Приложение 1 към Общите условия за платежни услуги на ПроКредит Банк /България/ ЕАД:
Такси по ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ по смисъла на чл. 118 от ЗПУПС:
Откриване на сметка (вкл. с издаване на дебитна карта и
интернет банкиране към сметката)
Месечна такса за обслужване (вкл. с издадена дебитна
карта и интернет банкиране към сметката)
Внасяне по сметка чрез депозитен сейф, АТМ, терминал
за внасяне:
 до BGN 4 594
 над BGN 4 594




Теглене на АТМ до BGN 1 000:
 с дебитна карта на АТМ на ПроКредит Банк
 с дебитна карта на АТМ на друга банка в страната
 с дебитна карта на АТМ в чужбина
Плащане на ПОС на стоки и услуги с дебитна карта

 BGN 0.18 на транзакция
 BGN 0.88 на транзакция
 EUR 2.49 + 1%
без такса

Фиксиран автоматичен превод:
 междубанков превод
 вътрешнобанков превод между клиенти
Изходящ превод в национална валута през Интернет
банкиране:
 вътрешнобанков превод
 към други лица, организации и към бюджета през
БИСЕРА
Изходящ превод в национална валута на хартиен носител:
- кредитен превод на хартиен носител през БИСЕРА към
платежна сметка при друга банка
- кредитен превод на хартиен носител през БИСЕРА към
платежна сметка на бюджета при друга банка
Изходящ превод в чуждестранна валута през Интернет
банкиране:
 вътрешнобанков превод
 СЕПА преводи
 преводи извън СЕПА с ТОМ вальор
Входящ превод в чуждестранна валута
Максимална сума за теглене на пари в брой на АТМ в
страната/чужбина:
 за 24 часа
 за 7 дни
Максимална сума за плащане на ПОС в
страната/чужбина:
 за 24 часа
 за 7 дни
Общ лимит:
 за 24 часа
 за 7 дни
Минимално салдо
Такса за регистрация за интернет банкиране ПроБанкинг
Такса за преиздаване на банкова карта

без такса
BGN 1.50

без такса
0,09% върху горницата над BGN 4
954 ( min BGN 2.99, max BGN 195)




BGN 0.90
без такса




без такса
BGN 0.74



BGN 2.37



BGN 2.47





без такса
BGN 1.50
EUR 9.99
без такса




BGN 150
BGN 500




BGN 150
BGN 500




BGN 150
BGN 500
BGN 250
BGN 50
BGN 20

Приложението се прилага само за платежни сметки за основни операции по смисъла на чл.118
от ЗПУПС на физически лица и не изменя или отменя стандартните такси за същите платежни
операции съгласно Тарифата за физически лицa.

