
 

ТАРИФА ЗА ЛИХВЕНИТЕ УСЛОВИЯ 

ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ  

 

Раздел I. Лихвени условия по сметки  

1. Лихвени условия по разплащателни сметки 

2. Лихвени условия за сметки на ЧСИ Нов пакет 

3. Лихвени условия по сметка „Комфорт ЧСИ – такси и разноски   

4. Лихвени условия по сметка „Комфорт ЧСИ – допълнителни дейности 

5. Лихвени условия по сметка обслужваща ПОС терминал  
 

   

Раздел II. Лихвени условия по Срочни депозити   

1. Срочни депозити в лева, евро и щатски долара 

2. Депозити, спрени от продажба  
 

 

Раздел III. База за изчисление на лихви 

 
Раздел IV. Период на олихвяване 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел I. Лихвени условия по сметки  

1. Лихвени условия по разплащателни сметки 
 

Валута Код на валутата Годишен лихвен процент 

Български лев BGN 0,00% 

Евро  EUR 0,00% 

Щатски долар  USD 0,00% 

Британска лира  GBP 0,00% 

Швейцарски франк CHF 0,00% 

Датска крона DKK 0,00% 

Японска йена JPY 0,00% 

Шведска крона SEK 0,00% 

Румънска лея RON 0,00% 

Полска злота PLN 0,00% 

Канадски долар CAD 0,00% 

Унгарски форинт HUF 0,00% 

Чешка крона CZK 0,00% 

Норвежка крона NOK 0,00% 

Австралийски долар AUD 0,00% 

Турска лира* TRY 0,00% 

Новозеландски долар* NZD 0,00% 

*Сметки в съответните валути не се предлагат на бизнес клиенти и Банки, които са били  клиенти на Кей Би Си Банк 

България ЕАД, преди датата на влизане в сила на настоящата Тарифа. 

 

2. Лихвени условия за сметки на ЧСИ Нов пакет 
Валута Годишен лихвен процент 

Лева   До 99 999.99 - 0,05% 

Лева Над 100 000.00 - 0,10% 

* Лихвата се начислява и се отнася по отделна безлихвена разплащателна сметка за лихва  

  съгласно чл. 24 ал. 1 от ЗЧСИ. 

 

3. Лихвени условия по сметка „Комфорт ЧСИ – такси и разноски  

   (сметка за собствени средства – такси и разноски, събирани от ЧСИ) 
Валута  Сума Годишен лихвен процент  

Лева До 500.00  0,05% 

Лева От 500.01 до 1 000.00   0,02% 

Лева Над 1 000.00  0,01% 

 

4. Лихвени условия по сметка „Комфорт ЧСИ – допълнителни дейности“   

(сметка за собствени средства – парични средства, които ЧСИ получава във връзка с 

извършвана допълнителна дейност по чл.18 от ЗЧСИ) 
Валута  Сума Годишен лихвен процент  

Лева  До 500.00  0,05% 

Лева От 500.01 до 1 000.00   0,02% 

Лева Над 1 000.00  0,01% 

 
5. Лихвени условия по сметка, обслужваща ПОС терминал 

Валута   Годишен лихвен процент 

Лева   0,00% 

Евро   0,00% 

Щатски долара   0,00% 
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Раздел II. Лихвени условия по Срочни депозити  
 
 

1. Срочни депозити в лева, евро и щатски долара 

Валута Лева Евро Щатски долара 

Сума/ 

Срок 

От  BGN 1 000  

До BGN 400 000  
над BGN 400 000  

От  EUR 500  

До EUR 200 000  

 

над EUR 200 000 

 

От  USD 500  

До USD 200 000  

 

 

над USD 200 000  

 

1 месец  0,00% По договаряне 0,00% По договаряне 0,00% По договаряне 

3 месец 0,00% По договаряне 0,00% По договаряне 0,00% По договаряне 

6 месец 0,00% По договаряне 0,00% По договаряне 0,00% По договаряне 

1 година 0,00% По договаряне 0,00% По договаряне 0,00% По договаряне 

 

2. Депозити, спрени от продажба  

• Считано от датата на влизане в сила на настоящата Тарифа, ОББ АД не приема срочни депозити в GBP. 

 

Забележки: 

✓ • Откриване/подновяване на едно лице на единичен депозит над 400 000 лева, 200 000 евро или 200 000 

щатски долара, респективно откриване/подновяване на депозит при общ размер на депозитите на едно 

лице, към момента на откриване/подновяване, над 400 000 лева при Банката, може да се извърши само при 

индивидуално договаряне с Банката.  

Общият размер на депозити на едно лице в банката включва общият размер на всички съществуващи 

депозити на това лице при Банката и такива, за които се иска да бъдат открити и/или подновени. При 

определяне на общият размер на депозитите по предходното изречение, депозитите в чужда валута се 

превалутират в лева по обявения курс на БНБ за съответната валута, към датата, на която се иска откриване 

на нов, респективно подновяване на съществуващ депозит.  

✓ • В случай на прекратяване на срочен депозит преди падежа, банката изплаща лихва при процент, равен на 

лихвения процент по разплащателни сметки в съответната валута за действителния брой дни на депозита. 
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 Раздел III.  База за изчисление на лихви 

 

Тип продукт Лихвена конвенция 

Разплащателни сметки на бизнес клиенти 365/365 (366/366);360/360* 

Разплащателни сметки на финансови институции 360/360; 

Срочни депозити на бизнес клиенти 365/365 (366/366);360/360* 

Срочни депозити на финансови институции 360/360 

Кредитни сметки 360/360 

  *Прилага  се по сметки открити в  Кей Би Си Банк България ЕАД преди  датата на влизане в сила на 

настоящата тарифа. 

Раздел IV. Период на олихвяване 

Тип продукт Период на олихвяване 

Разплащателни сметки на бизнес клиенти Годишно, Месечно* 

Разплащателни сметки на финансови институции Годишно, Месечно* 

Срочни депозити на бизнес клиенти Съгласно договорения срок 

Срочни депозити на финансови институции Съгласно договорения срок 

Кредитни сметки Съгласно договорения погасителен план 

  * Прилага  се по сметки открити в  Кей Би Си Банк България ЕАД преди  датата на влизане в сила на 

настоящата тарифа. 

✓ Забележки: 

 
✓ • Сметки за средства на клиенти на частни съдебни изпълнители (извън пакет ЧСИ) - не се 

олихвяват. 

✓  

✓ • Сметки за средства на клиенти на застрахователни брокери и агенти, както и физически лица 

със свободни професии - стандартно олихвяване като разплащателна сметка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Настоящата  Тарифа  влиза в сила от датата на вливането на „Кей Би Си Банк България“ ЕАД в 

„Обединена Българска Банка“ АД и считано от тази дата отменя Информационен лихвен бюлетин 

за вложителите юридически лица и еднолични търговци.  
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