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МАКРОАДВАНС АД, ЕИК 201127485, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ГР.СОФИЯ, 

УЛ.Г.С.РАКОВСКИ № 147 

Тарифа за такси и разноски, събирани от МАКРОАДВАНС АД при 

издаване на документи 

(приета с Решение на Съвета на Директорите на „Макроадванс“ АД от 

25.01.2018г.) 

 

Настоящата Тарифа влиза в сила и следва да се прилага считано от 1-ви Февруари 2018г. 

Дата: 25/01/2018г. 
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Раздел 1. Такси, събирани от „Макроадванс“ АД при издаване на документи 

 

1.1. Издаване на документи в срок до 7 (седем) календарни дни от поискването им – 

„Стандартна поръчка“ 

1.1.1. Удостоверение за погасен дълг – 20 лв (двадесет лева); 

1.1.2. Удостоверение за актуално състояние (размер на непогасен остатък по 

главница, лихви и разноски) по непогасено задължение - 20 лв (двадесет лева); 

1.1.3. Референция за рефинансиране на задължение - 20 лв (двадесет лева); 

1.1.4. Удостоверение за липса/наличие на задължение към „Макроадванс“ АД с 

посочване на точния размер на всички погасени (в това число и информация за 

извършените плащания)  и непогасени задължения към „Макроадванс“ АД  – 60 лв 

(шестдесет лева); 

1.1.5. Издаване на други документи, извън посочените по-горе – размерът на 

таксата се определя по договаряне. 

 

1.2. Издаване на документи в срок до 2 (два) работни дни от поискването им – 

„Експресна поръчка“ 

1.2.1. Удостоверение за погасен дълг – 30 лв (тридесет лева); 

1.2.2. Удостоверение за актуално състояние (размер на непогасен остатък по 

главница, лихви и разноски) по непогасено задължение - 30 лв (тридесет лева); 

1.2.3. Референция за рефинансиране на задължение - 30 лв (тридесет лева); 

1.2.4. Удостоверение за липса/наличие на задължение към „Макроадванс“ АД с 

посочване на точния размер на всички погасени (в това число и информация за 

извършените плащания)  и непогасени задължения към „Макроадванс“ АД  – 90 лв 

(деветдесет лева); 

1.2.5. Издаване на други документи, извън посочените по-горе – размерът на 

таксата се определя по договаряне. 

 

Раздел 2. Допълнителна информация относно посочените в Раздел 1 такси 

 

2.1. Горепосочените такси са с включен Данък Добавена Стойност. 

2.2. Посочените в Раздел 1 Такси и разноски важат за едно задължено лице. В 

случай, че различни лица изискват издаване на документите по Раздел 1 за едно и 

също задължение, всяко от тях заплаща отделно такса за издаването им. 

2.3. Таксите се заплащат единствено по банков път, по банкова сметка на 

МАКРОАДВАНС АД или чрез наложен платеж при използване на куриерски 

услуги.Разходите за наложен платеж са за сметка на получателя. 

2.4. Документите се издават и предоставят на адресата лично в офис на 

МАКРОАДВАНС АД след заплащане на определената в настоящата Тарифа такса. 

При поискване от страна на адресата, документите се изпращат чрез куриерски 

услуги или чрез Българска пощи (препоръчано, с обратна разписка), разходите за 

които се поемат от и са за сметка на адресата/получателя. 

 

 

Раздел 3.  Общи условия 

 

3.1. Таксите, постановени в настоящата Тарифа са валидни в случаите, в които 
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не е договорено друго. За всички останали услуги и случаи, които не са включени в 

Тарифата, таксите са по договаряне.  

3.2. МАКРОАДВАНС АД си запазва правото по своя преценка в отделни случаи 

да откаже събирането на определените в тази Тарифа такси и разноски. 

3.3. МАКРОАДВАНС АД си запазва правото да прилага допълнителни такси и 

разноски за специфични нареждания или изисквания, предизвикали допълнителна 

работа или сложност и/или отговорност във връзка с извършване на исканата 

услуга/издаване на изискания документ. 

3.4. МАКРОАДВАНС АД си запазва правото да променя настоящата Тарифа. 

При промени в Тарифата, МАКРОАДВАНС АД уведомява клиентите най-малко два 

месеца преди датата, от която промените влизат в сила, чрез съобщения на 

определените за това места в офисите на МАКРОАДВАНС АД, както и чрез 

публикуването на промените в интернет страницата на МАКРОАДВАНС АД. При 

поискване, промените в Тарифата могат да бъдат получени и на хартиен носител в 

офис на МАКРОАДВАНС АД. 

 


