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ГЛАВА 2. БИСЕРА7-EUR
Такси за ползвани услуги се заплащат само от директните участници. Дължимите суми за ползвани
услуги от участници с многоадресен достъп, индиректни участници и участници с адресируем BIC
код се заплащат от съответния директен участник.

1. Месечни такси за поддръжка на многоадресен и индиректен участник
до системата
Шифър

Наименование на услугата

Мярка

Цена
(лв., без ДДС)

B7.01.01.010

Месечна такса за поддръжка на всеки
участник с многоадресен достъп в
БИСЕРА7-EUR

Месечна такса

50.00

B7.01.01.020

Месечна такса за поддръжка на
индиректен участник или участник с
адресируем BIC код в БИСЕРА7-EUR

Месечна такса

20.00

2. Такси за поддръжка и обработка на транзакции за директен участник
в системата
Директните участници в БИСЕРА7-EUR заплащат такса за обработка на подадените от тях и
от регистрираните към тях участници с многоадресен достъп транзакции към системата.
Схемата на отчитане и ценообразуване включва няколко компонента:
2.2.1

Месечна такса;

2.2.2

Брой транзакции – автоматизирано отброяване на подадените транзакции;

2.2.3

Часова зона – има две часови зони в зависимост от времето на постъпване на транзакциите
в БИСЕРА7-EUR:







Първа – от 15:00 ч.на ден Д-1 до 14:44 ч. на ден Д;
Втора – от 14:45 ч. на ден Д до 14:59 ч. на ден Д;
Втора намалена – 10% от броя на транзакциите за цикъл, предадени от участник в
БИСЕРА7-EUR във втора зона, се заплащат по цени за първа зона. Всички
транзакции, предадени във втора зона, надхвърлящи 10% от броя на транзакциите
за цикъл, се таксуват по цени за втора зона.
При удължаване на времето за приемане на информация от участниците в
БИСЕРА7-EUR за краен час на втора зона се счита крайният час за приемане на
информация.
Часовите зони подлежат на промяна при промени в графика на БИСЕРА7-EUR.
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3. Опции за заплащане
Възможни са две опции за заплащане на таксата за обработка на транзакции по избор на участника:
Опция А:
Еднократно, в началото на всеки месец, се заплаща месечна такса за предходния месец.
Единичната цена на транзакция е фиксирана и не зависи от броя на транзакциите, подадени към
системата, а само от часовата зона, в която те попадат.

Шифър

Наименование на
услугата

Мярка

Часова зона

Цена
(лв., без ДДС)

B7.01.02.010

Месечна такса

Брой

B7.02.01.011

Цена на транзакция

Брой

Първа

0.59

B7.02.01.012

Брой

Втора

2.00

B7.02.01.013

Брой

Втора намалена

0.59

195.00

Опция Б:
Еднократно, в началото на всеки месец, се заплаща месечна такса за предходния месец.
Единичната цена на транзакция от първа часова зона се определя от броя транзакции за месеца,
постъпили в системата в тази часова зона. Единичната цена на транзакция във втора часова зона
е постоянна и не зависи от броя постъпилите транзакции.
Шифър
B7.01.02.020
B7.02.02.011
B7.02.02.012
B7.02.02.013
B7.02.02.014

Наименование на услугата

Мярка

Месечна такса

Брой

Цена на транзакция:
1 – 2 500
2 501 – 5 000
5 001 – 7 500
7 501 – 10 000
над 10 001

Брой

B7.02.02.015
B7.02.02.016

Цена на транзакция

Брой

Часова
зона

Цена
(лв., без ДДС)
391.00

Първа

0.45

Първа

0.37

Първа

0.29

Първа

0.16

Първа

0.10

Втора

2.00
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Например стойността на транзакциите през месец юни на Банка Х, избрала Опция А, и Банка У,
избрала Опция Б, се изчислява по следния начин:
БАНКА ‘Х’
Ценова опция А
Дата

195
01.06.2009 – 30.06.2009

Брой транзакции (общо)

11 000

Първа часова зона

10 000

Втора часова зона

1 000

Стойност

10 000 х 0.59
1 000 х 2.00
1 х 195.00

ОБЩО за месец юни (в лв. без ДДС)

5 900
2 000
__195
8 095

БАНКА ‘Y’
Ценова опция Б
Дата

391
01.06.2009 – 30.06.2009

Брой транзакции (общо)

11 000

Първа часова зона

10 000

Втора часова зона

1 000

Стойност

ОБЩО за месец юни (в лв. без ДДС)

2 500 х 0.45
2 500 х 0.37
2 500 х 0.29
2 500 х 0.16
1 000 x 2.00
1 х 391.00

1 125
925
725
400
2 000
__391
5 566

Не по-късно от 15 дни преди изтичане на всяко календарно тримесечие директните участници в
БИСЕРА7-EUR имат право с писмено изявление до БОРИКА АД да променят ценовата опция.
Промяната влиза в сила от началото на следващото календарно тримесечие.
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4. Допълнителни услуги
Допълнителни са услугите, свързани с генериране и изпращане на информация под формата на
различни видове справки, сертифициране и прекратяване на участие в системата.
Шифър

Наименование на услугата

Мярка

Цена
( лв., без ДДС)

B7.03.01.010

Сертифициране и включване на
директен участник в БИСЕРА7-EUR

Еднократна такса

960.00

B7.03.01.020

Сертифициране и включване на
участник с многоадресен достъп в
БИСЕРА7-EUR

Еднократна такса

960.00

B7.03.01.030

Регистрация на индиректен участник
или участник с адресируем BIC код в
БИСЕРА7-EUR

Еднократна такса

330.00

B7.03.02.010

Прекратяване на участие в
БИСЕРА7-EUR на директен участник

Еднократна такса

670.00

B7.03.02.020

Прекратяване на участие в
БИСЕРА7-EUR на участник с
многоадресен достъп

Еднократна такса

670.00

B7.03.02.030

Прекратяване на участие в
БИСЕРА7-EUR на индиректен
участник или участник с адресируем
BIC код

Еднократна такса

230.00

B7.02.03.010

Обобщена информация за
цикъл/ден

B7.03.03.010

Статистическа информация за
отчетен период

B7.03.03.020

Статистическа информация по
задание на клиент

Брой

1.45

Ел. поща

80.00
По договаряне

Сертифициране на нови участници в БИСЕРА7-EUR се заплаща с еднократни такси, които се
фактурират на база писмено заявление за извършване на услугата и след сключването на
договора за включване и участие. Плащането се извършва не по-късно от началото на
сертификационните тестове и обучението на персонала на Банката.
Прекратяване на участие в БИСЕРА7-EUR. Когато участникът вече не може да използва
ефективно нито един SEPA инструмент, за периода, предвиден в правилата на
БИСЕРА7-EUR, в който той продължава да има възможност за предаване/получаване на
информация за инициираните от/насочените към него транзакции за обработка на
изключенията, се дължи еднократна такса, която се фактурира на база писмено заявление за
изключванеТранзакциите на такъв участник не се заплащат.

6

7

