Ценова листа за издаване и обслужване на международни платежни карти
Transcard MasterCard Business

Кредити
Общ кредитен лимит
Годишен лихвен процент по кредитите
Надбавка към годишния лихвен процент по
кредитите при забава в плащането на
минималната погасителна вноска по кредитите
Минимална погасителна вноска по кредитите
(МПВ)

до 50 000 лева
14.5%
5 процентни пункта годишно
Представлява сбор от:
 непогасеното превишение над общия кредитен лимит към
края на календарния месец;
 сумата на всички начислени съгласно ценовата листа и
неплатени такси и комисиони към края на календарния
месец;
 дължимите лихви по кредитите към края на календарния
месец;
 сума, равна на 5% от непогасените към края на
календарния месец главници по кредитите.
МПВ не може да бъде по-малка от 20 лева или от общото
задължение по кредитите към края на календарния месец, ако
общото задължение по кредитите е по-малко от 20 лева.

Такси и комисиони
Разглеждане на документи за кредити
Управление на кредити
Откриване на платежна сметка
Обслужване на платежна сметка
Издаване на платежна карта
Издаване на допълнителна карта
Годишна такса за използване на платежна карта:
 при общ кредитен лимит до 100 лева включително
 при общ кредитен лимит над 100 лева
Годишна такса за използване на допълнителна карта:
 при общ кредитен лимит до 100 лева включително
 при общ кредитен лимит над 100 лева
Плащане на стоки и услуги чрез терминално устройство ПОС в страната и в чужбина
Плащане на стоки и услуги чрез интернет
Плащане на битови сметки
Възстановяване на пари по Transcard MasterCard Business (refund)

без такса
без такса
без такса
без такса
без такса
без такса
без такса
50 лева
без такса
25 лева
без такса
без такса
без такса
без такса
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Теглене на пари в брой чрез терминално устройство АТМ в България
2% + 1 лев
Теглене на пари в брой чрез терминално устройство АТМ в чужбина
2% + 5 лева
Теглене на пари в брой чрез терминално устройство ПОС в България
2% + 1 лев
Теглене на пари в брой чрез терминално устройство ПОС в чужбина
3% + 10 лева
Внасяне на пари в брой в офиса на ТФС
без такса
Внасяне на пари в брой чрез терминално устройство ПОС на ТФС
1 лев
Внасяне на пари в брой в офис на EasyPay
1 лев
Банков превод по Transcard MasterCard Business
без такса за ТФС
Прехвърляне на пари по Transcard MasterCard Business чрез системата ePay
1 лев
Прехвърляне на пари по Transcard MasterCard Business чрез услугата global.transfer
 за суми до 100 лева включително
1 лев
3 лева
 за суми от 100.01 до 500 лева включително
5 лева
 за суми над 500 лева
Прехвърляне на пари онлайн от Transcard MasterCard Business по trans.pay MasterCard
1 лев
Прехвърляне на пари онлайн от Transcard MasterCard Business по друга платежна
2 лева
карта, издадена от ТФС и различна от trans.pay MasterCard
Прехвърляне на пари онлайн от Transcard MasterCard Business по банкова сметка в
2 лева
България
Блокиране на платежна карта
без такса
Деблокиране на платежна карта по писмено искане на клиента
10 лева
Забрана и разрешаване на операции в интернет с Transcard MasterCard Business
без такса
Създаване и операции с виртуален номер за плащане в интернет
без такса
Промяна на ПИН на терминално устройство АТМ
без такса
Издаване на нови ПИН и еПИН по искане на клиента
6 лева
Преиздаване на платежна карта поради изтичане на срока на валидност
без такса
Преиздаване на платежна карта преди изтичане на срока на валидност по искане на
12 лева
клиента
Промяна на операционни лимити по платежна карта по искане на клиента
10 лева
Превишение над договорения общ кредитен лимит
без такса
Изготвяне и изпращане на месечно извлечение на хартиен носител при наличие на
1 лев
непогасени главници по кредитите към края на календарния месец
Изготвяне и изпращане на месечно извлечение на хартиен носител при погасени
без такса
главници по кредитите към края на календарния месец
Изготвяне и изпращане на месечно извлечение по e-mail
без такса
Изготвяне и изпращане на месечно извлечение на друг траен носител (интернет
без такса
профил на клиента)
Изготвяне на справка за извършените платежни операции и за задълженията по
без такса
кредитите в интернет профила на клиента
Изготвяне на справка за извършените платежни операции и за задълженията по
без такса
кредитите на хартиен носител по искане на клиента в офиса на ТФС
Изпращане на съобщения чрез e-mail при извършване на платежна операция
без такса
Изпращане на съобщения чрез SMS за размера на задълженията по кредитите
без такса
Изпращане на съобщения чрез SMS:
 при извършване на платежна операция;
0.12 лева
 във връзка с плащане на битови сметки;
 във връзка с услугата @info.
Неоснователно оспорване на платежна операция
25 лева
Откриване и изпълнение на арбитражна процедура към MasterCard International за
платените от ТФС такси и
оспорване на платежна операция с платежна карта
комисиони към
MasterCard International
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по предоставени
15 лева
кредити
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Лимити по платежни операции с Transcard MasterCard Business

вид на лимита

сума на лимита,
BGN

24 - часов лимит за теглене на суми в брой

5 000

24 - часов лимит за плащане на стоки и услуги и преводи между сметки чрез виртуално
терминално устройство ПОС

15 000

7 - дневен лимит за теглене на суми в брой

10 000

7 - дневен лимит за плащане на стоки и услуги и преводи между сметки чрез виртуално
терминално устройство ПОС

30 000

Забележки:
1. Всички цени на услуги, които се облагат с ДДС, са посочени с включен ДДС.
2. За непредвидените в тази ценова листа такси и комисиони се прилага единната тарифа на MasterCard
International.
3. Всички такси и комисиони се начисляват при извършване на услугата, с изключение на годишните такси за
използване на платежна карта и на допълнителна карта, които се начисляват в началото на всеки
едногодишен период.
Настоящата ценова листа е приета от Съвета на директорите на Транскарт Файненшъл Сървисис на 17.01.2018 г.
и е в сила от 01.04.2018 година.
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