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Дата Време на обслужване

Петък, 31.03.2023 г. До ок. 17:30 ч., след това не са възможни 
банкови услуги.
Изключение: Платежните нареждания за 
парично уреждане се изплащат.

Събота, 01.04.2023 г. Ограничено отворено: Отворено за пощенски 
услуги. Не са възможни банкови услуги.
Изключение:  Платежните нареждания за 
парично уреждане се изплащат.

Неделя, 02.04.2023 г. Затворено

Понеделник, 03.04.2023 г. Нормално работно време
Банкови услуги след 09:00 ч.

Ограничено обслужване от 31.03 до 03.04.2023 г.  
Ние мигрираме нашите ИТ системи. За съжаление, това ще доведе до ограничения в нашето 
обслужване от 31.03.2023 г. от 17:00 ч. до 03.04.2023 г. до ок. 09:00 ч.: През това време няма 
да можете да използвате онлайн банкирането. Други услуги, като телефонно банкиране, 
банкоматите на Postbank и устройствата на самообслужване, също ще са на разположение  
в ограничена степен. Моля, вземете това под внимание. 

Информация за работното време ще откриете на място или онлайн на адрес  
www.postbank.de/filialsuche

Начини за връзка с Postbank
Клонове на Postbank

Начини за връзка с Postbank
Искате да изтеглите пари в брой?

Това е възможно от много банкомати и бензиностанции. Всички детайли ще прочетете тук. Къде в 
близост до вас можете да получите пари брой ще научите онлайн на адрес  
www.postbank.de/geldautomaten.    

•  от банкомати     
От много банкомати на Postbank можете да получите пари в брой денонощно. Безплатно за 
вас е и тегленето на пари от банкоматите на Cash Group. В това число се включват Postbank, 
Deutsche Bank, Commerzbank и HypoVereinsbank. 
Поради обявеното системно мигриране на ваше разположение от 31.03.2023 г. ок. 17:30 ч. до 
03.04.2023 г. ок. 09:00 ч. ще има само ограничено обслужване от банкоматите.

•  от бензиностанции на Shell  
В участващите бензиностанции почти навсякъде ще получите безплатно пари в брой. Дори и 
без да зареждате гориво. 
За съжаление, тази услуга няма да е на ваше разположение от 31.03.2023 г., 17:30 ч. до 
03.04.2023 г., ок. 09:00 ч. поради обявените системни мигрирания.
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•  на касата в обекти за търговия на дребно 
В много магазини можете да получите пари в брой на касата в работно време. Често пъти 
условието е да имате покупки за минимална сума между 5 и 20 евро. Нуждаете се от вашата 
Postbank Card и съответния ПИН (таен номер).

•  в клоновете на Postbank  
За съжаление, от 31.03.2023 г., 17:30 ч. поради системното мигриране не могат да се предлагат 
банкови услуги. Изключение:  Платежните нареждания за парично уреждане се изплащат. 
Информация за работното време ще откриете на място или онлайн на адрес  
www.postbank.de/filialsuche.

•  в партньорски клонове на Deutschen Post 
Близо 2000 партньорски клона на Deutschen Post също ви предлагат услугите на Postbank  
в нормалното си работно време. Там например можете да получите пари в брой. От 31.03.2023 
г., 17:30 ч. до 03.04.2023 г., 09:00 часа няма да могат да се предлагат банкови услуги с 
 изключение на изплащания на платежни нареждания за парично уреждане. Локациите  
и работното време можете да откриете на адрес www.postbank.de/filialsuche.

Желаете да блокирате карта, напр. дебитна карта на Postbank, SparCard, Master 
или Visa?  

От 31.03.2023 г., ок. 17:00 ч. до 03.04.2023 г., ок. 09:00 ч. важи следното правило: Можете да 
 поискате блокиране на кредитни карти по телефона на номер 069 66571333. Това е възможно 
денонощно. Можете да поискате блокиране на дебитна карта на Postbank или SparCard по всяко 
време на номер 069 740-987.

След 03.04.2023 г. ок. 14:00 ч. отново ще можете да искате денонощно блокиране на ваши-
те  дебитни карти на Postbank и на SparCard в приложението Postbank Banking & Brokerage. 
 Алтернативно можем да приемем вашето желание за блокиране по време на общоприетото 
 работно време по телефона на номер 0228 5500 5500 или 069 6657 1333 (кредитни карти)  
или 069 74 0987 (дебитни карти и SparCard) и да извършим блокирането.

Желаете да използвате своята кредитна карта физически или онлайн?

Физическо използване в обектите за търговия на дребно или с банкомати: 
Плащането с кредитна карта в обекти за търговия на дребно функционира както обикновено.

Трансакции при електронна търговия / онлайн използване: 
ВАЖНО УКАЗАНИЕ при ОНЛАЙН ПЛАЩАНИЯ: От 31.03 до 04.04.23 г. може в отделни случаи при 
плащане в интернет с вашата кредитна карта да се стигне до отказване на плащането поради 
сервизните дейности. Моля, използвайте в такъв случай алтернативна форма на плащане.

Желаете достъп до вашата сметка в онлайн банкирането на Postbank или по 
 телефона? 

•  Postbank Banking & Brokerage и Postbank финансов асистент (приложение) 
Поради обявените системни мигрирания банкирането и брокерските услуги (търговия с ценни 
книжа) няма да са на ваше разположение от 31.03.2023 г., 17:30 ч. до 03.04.2023 г., ок. 14:00 ч. 
 
 Вашият онлайн превод трябва да се осчетоводи още през първото тримесечие на 2023 г.?   
Тогава го възложете най-късно до 30.03.2023 г., 17:00 ч. Това важи за преводи в Германия и в 
SEPA пространството. Към онлайн преводите тук се числят и дадените поръчки на сервизен 
терминал в клоновете на Postbank. 

 
•  Телефонно банкиране Postbank   

По телефона на номер 0228 5500 5500 можете да получите информация за състоянието на 
вашата сметка и за вашите обороти до 31.03.2023 г., 17:00 ч.   



Поръчки Докога да се подават за осчетоводяване 

Онлайн поръчки през  
онлайн банкиране 
или приложение 

Онлайн поръчките в Германия и SEPA пространството, които  
трябва да достигнат до получателя още преди второто 
тримесечие, трябва да се дадат най-късно до 30.03.2023 г., 
17:00 ч. 

Преводи от сервизен 
терминал  в Германия и SEPA 
пространството

Преводите в Германия и SEPA пространството, които 
клиентите извършват от сервизни терминали в зоните за 
самообслужване на клоновете на Postbank, трябва да се 
възложат най-късно до 30.03.2023 г., 17:00 ч., ако трябва да 
достигнат до получателя преди второто тримесечие. 

Поръчки с хартиени 
квитанции

За да могат поръчките с хартиени квитанции да се осчетоводят 
своевременно преди новото тримесечие, клиентите трябва 
да подадат тези поръчки най-късно до 28.03.2023 г. в клоновете 
на Postbank или по пощата.  Изпразването на пощенската кутия 
трябва да се извърши още същия ден. Моля, имайте предвид,
че ние нямаме влияние върху пощенските процеси.

Телефонни поръчки При превеждане с телефонно банкиране имайте предвид 
следното: На 31.03.2023 г. можете да подадете поръчките си 
до 16:00 ч.

Вашата поръчка по телефона трябва да се осчетоводи още 
през първото тримесечие на 2023 г.?
Тогава я дайте най-късно до 30.03.2023 г., 17:00 ч.
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При превеждане с телефонно банкиране Postbank, моля, имайте предвид следното:
На 31.03.2023 г. можете да подадете поръчките си до 16:00 ч. 

Вашата поръчка по телефона трябва да се осчетоводи още през първото тримесечие?
Тогава я дайте най-късно до 30.03.2023 г., 17:00 ч.

 
Частните клиенти могат да се свържат с нас по телефона на номер 0228 5500 5500:
Петък,  31.03.2023 г. 7:00 ч. до 17:00 ч.
Събота,  01.04.2023 г. недостъпно
Неделя,  02.04.2023 г.  недостъпно
Понеделник,  03.04.2023 г. след 9:00 ч.   

Бизнес центърът на Postbank обслужва фирмените клиенти на телефон 0228 5500 4400:
Петък,  31.03.2023 г. 8:00 ч. до 17:00 ч.
Събота,  01.04.2023 г. недостъпно
Неделя,  02.04.2023 г.  недостъпно
Понеделник,  03.04.2023 г. след 9:00 ч.

Кога ще бъдат осчетоводени вашите преводи/поръчки?

До кога трябва да подадете поръчката си, така че ние да можем да я осчетоводим през първото 
тримесечие на 2023 г., ще видите в този преглед:  

В случай на несъответствия между немската и българската версия немската 
версия има предимство. Можете да намерите немската версия тук:
https://www.postbank.de/downloads/hinweise-systemarbeiten.html




