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Пускат прототип
на цифрово
евро догодина
Очаква се Европейската централна банка да пусне „прототип” на цифрова валута през следващата година.
Това заяви управителят на френската
централна
банка
Франсоа Вилроа дьо
Гало по време на Световния икономически
форум в Давос. Въпреки това той подчерта,
че съществува голяма
предпазливост относно концепцията за
пускане на цифрови
валути на централните банки. Въпреки
това сред присъстващите има значителен
скептицизъм относно
много аспекти на дигиталните
активи.
„Някои stablecoins заслужават името си, но
има други, които не го
правят”, посочи от
своя страна и управителят на МВФ Кристалина Георгиева, която
въпреки това призна,
че „идеята за цифрови валути на централните банки се движи
толкова бързо, че
МВФ трябва да я прегърне”.

БАНКИ СЪЩО ВДИГАТ ТАКСИТЕ ЛЯТОТО

Дерат ни за превод
на дребни суми

Таксите за превод на пари се вдигат.
СНИМКА: ISTOCK

тинки. Доскоро цената
на услугата бе 50 ст.
Преводът на пари
Таксите за преводи на
през една от най-масо- суми над 110 лева оставо използваните пла- ват без промяна.
тежни системи с каси
в цялата страна поскъпна.
Промяната е влязла в
По-високи са и цените
сила от 16 май.
за превод в брой по
По-високи са таксите банкова сметка, отново
за преводите до 110 за суми до 110 лева.
лева. Най-високата е Над тази горница стой2,27 лева, като тя важи ността на услугата осза суми от 95 до 110 тава без промяна. За
лева.
нареждане на до 10
За да преведем на- лева например вече
пример 20 лева в брой трябва да платим 1 лев.
на каса на физическо А ако искаме да превелице, трябва вече да дем между 95 и 110
платим такса от 73 сто- лева, таксата е вече
СОФИЯ СИМЕОНОВА

Сметка

Даваме 23 ст. отгоре, новите
тарифи за плащания до 110 лева
2,05 лева.
Подобно на банките
платежната система въвежда и такса за обща
дневна наличност по
сметка на клиент, надвишаваща 500 000
лева. Таксата е 0,70%
на годишна база върху
сумата на превишението, освен ако не е договорено друго.

Трезори
Някои банки също се
готвят отново да вдигат
част от тарифите си. От
5 юли една от най-големите банки ще вдигне
таксата за внасяне в

брой на каса. Сега за
тази услуга се искат
1,50 лева за суми до
3000 лева и 0,20%, но
минимум 3 лева, за поголеми суми. С предстоящите промени таксата
ще стане 0,20%, но минимум 2 лева.
За касов превод, когато наредителят е клиент на банката, таксата
се вдига от 0,45%, но
минимум 4,50 лева, на
0,50%, но минимум 5
лева. Ако наредителят
не е клиент на кредитната институция, цената на услугата се променя от 5 лв.+0,5% на 6
лв.+0,55%.

Друга от най-големите банки променя част
от таксите си за обслужване на сметки за
основни операции от 1
юни. За теглене на пари
в брой на каса до 1000
лева услугата поскъпва
от 0,4%, но минимум
3,49 лева, на 0,47%, но
минимум 4,37 лева.
Тегленето с дебитна
карта на банкомат, обслужван от банката,
поскъпва с 1 ст. - от 24
на 25 ст. Ако се използва устройство на друга
кредитна институция,
обаче таксата поевтинява от 1,14 лева на
1,13 лева.

