ТАРИФА
НА УСЛУГИТЕ ЗА
ДОСТАВЧИЦИ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ
БИСЕРА7-EUR

Приета на 9.11.2016 от Съвета на директорите на БОРИКА АД
Дата на влизане в сила 1 януари 2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ:
ГЛАВА 1.2. БИСЕРА7-EUR ........................................................................................................................................................... 3
5.

МЕСЕЧНИ ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМАТА ................................................................................ 3

6.

МЕСЕЧНИ ТАКСИ ЗА ОБРАБОТКА НА ТРАНЗАКЦИИ В СИСТЕМАТА ........................................................................... 3

7.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ .................................................................................................................................................. 4

2

ГЛАВА 1.2. БИСЕРА7-EUR
Такси за ползвани услуги се заплащат само от директните участници. Дължимите суми за ползвани
услуги от участници с многоадресен достъп и индиректни участници, се заплащат от съответния
директен участник.

5. Месечни такси за участие и поддръжка на системата
Шифър

Наименование на услугата

Мярка

Цена
(лв., без ДДС)

B7.01.02.010

Такса за участник в системата

Месечна такса

1 000,00

B7.01.01.010

Такса за участник с многоадресен
достъп

Месечна такса

1 000.00

B7.01.01.020

Такса за ДПУ с право на достъп

Месечна такса

1 000.00

Месечната такса се начислява в началото на всеки месец и се отнася за предходния месец.
При включване/изключване на участник от системата, месечната такса се начислява от месеца,
следващ завършването на дейностите по включване/изключване, удостоверени с писмен документ.

6. Месечни такси за обработка на транзакции в системата
Шифър
B7.02.01.011
B7.02.01.012
B7.02.01.014
B7.02.01.015

Наименование на
услугата

Цена
(лв., без ДДС)

Мярка

Часова зона

Цена на транзакция за
изпращане

Брой

Първа

0.05

Брой

Втора

2.00

Цена на транзакция за
получаване

Брой

Първа

0.05

Брой

Втора

0.05

6.1.

Участниците в БИСЕРА7-EUR заплащат такса за обработените от тях и от
регистрираните към тях участници с многоадресен достъп транзакции към системата.

6.2.

Схемата на отчитане и ценообразуване включва следните компоненти:
6.2.1. Брой транзакции – автоматизирано отброяване на изпратените и получени
транзакции;
6.2.2. 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;
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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6.2.3. Единичната цена на транзакция е фиксирана и не зависи от броя или типа на
транзакциите (изпратена или получена), а само от часовата зона, в която те
попадат.
6.2.4. В началото на всеки месец се заплащат таксите за обработка на транзакции
през предходния месец.

7. 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
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 ДПУ с право на
достъп в БИСЕРА7-EUR

Еднократна такса

330.00

B7.03.02.010

Прекратяване на участие в
БИСЕРА7-EUR

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 ДПУ с право на
достъп

Еднократна такса

230.00

B7.03.03.010

Статистическа информация за
отчетен период

Ел. поща

91.00

B7.03.03.020

Статистическа информация по
задание на клиент

По договаряне

7.1.

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 покъсно от началото на сертификационните тестове и обучението на персонала на
участника.

7.2.

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 която 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 изключване. Транзакциите на такъв
участник не се заплащат.
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