
 

 

 
 
 
 
 

Термин Определение 
  

Поддържане на сметката Доставчикът на сметка управлява сметката, открита от името на 

 клиента 
  

Издаване на дебитна карта 

Доставчикът на услуги на сметка издава дебитна карта, свързана със сметката 
на 

 

клиента. Всяко плащане, инициирано чрез употребата на дебитна карта е 
незабавно 

 дебитирано от сметката на клиента 
  

Издаване на кредитна карта Доставчикът на услуги на сметка издава разплащателна карта, свързана с 

 разплащателната сметка на клиента. Сумата на плащането, извършено с 

 

картата по време на договорения период, трябва да се дебитира от сметката 
на 

 клиента изцяло или частично на зададения ден. Споразумението за кредит, 

 сключено между доставчика на услуги на сметка и клиента, 

 определя дали клиентът ще заплати лихва върху заетата 

 сума. 
  

Теглене в брой Клиентът тегли пари от сметката си. 
  

Депозити в брой Клиентът внася пари в сметката си. 
  

Кредитен трансфер в SEPA Доставчикът на услуги на сметка прехвърля средства от сметка на клиент към 

 

друга сметка съгласно инструкциите на клиента. Приложими за плащания в 
EUR, 

 извършени към сметки, открити в държави, които принадлежат към областта 

 SEPA. 
  

Кредитен трансфер извън 
SEPA Доставчикът на услуги на сметка прехвърля средства от сметка на клиент към 

 

друга сметка съгласно инструкциите на клиента. Приложими за плащания във 
валута, различна от EUR, 

 или за плащания, извършени към сметки, открити в държави, които 

 не принадлежат към областта SEPA. 
  

Директен дебит 
Клиентът предоставя на друго лице (получателя на плащането) правото да 
инструктира 

 доставчика на услуги на сметка да прехвърли пари от сметката на клиента 

 

към сметката на получателя на плащането. Доставчикът на услугите на сметка 
прехвърля парите 

 

към получателя на плащането на деня или дните, договорени между клиента 
и 

 получателя на плащането. Сумата може да варира. 
  

Автоматично плащане на 

Доставчикът на услуги на сметка, съобразно инструкциите, предварително 
предоставени от 

електронни фактури клиента, заплаща електронната фактура на получателя на плащането, 

 изпратена чрез системата за онлайн банкиране на платеца. 
  

Администриране на 
входящи Доставчикът на услуги на сметка администрира входящите плащания в EUR от 

плащания в EUR сметки, открити в държави, които принадлежат към областта SEPA. 
  

Администриране на транс- Доставчикът на услуги на сметка администрира входящите плащания във 



 

 

валута, различна от EUR, или 

гранични входящи плащания от сметки, открити в държави, които не принадлежат към 

плащания областта SEPA 
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