
Документ с информация за такси

Наименование на доставчика на сметката: „Paysera LT“ UAB

Име на сметката: Paysera сметка за електронни пари

Дата: 01.04.2021 г.

 Настоящият документ има за цел да Ви информира относно таксите за

използване на основните услуги, свързани с разплащателната сметка. С

негова помощ ще можете да съпоставите тези такси с таксите на други

сметки.

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

свързани със сметката, които не са посочени тук. Пълната информация за

всички такси за ползване на услуги, свързани с разплащателната сметка,

можете да намерите в Генералното споразумение за платежни услуги и

Допълненията към него, както и на страницата с цени и такси.

 Речникът на термините, ползвани в този документ, е със свободен достъп.

Услуги и такси

Услуги Такси

Общи услуги по сметката

Откриване и управление на [Paysera] сметка 0 EUR

Плащания (не включва карти)

Вътрешен превод между [Paysera] клиенти

Кредитен превод в SEPA

Кредитен превод SEPA INSTANT

Кредитен превод извън SEPA

0 EUR

0 EUR

0 EUR

Превод в EUR – 7,00 EUR

https://www.paysera.com/v2/bg-GB/dogovori
https://www.paysera.com/v2/bg-GB/dogovori
https://www.paysera.com/v2/bg-GB/taksi


Заверяване на входящи преводи в евро

Заверяване на международни входящи

преводи

Превод в USD – 7,00 EUR

Превод в GBP – 0,80 GBP

Превод в PLN – 2,70 PLN

Превод в NOK – 2,00 NOK

Превод в BGN – 1,00 BGN

0 EUR

Банка на Обединеното кралство, такса за за

веряване в GBP – 0,50 % , но не по-малко от

0,20 GBP

Банка [DNB] на Норвегия, такса за

заверяване в NOK – 2,00 NOK

Българска банка, такса за заверяване в

BGN – 0 EUR

Банка на Полша, такса за заверяване в PLN

– 1,94 %

Карти и суми в брой

Издаване на Paysera дебитна карта

Месечна такса за първа карта (платена

авансово за следващия месец)

Месечна такса за втора (и всяка следваща)

карта (когато картата е свързана към

същата сметка, като първата)

3,00 EUR

0,75 EUR

0 EUR



Теглене на суми в брой

Внасяне на суми в брой

В офис на [Paysera] – 0 EUR (до 1000 EUR,

след надвишаване на сумата от 1000 EUR –

0,35 % от надвишената сума, но не по-малко

от 1,00 EUR на операция)

На терминали на [Perlas] – 1,00 EUR

(до 500 EUR)

На гишета на [Lietuvos spauda] – 0,50 EUR

(от 10 EUR до 500 EUR)

На гишета на [Narvesen] – 0,50 EUR

(от 10 EUR до 500 EUR)

В офиси на [PayPost] – 0,3 % от сумата,

но не по-малко от 0,80 EUR

В книжарници [Natų] – 0,5 % от сумата,

но не по-малко от 0,29 EUR

[Money Express] (Латвия) – 1,4 % от сумата,

но не по-малко от 1,00 EUR (до 5000 EUR)

[E-lats] (Латвия) – 1,4 % от сумата,

но не по-малко от 1,00 EUR

[Money Express] (Естония) – 1,0 % от сумата,

но не по-малко от 1,00 EUR

В офис на [Paysera] – 0 EUR

На терминали на [Perlas] – 0,05 % + 0,43 EUR



(до 300 EUR)

На гишета на [Maxima] – 0,35 EUR

(до 600 EUR)

В офиси на [Lietuvos paštas] – 0,35 EUR

(до 580 EUR)

В офиси на [PayPost] – 0,35 EUR

(до 580 EUR)

В книжарници [Natų] – 0,5% от сумата,

но не по-малко от 0,29 EUR

На терминали на [Foxbox]:

до 30 EUR – 1 EUR

30-200 – 1,50 EUR

201-400 - 2,00 EUR
(до 400 EUR)

[Money Express] (Латвия) – 0,5 % от сумата, н

о не по-малко от 0,60 EUR

(до 5000 EUR)

[E-lats] (Латвия) – 0,5 % от сумата,

но не по-малко от 0,60 EUR

[Money Express] (Естония) – 0,5 % от сумата,

но не по-малко от 0,60 EUR

(до 9000 EUR)

Овърдрафт и сродни услуги

Услугата не се предлага



Документ с информация за такси

Име на доставчика на сметката: „Finansinės paslaugos Contis“ UAB

Име на сметката: Сметка на дебитна карта Paysera Visa

Дата: 1-ви април 2021 г.

· Настоящият документ има за цел да Ви информира относно таксите за
използване на основните услуги, свързани с разплащателната сметка. С негова
помощ ще можете да съпоставите тези такси с таксите на други сметки.

· Възможно е да са приложими такси за използването на услуги, свързани със
сметката, които не са посочени тук. Пълната информация е предоставена в
Общите условия (https://www.paysera.bg/v2/bg-BG/dogovori/karta-paysera-visa-
2020).

Услуга Такса

Общи услуги по сметката

Управление на сметката

Сметка на дебитна карта Paysera Месечна поддръжка
такса

Общо годишна такса

0.75 €

9.00 €

Плащания (не включва карти)

Изпращане и получаване на
парични средства чрез SEPA

Превод на парични средства в евро –
SEPA

Получаване на плащания в евро –
SEPA

Не е приложимо

Не е приложимо

https://www.paysera.bg/v2/bg-BG/dogovori/karta-paysera-visa-2020
https://www.paysera.bg/v2/bg-BG/dogovori/karta-paysera-visa-2020


Изпращане и получаване на
парични средства извън SEPA

Превод на парични средства извън
SEPA

Получаване на международни
плащания

Не е приложимо

Не е приложимо

Карти и суми в брой

Издаване на дебитна карта за
физически/юридически лица

Издаване на допълнителна дебитна
карта за физически/юридически лица

Подмяна на дебитна карта за
физически/юридически лица

Анулиране на карта

За карта

За карта

За карта

За карта

За транзакция

За транзакция

На теглене

На теглене

На плащане

Не е приложимо

3.00 €/5.00 €

3.00 €/5.00 €

3.00 €/€5.00 €

3.00 €

0.00 €

0.10 € плюс
1.20% от
стойността на
транзакцията

1.00 €

1.50 € плюс
1.80% от
стойността на
транзакцията

0.00 €

Плащане с дебитна карта в евро

Плащане с дебитна карта в чужда
валута

Теглене на суми в брой в евро в
Европа

Теглене на суми в брой в чужда
валута извън Европа

Отказ на плащане поради липса на
средства

Разрешаване на плащане въпреки
липсата на средства

Овърдрафт и сродни услуги



Договорен овърдрафт

Недоговорен овърдрафт

Не е приложимо

Не е приложимо

Други услуги

Проверка на наличност на банкомат На заявка 0.30 €

Речник на термини

Термин Дефиниция

Разрешаване на
плащане въпреки
липсата на
средства

Доставчикът на сметката позволява да се извърши
плащане от сметката на клиента, въпреки че в нея няма
достатъчно наличност (или при изпълнението на
плащането ще бъде надвишен договореният за клиента
лимит за овърдрафт).

Договорен
овърдрафт

Доставчикът на сметката и клиентът се договарят
предварително, че клиентът може да заеме парични
средства, когато по сметката му няма наличност.
Споразумението определя максимална сума, която може
да бъде заета, както и дали ще бъдат начислени такси и
лихви.

Проверка на
наличност на
банкомат

Клиентът преглежда наличността по сметката на
банкомат.

Анулиране на
карта

Доставчикът на сметката начислява такса за анулиране,
ако клиентът анулира поръчката на картата в рамките на
първите 14 дни и вече е поръчана карта на името на
клиента.



Теглене на суми в
брой в евро в
Европа

Клиентът тегли пари от сметката на клиента в евро от
банкомат в Европа.

Теглене на суми в
брой в чужда
валута извън
Европа

Клиентът тегли пари от сметката на клиента в
чуждестранна валута от банкомат извън Европа.

Плащане с
дебитна карта в
евро

Клиентът използва своята дебитна карта, за да извърши
плащане в евро. Плащането може да бъде в магазин,
онлайн или по телефона.

Плащане с
дебитна карта в
чужда валута

Клиентът използва своята дебитна карта, за да извърши
плащане в чужда валута. Плащането може да бъде в
магазин, онлайн или по телефона.

Издаване на
дебитна карта

Доставчикът на сметката изпраща дебитна карта на
клиента.

Издаване на
допълнителна
дебитна карта

Доставчикът на сметката изпраща дебитна карта на
клиента, предназначена за друг потребител.

Управление на
сметката

Доставчикът на сметката управлява сметката, за да може
клиентът да я използва.

Получаване на
международни
плащания

Когато по сметката на клиента се прехвърлят парични
средства от друга сметка, като трансферът не е SEPA
превод.

Получаване на
плащания в евро
– SEPA

Когато по сметката на клиента се прехвърлят парични
средства от друга сметка, като трансферът е SEPA
превод.

Отказ на плащане
поради липса на
средства

Доставчикът на сметката отказва плащане от сметката на
клиента, тъй като по нея няма достатъчно налични
средства.

Подмяна на
дебитна карта

Доставчикът на сметката изпраща на клиента нова
дебитна карта.



Превод на
парични средства
в евро – SEPA

Доставчикът на сметката по указание на клиента
превежда парични средства от сметката на клиента към
друга сметка, изпълнявайки SEPA превод.

Превод на
парични средства
извън SEPA

Доставчикът на сметката по указание на клиента
превежда парични средства от сметката на клиента към
друга сметка извън зоната на SEPA.

Недоговорен
овърдрафт

Клиентът заема парични средства, когато по сметката му
няма наличност (или клиентът е надвишил договорения
лимит за овърдрафт) и това не е предварително
договорено с доставчика на сметката.


