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Лихви по сметки

Раздел Първи: Референтни лихвени проценти, с които се олихвяват 
средствата по банкови сметки (лихви по кредитно салдо)

Съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълното изплащане на паричните 
средства по всички банкови сметки на клиентите (физически лица и бизнес клиенти) в левове и в чуждестранна валута и начислените лихви по тях, 
открити в Първа инвестиционна банка АД, в общ размер до 196 000 лв. за всеки клиент.

Лихвите, с които Банката олихвява средствата на клиенти по банковите сметки, включително разплащателни, депозитни и спестовни, се определят 
съобразно лихвената политика на Банката, пазарните условия на вътрешния и международните пазари и се утвърждават от Управителния съвет на 
ПИБ. Банката обявява пределните лихвени проценти по видове сметки и валута, като си запазва правото да ги променя едностранно. Актуалните 
лихвени проценти се обявяват предварително в банковите офиси и се публикуват на интернет страницата на ПИБ: www.fibank.bg/Лихвен бюлетин.

Методи за изчисляване на лихвата

Годишен номинален лихвен процент (проста лихва) – начислява се върху вложената сума (главницата), като след съответния лихвен период лихвата не се 
добавя към главницата, а се изплаща по друга сметка на клиента в Банката или в брой на каса.

Лихвите се обявяват на годишна база, независимо от срочността на депозита. Например, при 3-месечен депозит и годишна номинална лихва 4%, 
на датата на изтичане срока на депозита (на падежа) лихвата, която ще се получи, е 1% върху вложената сума (главницата) на депозит. В случай 
че депозитът бъде подновен за още един 3-месечен период, начисленият лихвен процент за двата периода е в размер на 2%, за три периода – 3%, 
за 4 периода (една година) – 4%.

Годишен ефективен лихвен процент – капитализирана (сложна) лихва – лихвата е капитализирана (сложна), когато след всеки лихвен период тя се 
прибавя към главницата, за да се капитализира, т.е. да се олихви заедно с главницата през следващия лихвен период.

В примера по-горе, ако клиентът не изтегли тримесечния си депозит и начислените лихви по него за нови 3 периода, общо за една година размерът на 
годишния ефективен лихвен процент, начислен върху първоначално вложената сума, ще бъде равен на 4,0600%.

Бюлетин за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД, по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

http://www.fibank.bg/
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I. Лихвени проценти по разплащателни сметки

Годишен номинален
BGN USD EUR CHF GBP

Разплащателни сметки валидни от 18.06.2014 г. 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
Разплащателни сметки на физически лица с издадени дебитни карти валидни от 18.06.2014 г. 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Разплащателни сметки на физически лица с кредитни карти 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Платежна сметка на физически лица за основни операции (ПСОО) 0.01 - - - -
Разплащателни сметки на земеделски производители валидни от 25.09.2015 г. 0.01 - 0.01 - -
IQ Разплащателна сметка за бизнес клиенти (за договори, сключени след 24.10.2019) 

от 0 – 99 999.99 BGN / 0 – 49 999.99 EUR 0.10 - 0.10 - -
над 100 000 BGN / 50 000 EUR 0.10 - 0.10 - -

IQ Разплащателна сметка
За физически лица валидни от 01.11.2019 г. За бизнес клиенти (за договори, сключени до 24.10.2019) валидни от 24.10.2019 г.

Диапазони на крайно дневно салдо Годишен лихвен процент Диапазони на крайно дневно салдо Годишен лихвен процент 
BGN EUR BGN EUR BGN EUR BGN EUR

от  0 – 19 999.99 от 0 – 9 999.99 0.10 0.10 от 0 – 99 999.99 от 0 – 49 999.99 0.10 0.10 
над 20 000 над 10 000 0.10 0.10 над 100 000 над 50 000 0.10 0.10 

Диапазони от най-малко дневно салдо 
за годишен период 

Лихвен бонус в % Диапазони от най-малко дневно салдо 
за годишен период 

Лихвен бонус в %

BGN EUR BGN EUR BGN EUR BGN EUR
от  0 – 19 999.99 от 0 – 9 999.99 0.20 0.20 от  0 – 99 999.99 от 0 – 49 999.99 0.00 0.00

над 20 000 над 10 000 0.40 0.40 над 100 000 над 50 000 0.00 0.00

Сметки със специално предназначение BGN USD EUR CHF GBP
Сметки по чл. 39 от Закона за адвокатурата 0.00 0.00 0.00 - -
Специални сметки по чл. 24 от Закона за частните съдебни изпълнители валидни от 14.03.2017 г. 

до 20 000 лв. / до 10 000 евро 0.05 - 0.05 - -
от 20 000 лв.  до 50 000 лв.  / от 10 000 евро до 25 000 евро 0.10 - 0.10 - -
от 50 000 лв.  до 100 000 лв. / от 25 000 евро до 50 000 евро 0.20 - 0.20 - -
над 100 000 лв. / над 50 000 евро 0.30 - 0.30 - -

Клиентски сметки на застрахователни брокери и агенти по чл. 306 от Кодекса за застраховане 0.00 0.00 0.00 - -
Сметки етажна собственост 0.01 - 0.01 - -
Сметки по чл. 25a от Закона за нотариусите и нотариалната дейност валидни от 14.03.2017 г. 0.20 0.10 0.20 - -
Сметки на инициативни комитети съгласно Изборния кодекс 0.00 - - - -
Специални сметки по договор за концесия валидни от 14.03.2017 г. 2.50 0.10 0.20 - -
Сметка по чл. 23 от ЗПУПС /защитна сметка/ 0.00 0.00 0.00
Сметка по чл. 92 от ЗПФИ /клиентска сметка на инвестиционен посредник/ 0.00 0.00 0.00
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Лихви по сметки II. Лихвени проценти по депозитни сметки

Срочни 
депозити

BGN EUR USD GBP CHF

Годишен 
номинален

Годишен 
ефективен

Годишен 
номинален

Годишен 
ефективен

Годишен 
номинален

Годишен 
ефективен

Годишен 
номинален

Годишен 
ефективен

Годишен 
номинален

Годишен 
ефективен

За физически лица валидни от 01.11.2019 г.

1 месец 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 0.0500 0.0500 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300

3 месеца 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.1000 0.1000 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500

6 месеца 0.1500 0.1501 0.1500 0.1501 0.2000 0.2001 0.1500 0.1501 0.1500 0.1501

12 месеца 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.5000 0.5000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000

18 месеца 0.3500 - 0.3500 - 0.6000 - 0.3500 -

24 месеца 0.4000 - 0.4000 - 0.7000 - 0.4000 -

36 месеца 0.5000 - 0.5000 - 0.9000 - 0.5000 -

За бизнес клиенти валидни от 01.11.2019 г.

1 месец 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 0.0500 0.0500 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300

3 месеца 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.1000 0.1000 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500

6 месеца 0.1500 0.1501 0.1500 0.1501 0.2000 0.2001 0.1500 0.1501 0.1500 0.1501

12 месеца 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.5000 0.5000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000

18 месеца 0.3500 - 0.3500 - 0.6000 - 0.3500 -

24 месеца 0.4000 - 0.4000 - 0.7000 - 0.4000 -

36 месеца 0.5000 - 0.5000 - 0.9000 - 0.5000 -

Срочен депозит за 60 месеца За физически лица валидни от 01.11.2019 г. За бизнес клиенти валидни от 01.11.2019 г.

Годишни периоди BGN EUR BGN EUR

Първи 12-месечен период 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%

Втори 12-месечен период 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%

Трети 12-месечен период 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

Четвърти 12-месечен период 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

Пети 12-месечен период 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

Бюлетин за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД, по банковите сметки в национална и чуждестранна валута
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Срочен депозит „Доходна сметка“ за физически лица 12 месеца

При месечни приходи по 
разплащателната сметка:

Годишен лихвен 
процент

Допълнителeн 
лихвен бонус в %

Лихвени условия по депозит в BGN      валидни от 18.10.2018 г.

до 500.00 BGN 0.35 0.00

от 500.01 BGN  до 1500.00 BGN 0.35 0.30

над 1500.00 BGN 0.35 0.50

Лихвени условия по депозит в EUR      валидни от 18.10.2018 г.  

до 250.00 EUR 0.30% 0.00%

от 250.01  EUR  до 750.00 EUR 0.30% 0.30%

над 750.00 EUR 0.30% 0.50%

Забележки:

1.  С годишен лихвен процент в размер на 0,01% се олихвяват средствата
по депозитната сметка:
- постъпили след посочения в договора срок;
-  при неизпълнение на условията за осигуряване/поддържане  на

минимална наличност и/или
- над максималната наличност от 250 000 BGN/ 125 000 EUR.

2.  Допълнителен лихвен бонус не се изплаща при неизпълнение на
посочените в договора условия, както и:
-  върху средствата, постъпили по депозитната сметка след първите

7 календарни дни от датата на сключване на договора за депозит;
-  върху средствата над максималната наличност от 250 000 BGN /

125 000 EUR;

Депозит „Активно управление” за физически лица       валидни от 01.11.2019 г.

Срочност Годишен номинален 
лихвен процент

Валута

9-месечен 0.30% Левове

9-месечен 0.30% Евро

18-месечен 0.40% Левове

18-месечен 0.40% Евро

Забележка:

Посочените лихвени проценти важат, при условие че се поддържа 
минимално салдо по сметката от 3000 лева/1500 евро за срока на депозита.

„Свободен депозит +“ за бизнес клиенти валидни от 30.10.2018 г.

Срочност Годишен номинален 
лихвен процент

Валута

1 месец 0.25% Левове

1 месец 0.25% Евро

III. Лихвени проценти по специални депозитни сметкиЛихви по сметки
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V. Лихви, с които се олихвяват средствата по гаранционни депозити

При издаване на кредитни карти МasterСard и VISA Лихвеният процент по 6-месечен срочен депозит в съответната валута

VI. Лихви по детски депозитни сметки (на ненавършили пълнолетие лица)

Годишният номинален лихвен процент по депозитна сметка за съответните валута и период (над 1 година)  
съгласно т. II „Лихвени проценти по депозитни сметки за физически лица” от този раздел плюс 0.25% надбавка.

VII. Лихви по депозитни сметки на пенсионери (местни физически лица, придобили право на пенсия съгласно българското законодателство)

Годишният номинален лихвен процент по депозитна сметка за съответните валута и период (до 1 година)  
съгласно т. II „Лихвени проценти по депозитни сметки за физически лица” от този раздел плюс 0.15% надбавка.

IV. Електронни депозити „Моят депозит“
Лихвени проценти по депозити за физически лица валидни от 06.06.2018 г.

BGN EUR

при салдо до 19999.99 BGN при салдо от 20000 BGN при салдо до 9999.99 EUR при салдо от 10000 EUR

6 месеца 0.65 0.65 0.65 0.65

12 месеца 0.85 0.85 0.85 0.85

Забележка

С годишен лихвен процент в размер на 0,01% се олихвяват средствата по депозитната сметка:
– постъпили след посочения в договора срок и/или
–  при неизпълнение на условията за осигуряване/поддържане  на минимална наличност.
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VIII. Лихви по спестовни влогове
валидни от Годишен номинален лихвен процент

Детски спестовен влог (за лица ненавършили пълнолетие) 01.11.2019 г. 0.30% в BGN/ USD/ EUR/ GBP, всяка следваща година 
нараства с 0.20%

Детски спестовен влог към програма „Smart Lady“ (за лица, ненавършили 
пълнолетие, чиито законен представител ползва програма „Smart Lady“)

01.11.2019 г. 0.30% годишен номинален лихвен процент в BGN/ EUR, 
всяка следваща година нараства с 0.25% на годишна база.

Спестовна сметка за тийнейджъри „Smart teen”  
(за лица, навършили 14 години до навършване на 18 години)

01.11.2019 г. 0.30% в BGN,  всяка следваща година нараства с 0.20%

Забележка:

Детски спестовен влог към програма „Smart Lady“ и Спестовна сметка за тийнейджъри „Smart teen” се олихвяват до навършване на пълнолетие на 
титуляря.

X. Преустановени от предлагане продукти

Съгласно Приложение за преустановени от предлагане продукти

IX. Лихви по промоционални депозити

Съгласно Приложение за промоционални срочни депозити

Лихви по сметки
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Лихви по кредити

I. Лихви по кредитни сделки

А. По кредити (дебитни салда) на бизнес клиенти 

Кредити в национална и чуждестранна валута по договаряне

Разрешен овърдрафт в национална и чуждестранна валута по договаряне

Неразрешен овърдрафт в национална валута за всеки ден от просрочието 1/360 от ОЛП + надбавка 0.1%

Неразрешен овърдрафт в чуждестранна валута 35% годишно

Лихва при просрочие по кредити в национална и чуждестранна валута договорената лихва + наказателна надбавка от 20 пункта

Б. По кредити (дебитни салда) на клиенти – физически лица         

Кредити в национална и чуждестранна валута по договаряне

Разрешен овърдрафт в национална и чуждестранна валута по договаряне

Лихва при просрочие по договори за потребителски, жилищен и ипотечен кредит  
по смисъла на Закона за потребителския кредит и Закона за кредитите за недвижими 
имоти на потребители 

договорената лихва + обезщетение за забава  
(наказателна надбавка) в размер на законната лихва

Лихва при просрочие по договори за кредит извън обхвата на Закона за потребителския 
кредит и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители

договорената лихва + наказателна надбавка от 20 пункта

Лихва при неизпълнение по договори за овърдрафт, различно от неразрешен овърдрафт договорената лихва + наказателна надбавка от 3 пункта

Неразрешен овърдрафт по договори за потребителски кредит – овърдрафт 
по смисъла на Закона за потребителския кредит

договорената лихва + обезщетение за забава  
(наказателна надбавка) в размер на законната лихва

Неразрешен овърдрафт по договори за ипотечен кредит – овърдрафт 
по смисъла на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители

договорената лихва + обезщетение за забава  
(наказателна надбавка) в размер на законната лихва

Неразрешен овърдрафт в левове 36%

Неразрешен овърдрафт в чуждестранна валута 35%  

В. Референтни лихвени проценти

Базов лихвен процент (БЛП) е променлив лихвен индекс, утвърждаван от Управителния съвет на Банката и изчисляван за всеки отделен вид валута 
на база съотношението между планираните разходи по пасива на Банката и пазарните лихви за същата валута, приложим към кредити в национална 
и чуждестранна валута. БЛПкс е Базовият лихвен процент, коригиран с коефициент за пазарна среда. БЛПкк е Базовият лихвен процент, коригиран с 
коефициент за пазарна среда в сегмента кредитни карти. БЛП се прилага за договорите за кредит, сключени до 23.07.2014 г.

„Лихвен процент, базиран на спестяванията” (СЛП) е референтен лихвен процент, изчисляван по обявена от Банката методика за определяне на 
референтен лихвен процент.

Методиките на ПИБ за определяне на БЛП и СЛП са обявени на интернет страницата на ПИБ: www.fibank.bg/Частни лица/Кредити, както и са на 
разположение за клиентите и на хартиен носител в офисите на Банката.
Референтните лихвени проценти се актуализират периодично и се публикуват на интернет страницата на ПИБ: www.fibank.bg/Лихвен бюлетин.

Раздел Втори: Лихвени проценти, с които се олихвяват 
ползвани кредити и овърдрафти (лихви по дебитно салдо)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД, по банковите сметки в национална и чуждестранна валута
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II. Лихви по ползвани кредити и овърдрафти по банкови карти

А. МЕЖДУНАРОДНИ БИЗНЕС КРЕДИТНИ КАРТИ

А1. Международна бизнес кредитна 
карта с гратисен период

Плащане чрез ПОС в търговски обект Теглене в брой и други операции

БЛП
КК

Надбавка Общо БЛП
КК

Надбавка Общо

в левове

VISA Класик & Mastercard-Сребърна 7.73% 10.91% 18.64% 7.73% 12.91% 20.64%

VISA/Mastercard-Златна 7.73% 7.91% 15.64% 7.73% 9.91% 17.64%

в евро

VISA Класик & Mastercard-Сребърна 7.72% 10.92% 18.64% 7.72% 12.92% 20.64%

VISA/Mastercard-Златна 7.72% 7.92% 15.64% 7.72% 9.92% 17.64%

в щатски долари

VISA Класик & Mastercard-Сребърна 8.06% 10.34% 18.40% 8.06% 12.34 20.40%

VISA/Mastercard-Златна 8.06% 7.34% 15.40% 8.06% 9.34 17.40%

А2. Международна бизнес кредитна 
карта без минимална месечна вноска

За всички дебитни салда независимо от вида на трансакцията

БЛП
КК

Надбавка Общо БЛП
КК

Надбавка Общо БЛП
КК

Надбавка Общо

в левове в евро в щатски долари

VISA Класик & Mastercard-Сребърна 7.73% 9.91% 17.64% 7.72% 9.92% 17.64% 8.06% 9.34% 17.40%

VISA/Mastercard-Златна 7.73% 9.91% 17.64% 7.72% 9.92% 17.64% 8.06% 9.34% 17.40%

Неразрешен овърдрафт по международни бизнес кредитни карти Лихвата по т. А1 или т. А2 плюс наказателна надбавка в размер на 20 пункта

Просрочена вноска по международни бизнес кредитни карти Лихвата по т. А1 плюс комисиона, равна на 1/12 част от наказателната надбавка за 
неразрешен овърдрафт по международни бизнес кредитни карти на месец

Лихви по кредити

Лихви по сметки
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Б. ПО ДЕБИТНИ САЛДА ПО КАРТОВИ СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Разрешен овърдрафт по дебитни карти по договор за овърдрафт по договаряне   

Неразрешен овърдрафт по дебитни карти по договор за потребителски 
кредит – овърдрафт по смисъла на Закона за потребителския кредит

договорената лихва плюс наказателна надбавка в размер на законната лихва

Неразрешен овърдрафт в левове  36%   

Неразрешен овърдрафт в чуждестранна валута 35%  

Б1. Разрешен овърдрафт по международни кредитни карти (с гаранционен депозит) Mastercard и VISA БЛП
КК

Надбавка Общо

в левове 7.73% 6.91% 14.64%

в евро 7.72% 6.92% 14.64%

в щатски долари 8.06% 6.34% 14.40%

в швейцарски франкове 7.72% 6.92% 14.64%

в британски лири 7.72% 6.92% 14.64%

Б2. Револвиращи международни 
кредитни карти с чип

Плащане чрез ПОС в търговски обект Теглене в брой и други операции

БЛП
КК

Надбавка Общо БЛП
КК

Надбавка Общо

в левове

Класик/Стандартна 7.73% 10.91% 18.64% 7.73% 12.71% 20.44%

Златна 7.73% 10.91% 18.64% 7.73% 12.71% 20.44%

Платинена 7.73% 10.91% 18.64% 7.73% 12.71% 20.44%

World Elite Mastercard 7.73% 10.91% 18.64% 7.73% 12.71% 20.44%

в евро

Класик/Стандартна 7.72% 10.92% 18.64% 7.72% 12.72% 20.44%

Златна 7.72% 10.92% 18.64% 7.72% 12.72% 20.44%

Платинена 7.72% 10.92% 18.64% 7.72% 12.72% 20.44%

World Elite Mastercard 7.72% 10.92% 18.64% 7.72% 12.72% 20.44%

в щатски долари

Класик/Стандартна 8.06% 10.34% 18.40% 8.06% 12.34% 20.40%

Златна 8.06% 10.34% 18.40% 8.06% 12.34% 20.40%

Платинена 8.06% 10.34% 18.40% 8.06% 12.34% 20.40%

World Elite Mastercard 8.06% 10.34% 18.40% 8.06% 12.34% 20.40%

Лихви по сметки

Приложения

Промоционални срочни 
депозити
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предлагане продукти
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Б2. Револвиращи международни 
кредитни карти с чип

Плащане чрез ПОС в търговски обект Теглене в брой и други операции

БЛП
КК

Надбавка Общо БЛП
КК

Надбавка Общо

в британски лири

Класик/Стандартна 7.72% 10.92% 18.64% 7.72% 12.72% 20.44%

Златна 7.72% 10.92% 18.64% 7.72% 12.72% 20.44%

Платинена 7.72% 10.92% 18.64% 7.72% 12.72% 20.44%

Наказателни лихви валидни от 01.07.2019 г.

Неразрешен овърдрафт в национална валута по международни кредитни карти с 
гаранционен депозит

Лихвата по т. Б1 плюс наказателната надбавка в размер на 
10.00% пункта

Неразрешен овърдрафт в евро по международни кредитни карти с гаранционен депозит Лихвата по т. Б1 плюс наказателната надбавка в размер на 
10.00% пункта

Неразрешен овърдрафт в друг вид чуждестранна валута по международни кредитни 
карти с гаранционен депозит

Лихвата по т. Б1 плюс наказателната надбавка в размер на 
10.00% пункта (за щ. долари), 10.00% пункта (за британски 
лири) и 10.00% пункта (за швейцарски франкове)

Неразрешен овърдрафт по международни кредитни карти с неснижаем остатък Лихвата по раздел Втори, т. II, т. Б за неразрешен овърдрафт 

Неразрешен овърдрафт в национална валута по револвиращи международни кредитни 
карти с чип

Лихвата по т. Б2 плюс наказателна надбавка в размер на 
10.00% пункта

Неразрешен овърдрафт в евро по револвиращи международни кредитни карти с чип Лихвата по т. Б2 плюс наказателна надбавка в размер на 
10.00% пункта

Неразрешен овърдрафт в щ. долари по револвиращи международни кредитни карти с чип Лихвата по т. Б2 плюс наказателна надбавка в размер на 
10.00% пункта

Неразрешен овърдрафт в британски лири по револвиращи международни кредитни карти 
с чип

Лихвата по т. Б2 плюс наказателна надбавка в размер на 
10.00% пункта

Просрочена вноска по револвиращи международни кредитни карти с чип Лихвата по т. Б2 плюс 1/12 част от наказателната надбавка 
за неразрешен овърдрафт по револвиращи международни 
кредитни карти с чип на месец за съответната валута

(1) Настоящият Бюлетин е одобрен от Управителния съвет и е неразделна част от Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД.
(2)  Настоящият Бюлетин влиза в сила за всички клиенти на „Юнионбанк“ ЕАД от датата на вливането на „Юнионбанк“ ЕАД в „Първа инвестиционна

банка“ АД - 04.03.2014 г.
(3)  Въпреки промени в номерацията, лихвените нива в настоящия Бюлетин заменят съответстващите им по предмет на регулиране, посочени в

сключените договори и споразумения.

Бюлетин за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД, по банковите сметки в национална и чуждестранна валута
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Промоционални срочни депозити

Свободен депозит валидни от 01.11.2019 г. За физически лица За бизнес клиенти

12-месечен, с 12 периода на олихвяване (съгласно таблицата) Годишен номинален лихвен процент

Срочност /Период левове евро щатски долари левове евро щатски долари

За 1-ви месец 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

За 2-ри месец 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%

За 3-ти месец 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%

За 4-ти месец 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%

За 5-ти месец 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%

За 6-ти месец 0.20% 0.20% 0.10% 0.20% 0.20% 0.10%

За 7-ми месец 0.20% 0.20% 0.10% 0.20% 0.20% 0.10%

За 8-ми месец 0.20% 0.20% 0.10% 0.20% 0.20% 0.10%

За 9-ти месец 0.20% 0.20% 0.15% 0.20% 0.20% 0.15%

За 10-ти месец 0.30% 0.30% 0.15% 0.30% 0.30% 0.15%

За 11-ти месец 0.50% 0.50% 0.40% 0.50% 0.50% 0.40%

За 12-ти месец 0.90% 0.90% 0.50% 0.90% 0.90% 0.50%

Забележки

По сключени след 09.11.2015 г. вкл. договори за свободен депозит на физически лица се изисква минимално салдо в размер на 500 лв./ 250 евро/ 250 щатски 
долара.

Паричните средства по сметки в Първа инвестиционна банка АД, включително по промоционалните депозити, са гарантирани съгласно Закона за 
гаранти ране на влоговете в банките общо в размер до 196 000 лв. за всеки клиент.

Лихви по сметки

Лихви по кредити
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Разплащателните, депозитни и спестовни продукти от този раздел са преустановени от предлагане. Обявените лихвени нива са само за 
сключените договори.

Разплащателни сметки Годишен номинален

BGN USD EUR CHF GBP RON

Разплащателни сметки валидни от 18.06.2014 г. - - - - - 0.0000

Разплащателна сметка On-line/Съвместен спестовен влог валидни от 18.06.2014 г. 0.0100 0.0100 0.0100 0.0000 0.0100 0.0000

Разплащателна сметка с минимално салдо за физически лица

валидни от 16.01.2015 г.

12 месеца 0.0100 0.0100 0.0100 - - -

24 месеца 0.0100 0.0100 0.0100 - - -

Свободна разплащателна сметка за физически лица

валидни от 16.01.2015 г.

с 12 периода на олихвяване 0.0100 0.0100 0.0100 - - -

с 24 периода на олихвяване 0.0100 0.0100 0.0100

„Заплатна”сметка
валидни от 19.09.2016 г.

„Умна сметка”
валидни от 19.09.2016 г.

Кредитни обороти през месеца – BGN Над 750 вкл. Под 750 Над 1 500 вкл. Под 1 500

Годишен лихвен процент ВИСОК НИСЪК ВИСОК НИСЪК

0.01% за Visa Electron 0.01% за Visa Electron 0.01% 0.01% за Visa Electron

0.01% за Maestro 0.01% за Maestro 0.01% за Maestro

Специален продукт „Общини и бюджетни организации” Набирателни/разплащателни сметки валидни от 13.12.2016 г.

Дневно салдо 0 – 30 000 30 001 – 100 000 100 001 – 200 000 200 001 – 300 000 над 300 000

Годишен лихвен процент 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 0.30%

Лихвени проценти по краткосрочни депозити за физически лица и бизнес клиенти валидни от 01.11.2016 г.

Депозит в левове, щатски долари и евро 48-часов 7-дневен 14-дневен

Годишен номинален 0.00% 0.00% 0.00%

„Супер” депозит 

Годишният номинален лихвен процент по „Супер” депозит за физически лица и бизнес клиенти за 12, 24 и 36 месеца в лева, евро и щатски долари 
съгласно т. II „Лихвени проценти по депозитни сметки за физически лица” и т. II „Лихвени проценти по депозитни сметки за бизнес клиенти” за 
съответната срочност и валута намален с 0.10%.

Лихви по сметки

Лихви по кредити
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Бюлетин за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД, по банковите сметки в национална и чуждестранна валута
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3 – месечен „Сладък” депозит  
за физически лица и бизнес клиенти валидни от 12.05.2015 г.

Срок/Период 3 месеца

BGN 0.00%

EUR 0.00%

„Сладък” срочен депозит в щатски долари 
за физически лица и бизнес клиенти валидни от 12.05.2015 г.

Срок/Период 1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца

USD 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Депозит Шампион 4-4-2 
за физически лица и бизнес клиенти валидни от 19.09.2016 г.

Срок на депозита – 10 месеца Годишен номинален лихвен процент

Периоди BGN EUR

Първи 4-месечен период 0.01% 0.01%

Втори 4-месечен период 0.01% 0.01%

Трети 2-месечен период 0.01% 0.01%

Забележка:

Посочените лихвени проценти важат при осигуряване на минимална 
изискуема наличност по сметката в размер на 500 лева/250 евро съгласно 
условията на договора, като при неизпълнението им, средствата по 
сметката се олихвяват на падежа на депозита с годишен лихвен процент в 
размер на 0,01%.
При предсрочно прекратяване на договора за депозит Банката олихвява 
средствата по сметката с годишен лихвен процент в размер на 0.01%, ако 
е изпълнено изискването за минимална изискуема наличност.

Срочен депозит „Нов депозит от Fibank”
за физически лица и бизнес клиенти валидни от 19.09.2016 г.

Срочност Годишен номинален лихвен процент

BGN EUR

3 – месечен 0.01% 0.01%

6 – месечен 0.01% 0.01%

Забележка:

Посочените лихвени проценти важат при осигуряване на минимална 
изискуема наличност по сметката в размер на 500 лева/250 евро съгласно 
условията на договора, като при неизпълнението им, средствата по 
сметката се олихвяват на падежа на депозита с годишен лихвен процент в 
размер на 0.01%.

Депозит „Рекорд” валидни от 13.02.2017 г.

Годишен номинален лихвен процент по депозит „Рекорд” за физически лица и бизнес клиенти за 12, 24 и 36 месеца в лева, евро и щатски долари – 0.01%.

Лихви по срочни депозитни сметки с прогресивно олихвяване валидни от 13.02.2017 г.

За първите 6 месеца се прилага годишният лихвен процент за 6-месечен срочен депозит в съответната валута съгласно т. II „Лихвени проценти по 
депозитни сметки за физически лица” и т. II „Лихвени проценти по депозитни сметки за бизнес клиенти”. За всеки следващ 6 – месечен период се 
прилага прогресивно увеличение на лихвения процент в размер на 0.01% годишно за депозити в левове и 0.01% годишно за депозити в евро и щатски 
долари.
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Промоционален депозит „25 години Fibank” 
за физически лица и бизнес клиенти валидни от 01.11.2019 г.

Срочност 6-месечен 12-месечен 24-месеца

Годишен номинален лихвен процент
BGN 0.15 0.30 0.40

EUR 0.15 0.30 0.40

Промоционален срочен депозит +           валидни от 01.11.2019 г. 

Срочност

Годишен лихвен процент 

при салдо до 19 999.99 BGN/ 9999.99 EUR при салдо от 20 000 BGN/ 10 000 EUR

BGN EUR BGN EUR

6-месечен 0.15 0.15 0.15 0.15

12-месечен 0.30 0.30 0.30 0.30

Комбиниран депозит „Портфолио” „Премиум” „Баланс”

Паричен депозит Дялове на договорен фонд Паричен депозит Дялове на договорен фонд

Съотношение на компонентите 70% 30% 30% 70%

Предлагани фондове ПИБ Авангард или ПФБК Восток ПИБ Класик или ПИБ Гарант

Депозит „Форекс Плюс” за физически лица и бизнес клиенти валидни от 02.01.2018 г.

Срочност 6-месечен 12-месечен

Годишен номинален лихвен процент
BGN 0.00 0.00

EUR 0.00 0.00

Забележка:

Посочените лихвени проценти важат при 
осигуряване на минимална изискуема наличност по 
сметката в размер на 500 лева/250 евро съгласно 
условията на договора, като при неизпълнението 
им, средствата по сметката се олихвяват с 
годишен лихвен процент в размер на 0.00%.

Забележка:

При подновяване на депозита, се прилагат лихвени 
проценти като за 1-месечен срочен депозит. 
Инвестициите в дялове на договорни фондове не 
са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от 
държавата или с друг вид гаранция.

Лихвени проценти по депозити за физически лица и бизнес клиенти валидни от 13.12.2016 г.

Наименование Срочност Годишен номинален лихвен процент Валута

Комбиниран депозит „Портфолио” 9-месечен
0.80 Левове

0.80 Евро

Забележка:

С годишен лихвен процент в размер на 0.01% се 
олихвяват средствата по депозитната сметка:
- постъпили след посочения в договора срок и/или
-  при неизпълнение на условията за осигуряване/

поддържане на минимална наличност.

Забележка:

С годишен лихвен процент в размер на 0.01% се 
олихвяват средствата по депозитната сметка:
- постъпили след посочения в договора срок и/или
-  при неизпълнение на условията за осигуряване/

поддържане на минимална наличност.
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Депозит „Свободен депозит” – 24 месеца

Период BGN EUR USD Период BGN EUR USD

За 1-ви месец 0.30 0.30 0.30 За 13-и месец 2.00 1.00 1.50

За 2-ри месец 0.40 0.40 0.40 За 14-и месец 2.00 1.00 1.50

За 3-ти месец 0.50 0.50 0.40 За 15-и месец 3.00 1.00 1.50

За 4-ти месец 0.60 0.60 0.60 За 16-и месец 3.00 1.00 1.50

За 5-и месец 0.70 0.70 0.60 За 17-и месец 3.00 2.00 1.50

За 6-и месец 0.80 0.80 1.00 За 18-и месец 3.00 2.00 1.50

За 7-ми месец 0.90 0.90 1.00 За 19-и месец 3.00 3.00 1.50

За 8-ми месец 1.00 1.00 1.00 За 20-и месец 3.00 3.00 1.50

За 9-и месец 1.00 1.00 1.00 За 21-ви месец 3.00 3.00 1.50

За 10-и месец 1.00 1.00 1.50 За 22-ри месец 3.00 3.00 1.50

За 11-и месец 2.00 1.00 1.50 За 23-ти месец 4.00 3.00 2.00

За 12-и месец 2.00 1.00 1.50 За 24-ти месец 5.00 4.00 3.00

Спестовен влог „Навигатор“ валидни от 18.06.2014 г.

Лихвените проценти в лева и евро по спестовен влог „Навигатор” 
съгласно годишен номинален лихвен процент по Безсрочен спестовен влог, 
без да нараства с 0.10% всяка следваща година.

Безсрочен спестовен влог валидни от 19.09.2016 г.

Годишен номинален лихвен процент

BGN, EUR USD, GBP

0.01%, без да нараства с 0.10% 
всяка следваща година

0.01%, без да нараства с 0.10% 
всяка следваща година

Лихвен бонус по депозитни и разплащателни сметки

ПИБ АД има правото да предоставя лихвен бонус в размер до 0.70 пункта надбавка към лихвения процент по депозитни и разплащателни сметки 
съгласно стандартизирани условия, одобрени от Управителния съвет на Банката при наличие на споразумение, сключено в банков салон. Влоговете, с 
предоставен лихвен бонус, са гарантирани в съответствие със ЗГВБ – до 196 000 лева.

Забележка:

Считано от 14.11.2014 г. се преустановява предоставяне на надбавка към лихвения процент по депозитни и разплащателни сметки. Обявените 
надбавки са валидни за сключени споразумения до тази дата.
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Годишен номинален лихвен процент

Детски спестовен влог „Сбъдната мечта” валидни от 01.11.2019 г. 0.30%, всяка следваща година нараства с 0.20%

Детски спестовен влог „Юнион Бъдеще” валидни от 01.11.2019 г. 
0.30%, всяка следваща година нараства с 0.20%, а при навършване на пълнолетие 
на титуляря (дата на „падеж”), средствата по сметката се олихвяват с лихвен 
процент за Стандартен спестовен влог

Стандартен спестовен влог валидни от 19.09.2016 г. 0.01% за левове, евро, щатски долари и британски лири

Спестовен влог с растяща доходност „Union Club” валидни от 19.09.2016 г.

Група BGN Група EUR Група USD

Салдо BGN „ВИСОК” 
лихвен 

процент

„НИСЪК” 
 лихвен 

процент

Салдо EUR „ВИСОК” 
лихвен 

процент

„НИСЪК” 
 лихвен 

процент

Салдо USD „ВИСОК” 
лихвен 

процент

„НИСЪК” 
 лихвен 

процент

Бронз 100  – 999 0.01% 0.01% 100 – 499 0.01% 0.01% 100 – 499 0.01% 0.01%

Сребро 1 000 – 2 999 0.01% 0.01% 500 – 1 499 0.01% 0.01% 500 – 1 499 0.01% 0.01%

Злато 3 000 – 4 999 0.01% 0.01% 1 500 – 2 499 0.01% 0.01% 1 500 – 2 499 0.01% 0.01%

Платина 5 000 – 9 999 0.01% 0.01% 2 500 – 4 999 0.01% 0.01% 2 500 – 4 999 0.01% 0.01%

“Union Club” Над 10 000 0.01% 0.01% Над  5 000 0.01% 0.01% Над 5 000 0.01% 0.01%

Поради преустановяване предлагането на посочените по-долу депозити, клиентите на Юнионбанк ЕАД се уведомяват, че по тях ще бъдат начислени 
договорените лихви за срока на депозита съгласно сключения договор. След изтичане на договорения срок паричните средства ще бъдат съхранявани, 
като върху тях няма да се начислява лихва:
Депозит „Отличен 6”; Депозит „Депозит фест”; 12 месечен депозит „Изгодна сделка”; Депозит за чуждестранни граждани; Юнионинвест 1; 
Юнионинвест 2; Юниондинамика; Юниондепозит „Аванс”; Юниондепозит „Хамелеон”; Юниондепозит Рента +; Комбиниран депозит;  
Овърнайт депозит; Бизнес депозит; Супер депозит за 6 месеца; Стандартен срочен депозит за 9 месеца.
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