Тарифа за BenchMаrk Mastercard
Валута на картата

Такса

BGN

EUR

USD

1. Издаване на карта
2. Плащане през наличен ПОС
3. Плащания през Виртуален ПОС и в Интернет

БЕЗ ТАКСА

4. Такса за SMS известяване при захранване на
картата от сметка в БенчМарк
5. Получаване на картата:
5.1 в офис на БенчМарк
5.2 на адрес в гр. София
5.3 на адрес в страната (извън гр. София)*

10 лв.
Бонус:

6. Годишна такса**

6 USD

БЕЗ ТАКСА за активни клиенти***
15 лв.

Бонус:

7. Захранване на карта от сметка в БенчМарк

5 EUR

7.5 EUR

9 USD

БЕЗ ТАКСА за активни клиенти****

1% мин. 1.5 лв.

1% мин. 0.75 EUR. 1% мин. 0.90 USD

8. Теглене от АТМ в страната

1% мин. 2 лв.

1% мин. 1 EUR

1% мин. 1.20 USD

9. Теглене от АТМ в чужбина

1% мин. 2 лв.

1% мин. 1 EUR

1% мин. 1.20 USD

10. Справка за баланс

1 лв.

0.25 EUR

0.30 USD

11. Блокиране на карта

5 лв.

2.5 EUR

3 USD

12. Отблокиране на карта

10 лв.

5 EUR

6 USD

13. Преиздаване на карта

10 лв.

5.0 EUR

6.0 USD

14. Неизползване на картата над 6 месеца*****

1 лв.

0.50 EUR

0.60 USD

15. Неоснователно оспорване

30 лв.

15.0 EUR

18.0 USD

*Таксата се събира от сметка ви в БенчМарк Финанс.
**Годишната такса се събира в края на дванадесетия месец от издаване на картата. В случай, че лицето се откаже от използване на
картата преди изтичане на 12 месеца, то дължи годишна такса, пропорционална на използваните месеци.
***Годишната такса ще бъде възстановена по сметката ви в БенчМарк Финанс, ако през последните 12 месеца сте сключили поне 30
сделки за всяка издадена карта, използвайки услугите на БенчМарк Финанс.
****Таксата за захранване ще бъде възстановявана веднъж месечно по сметката ви в БенчМарк Финанс, ако през съответния месец сте
сключили поне 10 сделки за всяка издадена карта, използвайки услугите на БенчМарк Финанс.
*****Таксата за неизползване на картата се събира месечно.

Важно:
1) При отказ за получаване на вече изработена карта от клиент, разходите по издаване и доставка в размер на 30 лв. ще бъдат за сметка
на клиента.
2) При прехвърляне на налични парични средства от карта към посочена от клиента сметка, таксите за превод са за сметка на клиента.
3) При положение, че клиентът прекрати взаимоотношенията си с БенчМарк Финанс, същия може да продължи да използва картата, като за
него ще бъде приложима Тарифата, обявена от Пейнетикс АД.
4) БенчМарк Финанс си запазва правото да променя условията на предложените бонуси при определени пазарни условия.
Настоящата тарифа е приложима, считано от 01.01.2017 г.

