Тарифа за физически лица на
ПроКредит Банк (България) ЕАД
СМЕТКИ
Активна разплащателна сметка
Минимално салдо
Месечна такса за обслужване, която включва:
• Дебитна карта Visa
• Спестовна сметка FlexSave
• Интернет банкиране
• Безплатен и неограничен брой:
- вътрешно банкови преводи през Интернет банкиране
- преводи в лева към други банки през Интернет банкиране
- фиксирани преводи и преводи за битови сметки
- вноски и тегления на АТМ на ПроКредит до BGN 2 000
- СМС известия
• Безплатни тегления на АТМ на друга банка – до 3 броя
месечно

не се изисква

BGN 8

Спестовна сметка FlexSave
Минимално салдо

не се изисква

Депозитна сметка
Минимално салдо

5 000 валутни единици

ПРЕВОДИ
Издадени преводи в лева
Експресен (РИНГС) през Интернет банкиране

BGN 20

Преводи на хартиен носител

BGN 50

Издадени преводи в чуждестранна валута през Интернет банкиране
Превод в Европейска общност (SEPA)

EUR 5

Обикновен превод (EUR извън Европейска общност и други
валути)

EUR 10

Експресен превод

EUR 25

Между клиенти на банките ПроКредит (ProPay)

EUR 2.5

ДЕБИТНА КАРТА VISA ELECTRON
Месечна такса обслужване на допълнителна карта

BGN 4

Теглене от АТМ:
• на ПроКредит над BGN 2 000
• на друга банка в страната над 3 трансакции месечно
• в чужбина

BGN 2 + 0.3% върху горницата
BGN 1 на трансакция
BGN 5 + 1%

Теглене от POS на друга банка страната и чужбина

BGN 10 + 3%

Доставка на карта или ПИН на адрес в страната /промяна на
адрес – 7 работни дни

BGN 4

КРЕДИТИ
Такси при кандидатстване
Разглеждане на искане Жилищен кредит

BGN 50

Разглеждане на искане потребителски кредит и кредит с
обезпечение парични средства

BGN 30

Застраховка на обезпечения
• Потребителски кредит
• Жилищен кредит

0.202%, min BGN 30
0.10%, min BGN 30

Предсрочно погасяване
Потребителски кредит, според оставящия срок:
• под 1 година
• над 1 година

0.5%
1%

Жилищен кредит:
• до 12 месеца от отпускането на кредита
• след 12 месеца от отпускането на кредита

1%
без такса

Оценка на обезпечения
Апартамент

BGN 180

Къща

BGN 300

Актуализация на оценка
• до 12 месеца от първоначалната оценка и с промяна в обекта
• на всеки 36 месеца след първоначалната оценка до края на
срока на финансирането

50% от първоначалната тарифа
съгласно първоначалната тарифа

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ С ПАРИ В БРОЙ
Внасяне в брой в 24/7 Зона за самообслужване над BGN 2 000
Внасяне от трети лица

0,15% върху горницата, min BGN 3
+ BGN 10 на трансакция

Настоящата тарифа влиза в сила от 19.03.2018 г.
Други такси и условия по банкови услуги – съгласно Приложение

