 20

EUR 20

1%

1%

18. 3D секретен код при плащане в интернет
3D Secure code for internet payments

- регистрация
- registration

- промяна на парола, регистрационни данни
- change of password and registration details

19. Такса откриване на арбитражна процедура към Виза за
оспорена транзакция извършена в чужбина

без такса

без такса

free of charge

free of charge

без такса

без такса

free of charge

free of charge

EUR 270/USD 250

EUR 270/USD 250

EUR 270/USD 250

EUR 270/USD 250

BGN 3 000

EUR 1 500

BGN 1 000

EUR 500

BGN 3 000

EUR 1 500

BGN 1 000

EUR 500

BGN 6 000

EUR 3 000

BGN 3 000

EUR 1 500

BGN 6 000

EUR 3 000

BGN 3 000

EUR 1 500

BGN 6 000

EUR 3 000

BGN 3 000

EUR 1 500

Fee filing for arbitrary procedures to VISA for disputed international
transactions

20. Такса на арбитражна комисия при разглеждане на случай с
оспорена транзакция извършена в чужбина
Fee to the arbitrary committee for review of disputed international
transaction

B. Лимити
Limits

1. Максимална сума за теглене на пари в брой
Maximum cash withdrawal limit

- в страната
- in the country

- в чужбина
- abroad

2. Лимит за 24 часа за теглене на пари в брой
24-hour cash withdrawal limit

- в страната
- in the country

- в чужбина
- abroad

3. Максимална сума за транзакция в търговски обект
Maximum transaction limit for payment at a merchant location

- в страната
- in the country

- в чужбина
- abroad

4. Лимит за 24 часа за транзакция в търговски обект
24-hour limit for card payment at a merchant locations

- в страната
- in the country

- в чужбина
- abroad

5. Общ лимит за 24 часа
24-hour total limit

- в страната
- in the country

- в чужбина
- abroad
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ЕЛЕКТРОННИ БАНКОВИ КАРТИ
ELECTRONIC BANK CARDS
в сила от 28.08.2017 г. / is effective from 28.08.2017

І. Виза Бизнес Електрон
Visa Business Electron

лева

чужда валута

local currency

foreign currency

BGN 10 000

EUR 5 000

BGN 12 000

EUR 6 000

BGN 12 000

EUR 6 000

6. 7- дневен лимит
7-day limit

- за теглене на пари в брой
- for cash withdrawal

- за плащане в търговски обект
- for payment at a merchant location

- общ седемдневен лимит
- total 7-day limit

7. Брой транзакции за 24 часа

20

Total number of transactions for 24-hour period

8. Брой транзакции за 7 дни

50

Total number of transactions for 7-day period

C. Олихвяване

съгласно лихвен бюлетин

Interest rate

according to the Interest Bulletin

II. Виза Бизнес Класик
Visa Business Classic

A. Такси
Fees

1. Такса издаване 7 работни дни
Fee issuing – 7 working days

2. Такса експресно издаване 3 работни дни
Fee express issuing – 3 working days

3. Получаване на карта и/или ПИН код на адрес в България 7 работни дни

без такса

без такса

free of charge

free of charge

EUR 30

EUR 30

BGN 4

BGN 4

BGN 4

BGN 4

EUR 3

EUR 3

АТМ

POS

EUR 2 + 2%

-

EUR 3 + 2%

EUR 2 + 2%

EUR 5 + 3 %

EUR 5 + 3 %

Receiving a card and/or PIN code at address in Bulgaria - 7 working days

- неполучена карта и/или ПИН на адрес по вина на клиент
- non-delivered card and/or PIN to address by customer’s fault

4. Месечна такса обслужване
Monthly maintenance fee

5. Такса теглене на средства от
Withdrawal fee from

- на банката издател
- by the Issuer Bank

- на друга банка
- by another bank

в страната
in the country

в чужбина
abroad

6. Такса плащане на стоки и услуги
Fee for the payment for goods and services

- в страната
- in the country

- в чужбина
- abroad

без такса

без такса

free of charge

free of charge

без такса

без такса

free of charge

free of charge

EUR 15

EUR 15

7. Такса преиздаване на карта
Card re-issue fee

- кражба, загуба, повреда, други
- theft, loss, damage, other

- изтекъл срок на валидност
- expired validity

8. Такса генериране на нов ПИН
Fee new PIN generation

без такса

без такса

free of charge

free of charge

EUR 2

EUR 2

9. Такса смяна ПИН код на АТМ
Fee change of PIN at an ATM

- в страната
- in the country

без такса

без такса

free of charge

free of charge

- в чужбина

-

-

- abroad
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ЕЛЕКТРОННИ БАНКОВИ КАРТИ
ELECTRONIC BANK CARDS
в сила от 28.08.2017 г. / is effective from 28.08.2017

II. Виза Бизнес Класик
Visa Business Classic

лева

чужда валута

local currency

foreign currency

EUR 0.10

EUR 0.10

EUR 0.50

EUR 0.50

BGN 0.20

EUR 0.10

EUR 1

EUR 1

A. Такси
Fees

10. Такса справка салдо
Fee balance statement request

- в страната
- in the country

- в чужбина
- abroad

11. Такса справка за последни 5 транзакции на АТМ в страната
Fee information for last 5 transactions on ATM in the country

12. Такса активиране на ПИН след три грешни въвеждания
Activation fee upon three incorrect PIN entries

13. Такса блокиране/активиране на карта
Card blocking / unblocking fee

14. Такса промяна кредитен лимит на карта
Fee credit limit change

15. Такса промяна данни на карта
Fee change in the information for a bank card

16. Такса получаване на суми до EUR 2 000 от страни в Европа чрез
услугата Visa Personal Payment
Fee receipt of an amounts up to EUR 2 000 from countries in Europe through
the Service Visa Personal Payment

17. Такса необоснована рекламация
Ungrounded claim fee

18. Получаване на суми по карта (credit refund)
Incoming amount on cards (credit refund)

без такса / BGN 10

без такса / EUR 5

free of charge / BGN 10

free of charge / EUR 5

0.25% върху лимита, min 10 валутни единици 0.25% върху лимита, min 10 валутни единици
0.25% on the limit, min 10 monetary units

0.25% on the limit, min 10 monetary units

EUR 5

EUR 5

без такса

без такса

free of charge

free of charge

EUR 20

EUR 20

1%

1%

19. 3D секретен код при плащане в интернет
3D Secure code for internet payments

- регистрация
- registration

- промяна на парола, регистрационни данни
- change of password and registration details

20. Такса откриване на арбитражна процедура към Виза за
оспорена транзакция извършена в чужбина
Fee filing for arbitrary procedures to VISA for disputed international
transactions

21. Такса на арбитражна комисия при разглеждане на случай с
оспорена транзакция извършена в чужбина
Fee to the arbitrary committee for review of disputed international
transaction

без такса

без такса

free of charge

free of charge

без такса

без такса

free of charge

free of charge

EUR 270/USD 250

EUR 270/USD 250

EUR 270/USD 250

EUR 270/USD 250

BGN 2 000

EUR 1 000

BGN 2 000

EUR 1 000

BGN 2 000

EUR 1 000

BGN 2 000

EUR 1 000

BGN 8 000

EUR 4 000

BGN 8 000

EUR 4 000

B. Лимити
Limits
1. Максимална сума за теглене на пари в брой
Maximum cash withdrawal limit

- в страната
- in the country

- в чужбина
- abroad

2. Лимит за 24 часа за теглене на пари в брой
24-hour cash withdrawal limit

- в страната
- in the country

- в чужбина
- abroad

3. Максимална сума за транзакция в търговски обект
Maximum transaction limit for payment at a merchant location

- в страната
- in the country

- в чужбина
- abroad

15

ЕЛЕКТРОННИ БАНКОВИ КАРТИ
ELECTRONIC BANK CARDS
в сила от 28.08.2017 г. / is effective from 28.08.2017

II. Виза Бизнес Класик
Visa Business Classic

лева

чужда валута

local currency

foreign currency

BGN 10 000

EUR 5 000

BGN 10 000

EUR 5 000

BGN 10 000

EUR 5 000

BGN 10 000

EUR 5 000

BGN 12 000

EUR 6 000

BGN 20 000

EUR 10 000

BGN 20 000

EUR 10 000

4. Лимит за 24 часа за транзакция в търговски обект
24-hour limit for card payment at a merchant locations

- в страната
- in the country

- в чужбина
5. Общ лимит за 24 часа
24-hour total limit

- в страната
- in the country

- в чужбина
- abroad

6. 7- дневен лимит
7-day limit

- за теглене на пари в брой
- for cash withdrawal

- за плащане в търговски обект
- for payment at a merchant location

- общ седемдневен лимит
- total 7-day limit

7. Брой транзакции за 24 часа

40

Total number of transactions for 24-hour period

8. Брой транзакции за 7 дни

100

Total number of transactions for 7-day period

C. Олихвяване

съгласно лихвен бюлетин

Interest rate

- Лихва за просрочие – на годишна база
- Interest for arrears – on annual base

- Период на олихвяване
- Interest period

according to the Interest Bulletin
10% пункта над договорената
лихва по кредита върху размера на
просрочената главница

10% пункта над договорената
лихва по кредита върху размера на
просрочената главница

10% above the agreed interest rate on the amount of
the principal in arrears

10% above the agreed interest rate on the amount
of the principal in arrears

1 месец

1 месец

1 month

1 month

без такса

-

ІI. Пос терминал
POS terminal
1. Инсталиране ПОС устройство
Installation of POS terminal

free of charge

2. Месечен наем
Monthly rent

- при средномесечен оборот на терминално устройство ПОС*,
изчислен на база последните три месеца под BGN 3 000

BGN 50

-

BGN 10

-

без такса

-

- below BGN 3 000 average monthly turnover via POS terminal*, calculated
on a three-month basis

- при средномесечен оборот на терминално устройство ПОС*,
изчислен на база последните три месеца между
BGN 3 000 - BGN 6 000
- between BGN 3 000 - BGN 6 000 average monthly turnover
via POS terminal*, calculated on a three-month basis

- при средномесечен оборот на терминално устройство ПОС*,
изчислен на база последните три месеца над BGN 6 000
- above BGN 6 000 average monthly turnover via POS terminal*, calculated
on a three-month basis

3. Такса извършване на транзакции с местни и международни
банкови карти

free of charge

по договаряне

-

upon agreement

Fee for transactions via local and international cards bank cards

4. Подмяна един тип/модел ПОС с друг по желание на клиента
Change of one type/series POS terminal with another one at the request of
the customer

BGN 60

-
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ЕЛЕКТРОННИ БАНКОВИ КАРТИ
ELECTRONIC BANK CARDS
в сила от 28.08.2017 г. / is effective from 28.08.2017

ІI. Пос терминал
POS terminal
5. Добавяне ПИН Пад на вече инсталиран ПОС терминал при
клиента

лева

чужда валута

local currency

foreign currency

BGN 60

-

BGN 6 за всяка позиция

-

Adding PIN pad

6. Промяна данни на ПОС по искане на клиент (номер на банкова
сметка, адрес, име или лого на фирмата)

BGN 6.00 for each position

Changing POS data at the request of the customer (bank account number,
address, name or company logo)

7. Закриване ПОС по искане на клиент
Closing POS at the request of the customer

BGN 30

-

Забележка:
*Средномесечният oборот се изчислява общо на база всички инсталирани терминални устройства – ПОС при Търговеца
Note:
*Тhe average monthly turnover is calculated on base of all installed POS terminals at the Merchant.
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ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
ELECTRONIC SERVICES
в сила от 28.08.2017 г. / is effective from 28.08.2017

І. Интернет банкиране Пробанкинг
Internet banking ProBanking
1. Преиздаване на списък с ТАН кодове
Reissue of TAN list

лева

чужда валута

local currency

foreign currency

BGN 5

BGN 5

BGN 0.15

-

ІІ. СМС известяване
SMS notifications
1. За салдо по сметка, получени преводи, авторизация на
транзакция, комунални плащания
For outstanding balance, transfers received, transaction authorization,
utility payments

2. За погасителна вноска, просрочена вноска по кредит и
кредитна карта, подновени/неподновени карти с изтекъл срок,
блокиране на карта, обща информация от страна на ПКБ

без такса

без такса

free of charge

free of charge

BGN 5

BGN 5

BGN 5

BGN 5

For loan and credit card repayments, loan and credit card instalment in
arrears, for re-issued / non-reissued expired cards, For card blocking,
general information by PCB

3. Такса повторно активиране на смс услугата
For second activation SMS service

4. Депозит при предоставяне на услугите
“SMS известие за авторизация на транзакция” и
“SMS известие за комунални плащания”
Deposit for the services “SMS for transaction authorization” and
“SMS for utility payments”
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ДОКУМЕНТАРНИ ОПЕРАЦИИ
DOCUMENTARY TRANSACTIONS
в сила от 28.08.2017 г. / is effective from 28.08.2017

І. Издаване на акредитиви
Letters of credit issued
1. Такса разглеждане на искане и отпускане
Application processing fee and disbursement fee

2. Такса откриване, обработка и плащане – за тримесечие или
част от него

лева

local currency

чужда валута

foreign currency

без такса

без такса

free of charge

free of charge

0.20% min BGN 50

0.20% min EUR 25

съгласно т.5 от Кредитни сделки

съгласно т. 5 от Кредитни сделки

As per pt. 5 Loans

As per pt. 5 Loans

съгласно т. 2

съгласно т. 2

As per pt. 2

As per pt. 2

BGN 50

EUR 25

BGN 100

EUR 50

0.15% min BGN 20, max BGN 100

0.15% min EUR 10

съгласно т. 2

съгласно т. 2

As per pt. 2

As per pt. 2

BGN 100

EUR 50

BGN 60

EUR 30

0.10% min BGN 50, max BGN 300

0.10% min EUR 25, max EUR 150

съгласно т. 2

съгласно т. 2

As per pt. 2

As per pt. 2

BGN 50

EUR 25

0.15% min BGN 30, max BGN 300

0.15% min EUR 15, max EUR 150

по договаряне

по договаряне

upon agreement

upon agreement

0.20% min BGN 25, max BGN 250

0.20% min EUR 12.50

BGN 30

EUR 15

Fee Issue, processing and payment - per quarter or part thereof

3. Такса оценка на обезпечение - различно от парични средства
за суми над EUR 30 000
Collateral appraisal fee - other than cash cover for amounts
above EUR 30 000

4. Такса промяна в сума – удържа се само върху
увеличената сума
Fee amendment in the amount - is charged only on the increased
amount

5. Такса друга промяна (на валидност и/или обезпечение и/или
други условия)
Fee another amendment (of validity and/or colleteral and/or other
conditions)

6. Такса нередовни документи
Fee discrepant documents

7. Такса отсрочено плащане или акцепт - за месец или част от него
Fee deferred payment or acceptance - per month or part thereof

8. Такса револвиране – на тримесечие или част от него
Fee revolving - per quarter or part thereof

9. Такса закриване преди изтичане на валидността
Fee cancellation before expiry date

ІІ. Получаване на акредитиви
Letters of credit received
1. Такса авизиране на предизвестие
Pre-advising fee

2. Такса авизиране без ангажимент на банката
Fee advising without commitment for the Bank

3. Такса авизиране на промяна за увеличаване на сумата удържа се само върху увеличената сума
Fee advising of amendment in the amount - is charged only on the increased
amount

4. Такса авизиране на друга промяна
Fee advising of another amendment

5. Такса проверка, обработка и плащане
Fee verifying, processing and payment

6. Такса негоциране
Fee negotiation

7. Такса прехвърляне - на тримесечие или част от него
Fee transfer - per quarter or part thereof

8. Такса закриване преди изтичане на валидността
Fee for cancellation before the expiry date
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ДОКУМЕНТАРНИ ОПЕРАЦИИ
DOCUMENTARY TRANSACTIONS
в сила от 28.08.2017 г. / is effective from 28.08.2017

ІІІ. Други такси акредитиви
Other fees letters of credit
1. Такса предварителна/повторна проверка на документи
Fee preliminary/second examination of documents

2. Такса потвърждение
Fee confirmation

3. Такса сконтиране
Fee discounting

4. Такса експресна обработка до 24 часа
Fee urgent processing (within 24h)

5. Такса издаване на цесия
Fee issue of assignment of proceeds

6. Такса авизиране на цесия
Fee advising of assignment of proceeds

лева

чужда валута

local currency

foreign currency

BGN 50

EUR 25

по договаряне

по договаряне

аs agreed

аs agreed

по договаряне

по договаряне

аs agreed

аs agreed

BGN 50

EUR 25

0.15% min BGN 60, max BGN 300

0.15% min EUR 30, max EUR 150

BGN 60

EUR 30

Забележка:
1. При допустим толеранс в сумата на акредитива всички комисиони се изчисляват върху сумата плюс посочения толеранс.
2. Комисион по т. III.4. се събира, само при съгласие от страна на банката за извършване на експресна услуга.
3. Всички комисиони са дължими към момента на извършване на услугата/операцията и не подлежат на възстановяване в случай, че акредитивът не бъде използван или бъде канцелиран преди датата на
валидност.
4. Документарните акредитиви се подчиняват на действащите в момента Еднообразни правила на Международната Търговска Камара, Париж.
Note:
1. When there is a tolerance in the letter of credit amount, all commissions are charged on the amount plus tolerance as stated.
2. Commission under paragraph III.4. is collected only if the Bank agrees to process the application urgently.
3. All commissions are due at the time of execution and are not paid back even if the letter of credit expires not utilized or is cancelled prior to the expiry date.
4. Letters of credit are issued subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary credits, ICC, Paris being in effect.

ІV. Издаване на гаранции
Bank guarantees issued
1. Такса разглеждане на искане и отпускане

без такса

без такса

free of charge

free of charge

EUR 50

EUR 50

0.20%

0.20%

съгласно т.5 от Кредитни сделки

съгласно т.5 от Кредитни сделки

As per pt. 5 Loans

As per pt. 5 Loans

4. Такса промяна в сума – удържа се само върху увеличената сума

съгласно т. 2

съгласно т. 2

Fee amendment in the amount - is charged only on the increased amount

As per pt. 2

As per pt. 2

BGN 50

EUR 25

BGN 100

EUR 50

0.10% min BGN 100

0.10% min EUR 50

Application processing fee and disbursement fee

2. Такса издаване - за тримесечие или част от него
Fee issue - per quarter or part thereof

- до EUR 25 000
- up to EUR 25 000

- над EUR 25 001
- above EUR 25 001

3. Такса оценка на обезпечение - различно от парични средства
за суми над EUR 30 000
Collateral appraisal fee - other than cash cover for amounts
above EUR 30 000

5. Такса друга промяна (на валидност и/или обезпечение и/или
други условия)
Fee another amendment (of validity and/or colleteral and/or other
conditions)

6. Такса канцелиране преди изтичане на валидността
Fee cancellation prior to the expiry date

7. Такса искове
Fee claims
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ДОКУМЕНТАРНИ ОПЕРАЦИИ
DOCUMENTARY TRANSACTIONS
в сила от 28.08.2017 г. / is effective from 28.08.2017

V. Получаване на гаранции
Bank guarantees received
1. Такса авизиране на предизвестие
Fee preadvising

2. Такса авизиране без ангажимент на банката
Fee advising without commitment for the Bank

3. Такса авизиране на промяна за увеличаване на сумата удържа се само върху увеличената сума
Fee advising of amendment in the amount - is charged only on the increased
amount

4. Такса друга промяна
Fee another amendment

5. Такса канцелиране преди изтичане на валидността
Fee cancellation prior to the expiry date

6. Такса искове
Fee claims

лева

чужда валута

local currency

foreign currency

BGN 60

EUR 30

0.10% min BGN 50, max BGN 200

0.10% min EUR 25, max EUR 100

съгласно т. 2

съгласно т. 2

As per pt. 2

As per pt. 2

BGN 50

EUR 25

BGN 50

EUR 25

BGN 50

EUR 25

BGN 50

EUR 25

VI. Други такси гаранции
Other fees bank guarantees
1. Експресна обработка до 24 часа
Fee urgent processing within 24h

Забележка:
1. Комисион по т. VI се събира, само при съгласие от страна на банката да извърши експресната услуга
2. Гаранциите се подчиняват на действащите в момента Eднообразни правила за гаранциите, платими при поискване на Международната Търговска Камара, Париж.
Note:
1. Commission under par. VI is collected only if the Bank agrees to process the application urgently.
2. Guarantes are issued subject to URDG, ICC, Paris being in effect

VII. Инкасо на документи
Documentary collection

1. Изходящи документарни инкаса
Export collections

- срещу плащане и/или акцепт
- against payment and/or acceptance

- без плащане
- free of payment

- чисто инкасо – трати, акцептирани менителници и др.
- clean collection (drafts, accepted bills of exchange, etc.)

-

0.20% min EUR 20, max EUR 300

-

0.20% min EUR 20, max EUR 100

-

0.20% min EUR 20, max EUR 100

-

0.20% min EUR 20, max EUR 300

-

0.20% min EUR 20, max EUR 100

-

0.20% min EUR 20, max EUR 100

-

EUR 40

-

EUR 10

2. Входящи документарни инкаса
Import collections

- срещу плащане и/или акцепт
- against payment and/or acceptance

- без плащане
- free of payment

- чисто инкасо - трати, акцептирани менителници и др.
- clean collection - drafts, accepted bills of exchange, etc.

3. Промяна
Amendment

4. Запитвания
Inquiries

5. Авалиране на менителници
Аvalising bills of exchange

-

по договаряне
аs agreed

Забележка:
1. Инкасата се подчиняват на действащата в момента редакция на съответните Еднообразни правила на Международната търговска Камара, Париж.
Note:
1. The documentary collections are subject to URC, ICC, Paris being in effect.
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КРЕДИТНИ И ЛИЗИНГОВИ
СДЕЛКИ
LOANS AND LEASING

в сила от 28.08.2017 г. / is effective from 28.08.2017

І. Такси при кандидатстване
Application fees

1. Такса разглеждане на кредит
Application processing fee

2. Такса разглеждане на кредит ЕкоМобилност
Application processing fee for EcoMobility Loan

3. Такса за администриране на рамково споразумение за финансиране
Administrative fee for Framework Loan Agreement

4. Такса отпускане
Disbursement fee

5. Такса управление за година
Annual maintenance fee

6. Такса ангажимент
Engagement fee

лева

local currency

чужда валута

foreign currency

без такса

без такса

free of charge

free of charge

BGN 100

BGN 100

0.25%

0.25%

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

BGN 140

BGN 140

BGN 170

BGN 170

BGN 90

BGN 90

BGN 260

BGN 260

BGN 220

BGN 220

BGN 320

BGN 320

BGN 160

BGN 160

BGN 140

BGN 140

BGN 250

BGN 250

BGN 330

BGN 330

BGN 480

BGN 480

7. Такса оценка на обезпечение
Collateral appraisal fee

- апартамент с таван/мазе/гараж, независимо от площта
- apartment with an attic/basement/garage, irrelevant of the total area

- къща с прилежащ терен + 20% за всеки следващ етаж
- house with the adjacent terrain + 20% for every next floor

- гараж или допълнително застрояване на един етаж в дворно
място, независимо от застроената площ
- garage or other type of additional single-story construction in a land
estate, irrelevant of the total area of the construction

- търговски обект/магазин, ресторант, сладкарница, кафе,
хотел/ до 200 кв.м разгъната застроена площ + 20 % за всеки
следващи 200 кв.м до 1500 кв.м. За всеки съседен имот 20%
от таксата
- trade premise /shop, restaurant, confectionary, cafe, hotel/ total
constructed floorage up to 200 sq.m + 20% over 200 sq.m (on each
200 sq.m) up to 1500 sq.m. + 20% for each adjacent property with the
same indicators

- административна сграда /офиси, в това число подземни
гаражи и многофамилни жилищни сгради/ - до 200 кв.м
разгъната застроена площ + 20 % за всеки следващи 200 кв.м
до 1500кв.м. За всеки съседен имот 20% от таксата.
- аdministrative building / office premises, including underground garages
and apartment buildings / total constructed floorage up to 200 sq.m +
20 % over 200 sq.m (on each 200 sq.m) up to 1500 sq.m.+ 20% for each
adjacent property with the same indicators

- производствени и складови сгради до 300 кв.м разгъната
застроена площ на цялото предприятие + 20 % над 300 кв.м
(на всеки 300 кв.м) до 1 500 кв.м
- warehouses and storehouses with a total constructed floorage of the whole
building up to 300 sq.m + 20 % over 300 sq.m (on each 300 sq.m) up to
1 500 sq.m

- поземлени имоти /урегулирани и неурегулирани/, без
застрояване, независимо от площта, в т.ч. и имоти с
разработен ПУП (без определяне на инвестиционна стойност) +
20% за всеки съседен, без разлика в показателите, до 20 бр.
- plots of land /regulated and not regulated/, nothing constructed,
irrespective of the area, including plots of land with worked out Detailed
Site Development Plan (without determination of the investment value) +
20% for each adjacent plot of land with the same indicators, up to
20 assets

- земеделска земя, независимо от площта – 1 бр.
- agricultural land, regardless of the area, 1 asset

- земеделска земя, независимо от площта в едно или съседни
землища до 10 бр.
- agricultural land, regardless of the area and located on the same territory, up
to 10 assets

- земеделска земя, независимо от площта в едно или съседни
землища до 20 бр.
- agricultural land, regardless of the area and territory in which they are
located - up to 20 assets

- земеделска земя, независимо от площта в едно или съседни
землища до 50 бр.
- agricultural land, regardless of the area and located on the same territory,
up to 50 assets
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КРЕДИТНИ И ЛИЗИНГОВИ
СДЕЛКИ
LOANS AND LEASING
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І. Такси при кандидатстване
Application fees

- земеделска земя, независимо от площта в едно или съседни
землища от 50 до 250 бр.
- agricultural land, regardless of the area and located on the same territory,
from 50 to 250 assets

- транспортно средство (лек автомобил, товарен
автомобил, автобус); производствени машини и оборудванеспециализирани; селскостопанска техника (трактори,
комбайни и др.); строителни машини до 5 броя/цена за брой
- vehicle (cars, trucks, buses etc.); production machines and equipment specific usage; agricultural machines (tractors, combains etc.) and
construction machines up to 5 assets

- производствени машини и оборудване - универсални до
5 броя
- up to 5 production machines and equipment - common usage

- прикачен инвентар до 5 бр. Активи
- up to 5 agricultural equipment - headers, pludges etc.

- други движими активи, различни от посочените или над 5 бр.
- оther movable assets, not included in the abovementioned points or more
then 5 assets

- поточна технологична линия, представляваща част от цяло
предприятие

лева

чужда валута

local currency

foreign currency

BGN 800

BGN 800

BGN 70 / брой

BGN 70 / брой

BGN 70 / per asset

BGN 70 / per asset

BGN 60 / брой

BGN 60 / брой

BGN 60 / per asset

BGN 60 / per asset

BGN 40

BGN 40

BGN 30 / брой

BGN 30 / брой

BGN 30 / per asset

BGN 30 / per asset

BGN 360 - BGN 1 200

BGN 360 - BGN 1 200

BGN 600 - BGN 2 500

BGN 600 - BGN 2 500

0.202% годишно върху дължимия размер на
кредита, min BGN 30 годишно

0.202% годишно върху дължимия размер
на кредита, min BGN 30 годишно

0.202% annually over the due amount of
the loan, min 30 BGN annually

0.202% annually over the due amount of
the loan, min 30 BGN annually

0.502% годишно върху дължимия размер на
кредита, min BGN 30 годишно

0.502% годишно върху дължимия размер
на кредита, min BGN 30 годишно

0.502% annually over the due amount of
the loan, min 30 BGN annually

0.502% annually over the due amount of
the loan, min 30 BGN annually

3.060% годишно върху застрахователната
стойност

3.060% годишно върху застрахователната
стойност

3.060% per annum of the insurance value

3.060% per annum of the insurance value

6.120% годишно върху застрахователната
стойност

6.120% годишно върху застрахователната
стойност

6.120% per annum of the insurance value

6.120% per annum of the insurance value

1.224% годишно върху застрахователната
стойност

1.224% годишно върху застрахователната
стойност

1.224% per annum of the insurance value

1.224% per annum of the insurance value

2.346% годишно върху застрахователната
стойност

2.346% годишно върху застрахователната
стойност

2.346% per annum of the insurance value

2.346% per annum of the insurance value

0.510% годишно върху застрахователната
стойност

0.510% годишно върху застрахователната
стойност

0.510% per annum of the insurance value

0.510% per annum of the insurance value

- production line, as a part of an enterprise

- други активи, невключени в горните точки или по-специфични
като предназначение и параметри
- other assets, not included in the abovementioned points or more specific
ones with regard to their purpose of use and parameters

8. Такса включване, обработка и поддържане на обезпечение под
застрахователно покритие
Fee adding, processing and maintaining a collateral under insurance
coverage

- при кредит обезпечен с недвижимо имущество
- for loan collateralized with real estate

- при кредит обезпечен с движимо имущество
- for loan collateralized with movable property

- при кредит обезпечен с леки автомобили и лекотоварни
автомобили с полезен товар от 1 т. до 2,5 т. и микробуси до
8+1 места до 10 години включително от дата на първа
регистрация
- for loans collateralized with cars, trucks of loading capacity between 1 and
2.5t, and minivans with up to 8+1 seats, time since the date of first
registration - up to 10 years incl.

- при кредит обезпечен с леки автомобили и лекотоварни
автомобили с полезен товар от 1 т. до 2,5 т. и микробуси до
8+1 места над 10 години включително от дата на първа
регистрация
- for loans collateralized with cars, trucks of loading capacity between 1 and
2.5t, and minivans with up to 8+1 seats, time since the date of first
registration - more than 10 years

- при кредит обезпечен с товарни автомобили с полезен
товар над 2,5 т., влекачи, ремаркета и автобуси, до 10 години
включително от дата на първа регистрация
- for loans collateralized with trucks of loading capacity above 2.5t, time
since the date of first registration - up to 10 years incl.

- при кредит обезпечен с товарни автомобили с полезен
товар над 2,5 т., влекачи, ремаркета и автобуси, над 10 години
включително от дата на първа регистрация
- for loans collateralized with trucks of loading capacity above 2.5t, time
since the date of first registration - more than 10 years

- при кредит обезпечен със селскостопански машини, пътностроителни машини и прикачни устройства, до 10 години
включително от дата на първа регистрация
- for loans collateralized with agricultural machinery, road-building
machinery and attached devices, time since the date of first registration up to 10 years incl.
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І. Такси при кандидатстване
Application fees

- при кредит обезпечен със селскостопански машини, пътностроителни машини и прикачни устройства, над 10 години
включително от дата на първа регистрация
- for loans collateralized with agricultural machinery, road-building
machinery and attached devices, time since the date of first registration more than 10 years

лева

чужда валута

local currency

foreign currency

1.224% годишно върху застрахователната
стойност

1.224% годишно върху застрахователната
стойност

1.224% per annum of the insurance value

1.224% per annum of the insurance value

BGN 100

BGN 100

BGN 250

BGN 250

BGN 50

BGN 50

BGN 100

BGN 100

BGN 100

BGN 100

BGN 20

BGN 20

BGN 35

BGN 35

по договаряне

по договаряне

аs agreed

аs agreed

9. Такси за изготвяне на документи, свързани
Fees related to issuance of documents

- с учредяване на договорна ипотека/законна ипотека
- registration of mortgagey

за ипотеки с материален интерес до BGN 500 000
for mortgages with material interest up to BGN 500 000

за ипотеки с материален интерес над BGN 500 000
for mortgages with material interest above BGN 500 000

- със заличаване на договорна ипотека/законна ипотека
- with deletion of mortgage

за ипотеки с материален интерес до BGN 500 000
for mortgages with material interest up to BGN 500 000

за ипотеки с материален интерес над BGN 500 000
for mortgages with material interest above BGN 500 000

10. Такса за вписване на обезпечение в Централния регистър на
особените залози
Fee for entry of collateral at the Special Pledges Register

- при вписване на особен залог от служител на банката за
клоновете в градове с бюро на ЦРОЗ
- registration of a pledge by an employee of the bank at a local office
of the Special Pledges Register

- при вписване на особен залог от служител на банката за
клоновете в градове без бюро на ЦРОЗ
- registration of a pledge by an employee of the bank at a local office of
the Special Pledges Register not in the city where the ProCredit branch is
located

- изготвяне на документи за заличаване на особен залог по реда
на ЗОЗ
- preparation of documents for deregistration of a pledge under
the Special Pledge Act

11. Такса за технически анализ и оценка на проекти за ВЕИ
Technical Due Diligence fee for financing projects for Renewable Energy
sources

II. Други такси
Other fees

лева

local currency

чужда валута

foreign currency

1. Такса предсрочно погасяване на кредит
Early loan repayment fee

- кредит на вноски без обезпечение / с обезпечение, различно
от депозит
- installmant loan without collateral / with collateral different from deposits

- кредит овърдрафт /кредитна линия /кредит с удължен срок
на усвояване без обезпечение / с обезпечение, различно
от депозит – по всеки от кредитите за периода на усвояване
на суми
- overdraft / credit line / loan with delayed period of utilization without
collateral / with collateral different from deposits – of each loan during
the period of utilization

- кредит срещу депозит
- loan against deposits

5% от непогасената главница, min BGN 100 5% от непогасената главница, min BGN 100
(не повече от размера на оставащите лихви (не повече от размера на оставащите лихви
до падежа на кредита)
до падежа на кредита)
5% of the outstanding principal, min BGN 100
(maximum the amount of remaining interest until
maturity)

5% of the outstanding principal, min BGN 100
(maximum the amount of remaining interest until
maturity)

5% от разрешения лимит за усвояване,
min BGN 100

5% от разрешения лимит за усвояване,
min BGN 100

5% of approved credit limit for utilization,
min BGN 100

5% of approved credit limit for utilization,
min BGN 100

без такса

без такса

free of charge

free of charge
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II. Други такси
Other fees

лева

чужда валута

local currency

foreign currency

5% от размера на главницата, която се
погасява, min BGN 100

5% от размера на главницата, която се
погасява, min BGN 100

5% of the repaid part of the principal, min BGN 100

5% of the repaid part of the principal, min BGN 100

2. Такса частично предсрочно погасяване на кредит
Early loan partial repayment fee

- кредит на вноски без обезпечение / с обезпечение, различно
от депозит
- instalment loan without collateral / with collateral different from deposits

- кредит срещу депозит
- loan against deposits

3. Такса промяна в условията
Fee for changes in the agreement

без такса

без такса

free of charge

free of charge

0.25% от непогасената главница /
разрешения лимит за усвояване,
min 50 валутни единици /
max 500 валутни единици

0.25% от непогасената главница /
разрешения лимит за усвояване,
min 50 валутни единици /
max 500 валутни единици

0.25% of the outstanding principal / approved credit 0.25% of the outstanding principal / approved credit
limit for utilization,
limit for utilization,
min 50 monetary units / max 500 monetary units
min 50 monetary units / max 500 monetary units

4. Такси за актуализация на оценка
Collateral appraisal update fees

- такса актуализация на оценка, до 12 месеца от
първоначалната оценка и с промяна в обекта
- collateral appraisal update fee - within 12 months from the initial appraisal,
and with change in the object

- такса актуализация на оценка, на всеки 36 месеца след
първоначално изготвената оценка до края на срока на
финансирането

50% от първоначалната тарифа, съгласно
т.6 от I.
Такси при кандидастване

50% от първоначалната тарифа, съгласно
т.6 от I.
Такси при кандидастване

50% of the standard tariff, pt.6 of I. Application fees

50% of the standard tariff, pt.6 of I. Application fees

съгласно т.6 от I. Такси при кандидастване

съгласно т.6 от I. Такси при кандидастване

As per pt.6 of I. Application fees

As per pt.6 of I. Application fees

0.5% върху дължимата сума,
max 500 валутни единици

0.5% върху дължимата сума,
max 500 валутни единици

0.5% on the outstanding amount,
max 500 monetary units

0.5% on the outstanding amount,
max 500 monetary units

BGN 100

BGN 100

BGN 10

BGN 10

- collateral appraisal update fee- at every 36 months after the initial
appraisal till the full repayment of the loan

5. Такса преструктуриране на кредит
Restructuring fee

6. Месечна такса за администриране на кредит без активна
разплащателна сметка
Monthly maintenance fee for administering of loan without active current
account

7. Такса справка по искане на клиент в ЦКР
Central Credit Register Reference upon client’s request fee

8. Такса изпращане на фактура по договор за лизинг
Invoice issue fee

- на хартиен носител
- on paper carrier
- на имейл
- electronically to the e-mail address
9. Такса придобиване на собственост върху лизингов актив
Fee for the transfer of ownership on the leased asset

10. Такса издаване на нотариално заверено пълномощно
Fee for the issue of a notary certified power of attorney

11. Такса издаване на нотариално заверено пълномощно
Fee for the issue of a notary certified power of attorney

III. Олихвяване
Interest rate

1. Лихва по предоставени кредити
Interest rates on loans disbursed

2. Лихва по неразрешен овърдрафт – на годишна база
Interest rate on unauthorized overdraft – on annual base

BGN 10 с ДДС/ брой

BGN 10 с ДДС/ брой

BGN 10 VAT incl. / per asset

BGN 10 VAT incl. / per asset

без такса

без такса

free of charge

free of charge

0.6% с ДДС върху нетното финансиране

0.6% с ДДС върху нетното финансиране

0.6% VAT incl. on the net financing amount

0.6% VAT incl. on the net financing amount

BGN 30 с ДДС

BGN 30 с ДДС

BGN 30 VAT incl.

BGN 30 VAT incl.

BGN 30 с ДДС

BGN 30 с ДДС

BGN 30 VAT incl.

BGN 30 VAT incl.

съгласно лихвен бюлетин

according to the Interest Bulletin
по договаряне

по договаряне

upon agreement

upon agreement

36% по кредита върху размера на
просрочената главница

36% по кредита върху размера на
просрочената главница

36% on the amount of the principal in arrears

36% on the amount of the principal in arrears

25

ДРУГИ
OTHER

в сила от 28.08.2017 г. / is effective from 28.08.2017

Други
Other

лева

чужда валута

local currency

foreign currency

BGN 20

BGN 20

BGN 40

BGN 40

BGN 50

BGN 50

BGN 150

EUR 75

BGN 200

BGN 200

BGN 50

BGN 50

EUR 10

EUR 10

BGN 5

BGN 5

1. Такса писмени справки по искане на клиент на хартиен носител/
имейл
Information upon client’s request on paper / e-mail

- за текуща година
- for the current year

- за минали години
- for past years

2. Такса издаване на удостоверение/референция
Fee issuance of standard certificates/references

3. Такса издаване на удостоверение/референция по текст на
клиента извън стандарта на банката
Fee issuance of non-standart certificates/references

4. Такса издаване на референция по искане на банка
кореспондент
Fee issuance of references upon request by a correspondent bank

5. Такса финансова идентификация
Financial identification fee

6. Такса SWIFT разноски
Fee SWIFT charges

7. Такса извлечение по сметка на клиент
Fee statement of account of a client

- на адрес на клиента - веднъж месечно
- sent to the client’s address - once a month

- през Пробанкинг, по имейл
- through ProBanking, e-mail

8. Такса експресни услуги
Express services fee

9. Такса сторно по искане на клиент
Reversal upon the client’s request

10. Такса консултации
Consultancy services fee

без такса

без такса

free of charge

free of charge

по договаряне min BGN 100

по договаряне min BGN 100

аs agreed min BGN 100

аs agreed min BGN 100

BGN 5

BGN 5

по договаряне

по договаряне

аs agreed

аs agreed

размерът на действителните разходи

размерът на действителните разходи

actual costs

actual costs

размерът на действителните разходи

размерът на действителните разходи

actual costs

actual costs

BGN 30

BGN 30

BGN 10

BGN 10

BGN 200

BGN 200

BGN 100

BGN 100

36% на годишна база

36% на годишна база

36% on annual base

36% on annual base

11. Такса за куриерски и пощенски услуги
Courier services fee

- в страната
- within the country

- в чужбина
- abroad

12. Такса издаване на преписи или фотокопия на документи на
хартиен носител/имейл
Issue of duplicates and copies of documents on paper / via e-mail

13. Такса обработка на запор
Attachment handling fee

14. Такса справка свързана с годишно счетоводно приключване
Fee reference relating to annual accounting balancing

- за банки
- for banks

- за други институции
- for other institutions

15. Наказателни лихви върху вземания за такси/комисиони
Penalty interest on receivables for fees/commissions
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Общи разпоредби
General provisions

1. Настоящата Тарифа определя стандартните такси и комисиони, дължими и платими от клиенти на “ПроКредит Банк (България)” ЕАД /”Банката”/
в момента на извършване на операцията. За услуги и операции, които не са предмет на настоящата Тарифа, Банката прилага такси и комисиони пo
договореност.
This Tariff stipulates the standard fees and commissions due and payable by the clients of ProCredit Bank (Bulgaria) ЕAD /the “Bank”/upon execution of the respective operations. For all
services and operations not included in the Tariff, the Bank shall apply fees and commissions upon agreement.

2. Настоящата Тарифа се прилага за клиенти на “ПроКредит Банк (България)” ЕАД – български и чуждестранни юридически лица.
This Tariff applies for clients of ProCredit Bank (Bulgaria) ЕAD who are Bulgarian and foreign legal entities and sole traders.

3. За всяка услуга и операция, извършвана от Банката, се прилага актуалната към деня на извършване на услугата /операцията Тарифа.
For each service and/or operation provided by the Bank, the Tariff effective on the day of execution of the service/operation shall apply.

4. За таксите и комисионите посочени в Тарифата в чуждестранна валута и събирани в лева, Банката прилага фиксирания курс на Българска Народна Банка
за деня на извършване на операцията.
For all fees and commissions set out in the Tariff in a foreign currency and collected in BGN, the Bank applies the respective currency exchange fixing by the Bulgarian National Bank for the
day of execution of the operation.

5. Таксите и комисионите за услугите, облагаеми по Закона за данък добавена стойност, са посочени в Тарифата с включен данък добавена стойност /ДДС/.
All fees and commissions for services taxable under the Value Added Tax Act are fixed in the Tariff with the Value Added Tax (VAT) included.

6. Банката изпълнява само онези нареждания, които са изрядни по съдържание и форма и отговарят на изискванията на действащото законодателство.
The Bank shall only execute orders which are accurate in contents and form, and fully comply with the effective legislation.

7. Банката има право да събира дължимите й такси и комисиони от сметките на наредителя, в случаите, когато в неговите нареждания не е указано за чия
сметка са те или е указано, че са за сметка на бенефициента, но “ПроКредит Банк (България)” ЕАД не успее да ги събере.
The Bank shall be entitled to collect all due fees and commissions from the accounts of the ordering party, provided it is not indicated in the order to whose account they should be charged;
or provided it is indicated that the said fees and commissions are chargeable to the beneficiary, but ProCredit Bank (Bulgaria) ЕAD fails to collect them.

8. В случай, че по сметка на клиент няма достатъчно средства за извършване на наредена транзакция, Банката има право да извърши операцията като
начисли на клиента лихва за неразрешен овърдрафт, съгласно „Общите условия за платежни услуги на ПроКредит Банк (България) ЕАД” и Тарифата на
Банката.
In case the funds in the client’s account are not sufficient for the execution of an ordered transaction, the Bank is entitled to complete the operation and charge to the client an interest for
unallowed overdraft, according to the General Terms and Conditions for payment services of ProCredit Bank (Bulgaria) ЕAD and the Tariff of the Bank.

9. Банката има право по всяко време да закрива сметка на клиент като му изпрати тридесет-дневно писмено предизвестие.
The Bank has the right to close a client’s account at any time sending to the latter a written notification 30-day in advance.

10. Управителният съвет на Банката има право по всяко време да изменя и допълва настоящата Тарифа. Измененията и допълненията влизат в сила от деня,
посочен в решението на Управителния съвет на ПроКредит Банк (България) ЕАД.
The Bank’s Management Board is entitled to make amendments and additions to this Tariff. Such amendments and additions become effective from the date indicated in the Decision by the
Management Board of ProCredit Bank (Bulgaria) ЕAD.

11. Настоящата Тарифа е в сила от 28.08.2017 г. и може да бъде изменяна и допълвана по всяко време от Управителния съвет на
ПроКредит Банк (България) ЕАД.
This Tariff is effective from 28.08.2017 and may at any time be subject to additions and amendments by the Management Board of ProCredit Bank (Bulgaria) ЕAD.
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