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     Документ с информация за таксите                     

Наименование на доставчика на сметката:                                             ТОКУДА БАНК АД 

Име на сметката:                                                    Сметка със специално предназначение 

Дата:                                                                                                                              04.09.2019 

 Настоящият документ има за цел да Ви информира относно таксите за използване на 

основните услуги, свързани с платежната сметка. С негова помощ ще можете да 

съпоставите тези такси с таксите за други сметки. 

 Възможно е да са приложими други такси за използването на услуги, свързани със 

сметката, които не са посочени в този документ. Пълната информация за всички такси 

и комисиони, и лихвени проценти се съдържа в: Тарифа за таксите и комисионите на 

Токуда Банк АД за физически лица и Общи условия на Токуда Банк АД за предоставяне 

на платежни услуги, които са на Ваше разположение в банковите салони и по всяко 

време на интернет страницата на Банката https://www.tokudabank.bg, както и в 

приложимия Договор за сметка със специално предназначение. 

 Речник на използваните в настоящия документ термини се предоставя безплатно. 

Услуга Такса 
Общи услуги по сметката 
Откриване на сметка със специално предназначение в 
национална или чужда валута 

по договаряне,  
мин. 100 лв. 

Поддържане на сметка със специално предназначение в 
национална или чужда валута 

по договаряне 

Закриване на сметка със специално предназначение в 
национална или чужда валута 

по договаряне 

Плащания (не включва карти) 
Кредитен превод в национална валута към платежна сметка при друг ДПУ през 
БИСЕРА: 

на хартиен носител 2,20 лв. 

онлайн банкиране 1 лв. 

Кредитен превод в национална валута към платежна сметка при друг ДПУ през РИНГС: 

на хартиен носител 15 лв. 

онлайн банкиране 10 лв. 

Кредитен превод в национална валута към платежна сметка при същия ДПУ между 
сметки на различни клиенти: 

на хартиен носител 1 лв. 

онлайн банкиране 0,50 лв. 

Кредитен превод в национална валута към платежна сметка при същия ДПУ между 
сметки на един и същ клиент: 

на хартиен носител без такса 

онлайн банкиране без такса 

https://www.tokudabank.bg/
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Кредитен превод в национална валута към платежна сметка на бюджета при друг ДПУ: 
 

на хартиен носител 2,20 лв. 

онлайн банкиране 1 лв. 

Кредитен превод в чуждестранна валута към платежна сметка при друг ДПУ SPOT 
вальор /2 работни дни/: 

На хартиен носител: 

кредитен превод в EUR в Европейското икономическо 
пространство (ЕИП) 

0,15%, мин. 20 евро, 
макс. 200 евро 

кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута, 
различна от EUR в ЕИП 

0,15%, мин. 20 евро, 
макс. 200 евро 

Онлайн банкиране: 

кредитен превод в EUR в ЕИП 0,15%, мин. 18 евро, 
макс. 200 евро 

кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута, 
различна от EUR в ЕИП 

0,15%, мин. 18 евро, 
макс. 200 евро 

Кредитен превод в чуждестранна валута към платежна сметка при друг ДПУ TOM вальор 
/1 работeн дeн/: 

На хартиен носител: 

кредитен превод в EUR в Европейското икономическо 
пространство (ЕИП) 

0,20%, мин. 30 евро, 
макс. 300 евро 

кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута, 
различна от EUR в ЕИП 

0,20%, мин. 30 евро, 
макс. 300 евро 

Онлайн банкиране: 

кредитен превод в EUR в ЕИП 0,20%, мин. 28 евро, 
макс. 300 евро 

кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута, 
различна от EUR в ЕИП 

0,20%, мин. 28 евро, 
макс. 300 евро 

Кредитен превод в чуждестранна валута към платежна сметка при друг ДПУ SAME DAY 
вальор /същия дeн/: 

На хартиен носител: 

кредитен превод в EUR в Европейското икономическо 
пространство (ЕИП) 

0,25%, мин. 40 евро 
макс. 300 евро 

кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута, 
различна от EUR в ЕИП 

0,25%, мин. 40 евро 
макс. 300 евро 

Онлайн банкиране: 

кредитен превод в EUR в ЕИП 0,25%, мин. 38 евро 
макс. 300 евро 

кредитен превод извън ЕИП и кредитен превод във валута, 
различна от EUR в ЕИП 

0,25%, мин. 38 евро 
макс. 300 евро 

Кредитен превод в чуждестранна валута към платежна сметка при същия ДПУ: 

На хартиен носител 3 евро 

Онлайн банкиране 1,50 евро 

Между две сметки на един и същ титуляр без комисиона 

Входящ кредитен превод в чуждестранна валута: 

До 100 EUR или равностойност в друга валута 1 евро 

Над 100 EUR или равностойност в друга валута 0,1%, мин. 5 евро, 
макс. 50 евро 
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Карти и пари в брой 

Обслужване на дебитна карта в национална валута или чужда 
валута 

не се предлага 
издаване на карта 

Теглене в брой на суми от сметка в национална валута: 
- до 3 000 лв. 
- от 3 000.01 лв. до 30 000 лв.,върху цялата сума 
- над 30 000.01 лв., върху цялата сума 

 
  2 лв. 

0,40%  
0,50% 

Теглене в брой на суми от сметка в чуждестранна валута: 
- до 3 000 лв. (равностойност в чужда валута) 
- от 3 000.01 лв. до 30 000 лв.,върху цялата сума 

(равностойност в чужда валута) 
- над 30 000.01 лв., върху цялата сума 

(равностойност в чужда валута) 

 
1 евро 

 
0,40% 

 
0,50% 

Теглене на суми в национална валута, без заявка (върху цялата 
сума) 

 
0,60% 

Теглене на суми в чуждестранна валута, без заявка (върху 
цялата сума) 

 
0,60% 

Заявени, но неизтеглени или намаление на заявената сума в 
деня на теглене (върху неизтеглената или намалена сума в 
национална валута) 

 
 

0,40% 

Заявени, но неизтеглени или намаление на заявената сума в 
деня на теглене (върху неизтеглената или намалена сума в 
чуждестранна валута) 

 
 

0,40% 

Овърдрафт и сродни услуги 

не се предлага 

 


