
Приложение № 1

І. Такси при обслужване на клиенти с банкноти и монети по фактическа стойност

1. приемане на банкноти при внасяне по сметка, чиито титуляр е лице по чл. 39 от ЗБНБ 
1)

1.1. до 1000 лв. разделени по номинали без такса

1.2. над 1000 лв. разделени по номинали 0.3% върху разликата над 1000 лв., но не по-малко от 0.50 лв.

1.3. неразделени по номинали независимо от сумата 0.5% върху цялата сума, но не по-малко от 1.00 лв.

2. приемане на разменни монети при внасяне по сметка, чиито титуляр е лице по чл. 39 от ЗБНБ 
1)

2.1. приемане на разделени по номинали разменни монети от 1 и 2 стотинки без такса

2.2. приемане на разделени по номинали разменни монети на стойност до 100 лв.,                                                          

от  5, 10, 20 и 50 стотинки, 1 лев и 2 лева без такса

2.3. приемане на разделени по номинали разменни монети на стойност над 100 лв.,                                                          

от  5, 10, 20 и 50 стотинки, 1 лев и 2 лева 
1.3% върху разликата над 100 лв., но не по-малко от 1.00 лв.

2.4. приемане на неразделени по номинали разменни монети независимо от сумата 1.4% върху цялата сума, но не по-малко от 2.00 лв.

3. изплащане на банкноти и разменни монети при теглене от сметка, чиито титуляр е лице по чл. 39 от ЗБНБ 
1)

3.1. до 1000 лв. без такса

3.2. над 1000 лв. 0.3% върху разликата над 1000 лв., но не по-малко от 0.50 лв.

4. изплащане на банкноти и разменни монети със заявен номинален строеж при теглене от сметка, чиито титуляр е лице по чл. 39 от ЗБНБ 
1)

4.1. до 1000 лв. без такса

4.2. над 1000 лв. 0.1% върху разликата над 1000 лв., но не по-малко от 1.00 лв.

5. обмяна на български банкноти и разменни монети с неизтекъл срок на обмяна без такса

6. непосредствена замяна на повредени български банкноти и разменни монети, съгласно Наредба № 18 без такса

7. отложена замяна на повредени български банкноти, които са повредени при активиране на средства против кражба, съгласно Наредба № 18

7.1. до 100 броя без такса

7.2. над 100 броя 0.20 лв. за всяка банкнота

7.3. повредени при опит за грабеж или кражба доказан с документ от МВР без такса

8. размяна на български банкноти

8.1. приемане на разделени по номинали банкноти до 1000 лв. без такса

8.2. приемане на разделени по номинали  банкноти над 1000 лв. 0.3% върху разликата над 1000 лв., но не по-малко от 0.50 лв.

8.3. приемане на неразделени по номинали банкноти независимо от сумата 0.5% върху цялата сума, но не по-малко от 1.00 лв.

8.4. изплащане на банкноти без заявен номинален строеж независимо от сумата без такса

8.5. изплащане на банкноти по заявен номинален строеж до 1000 лв. без такса

8.6. изплащане на банкноти по заявен номинален строеж над 1000 лв. 0.1% върху разликата над 1000 лв., но не по-малко от 1.00 лв.

9.  размяна на български разменни монети

9.1. приемане на разделени по номинали разменни монети от 1 и 2 стотинки без такса

9.2. приемане на разделени по номинали разменни монети на стойност до 200 лв.,                                                        

от 5, 10, 20 и 50 стотинки, 1 лев и 2 лева без такса

9.3. приемане на разделени по номинали разменни монети на стойност над 200 лв.,                                                             

от 5, 10, 20 и 50 стотинки, 1 лев и 2 лева 
1.3% върху разликата над 200 лв., но не по-малко от 1.00 лв.

9.4. приемане на неразделени по номинали разменни монети независимо от сумата 1.4% върху цялата сума, но не по-малко от 2.00 лв.

9.5. изплащане на разменни монети без заявен номинален строеж независимо от сумата без такса

9.6. изплащане на разменни монети по заявен номинален строеж до 100 лв. без такса

9.7. изплащане на разменни монети по заявен номинален строеж над 100 лв. 1.5% върху разликата над 100 лв., но не по-малко от 2.00 лв.

10. размяна на евро банкноти

10.1. заявен номинален строеж с равностойност до 1000 лв. без такса

10.2. заявен номинален строеж с равностойност над 1000 лв. 0.5% върху разликата над 1000 лв., но не по-малко от 5.00 лв.

11.  приемане на български разменни монети при операции с евро банкноти

11.1. приемане на разделени по номинали разменни монети от 1 и 2 стотинки без такса

11.2. приемане на разделени по номинали разменни монети на стойност до 100 лв.,                                                              

от 5, 10, 20 и 50 стотинки, 1 лев и 2 лева без такса

11.3. приемане на разделени по номинали разменни монети на стойност над 100 лв.,                                                           

от 5, 10, 20 и 50 стотинки, 1 лев и 2 лева 
1.3% върху разликата над 100 лв., но не по-малко от 1.00 лв.

11.4. приемане на неразделени по номинали разменни монети независимо от сумата 1.4% върху цялата сума, но не по-малко от 2.00 лв.

ІІ. Такси при обслужване на клиенти по реда на Общите условия на Българската народна банка за обслужване на клиенти с банкноти и монети по обявена стойност

1. внасяне на ценна пратка с несортирани български банкноти или разменни монети

    (годни, негодни и повредени) 0.05% върху сумата на ценната пратка, но не по-малко от 10.00 лв.

2. наличие в ценна пратка на опаковки с банкноти, които не са оформени в пачка и/или пакет 
2)

0.1% върху обявената стойност на опаковката

3. наличие в ценна пратка на банкнота, която е повредена при активиране на средства против кражба 0.20 лв. за всяка банкнота

4. наличие в ценна пратка на банкнота или разменна монета, за която

    е доказано, че е неистинска или преправена 

5. отказ от заявка по чл. 53, т. 5  на Общите условия ³⁾ 5.00 лв.

6. подадена заявка след срока по чл. 53, т. 6 на Общите условия 5.00 лв.

7. неявяване на клиент при подадена заявка по чл. 53, т. 7 на Общите условия 5.00 лв.

 

1)
 такси за обслужване на държавни органи и други организации на бюджетна издръжка се заплащат съгласно договор

   между Българската народна банка и Министерството на финансите
2)

 по тази точка не се събира такса в случаите по чл. 18 и параграф 3 на Общите условия
3)

 по тази точка не се събира такса в случаите по чл. 23, ал. 3 на Общите условия

Такси на Българската народна банка при обслужване на клиенти с банкноти и монети

5.00 лв. за всяка банкнота или разменна монета


