
  

ГЛАВА ВТОРА: Такси и комисиони за бизнес клиенти 

I. БАНКОВИ СМЕТКИ 
 

Чл. 1 Откриване на банкови сметки  

1. Разплащателни сметки в национална и чуждестранна 

валута 

10 лв. 

2. Набирателни, ликвидационни, особени сметки 10 лв. 

3. Депозитни сметки и сметки за дарения без такса 

4. Други сметки със специално предназначение по договореност, 

мин. 0.2%,          

мин. 100 лв. 

5. Сметка по чл. 39 от Закона за адвокатурата 30 лв. 

6. Клиентски сметки на застрахователни брокери и агенти по 

чл. 155, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховане 

без такса 

7. Специални сметки по чл. 24 от Закона за частните съдебни 

изпълнители 

без такса 

8. Специални сметки по чл. 25а от Закона за нотариусите и 

нотариалната дейност 

без такса 

   

Чл. 2 Водене на банкови сметки  

1. Разплащателни сметки в национална и чуждестранна 

валута 

 

1.1. при извлечения на хартиен носител 15 лв. месечно 

1.2. при извлечения на електронен носител - „Моята Fibank”  

(Глава втора, Раздел XV) 

6 лв. месечно 

2. Набирателни, ликвидационни, особени сметки  

2.1. при извлечения на хартиен носител 15 лв. месечно 

2.2. при извлечения на електронен носител - „Моята Fibank”  

(Глава втора, Раздел XV) 

6 лв. месечно 

2.3. набирателни сметки за учредяване на дружества без такса 

3. Депозитни сметки и сметки за дарения без такса 

3.1. Свободен депозит  

3.1.1. при извлечения на хартиен носител 15 лв. месечно 

3.1.2. При извлечения на електронен носител – „Моята Fibank” 

(Глава втора, Раздел XV) 

6 лв. месечно 

4. При промяна (предоговаряне) на условията по сметки със 

специално предназначение 

по договореност, 

мин. 50 лв. 

5. Сметка по чл. 39 от Закона за адвокатурата  

5.1. при извлечения на хартиен носител 12 лв. месечно 

5.2. при извлечения на електронен носител - „Моята Fibank”  

(Глава втора,  Раздел XV) 

6 лв. месечно 

6. Клиентски сметки на застрахователни брокери и агенти по 

чл. 155, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховане 

 



  

6.1. при извлечения на хартиен носител 12 лв. месечно 

6.2. при извлечения на електронен носител - „Моята Fibank”  

(Глава втора, Раздел XV) 

6 лв. месечно 

7. Специални сметки по чл. 24 от Закона за частните съдебни 

изпълнители 

без такса 

8. Специални сметки по чл. 25а от Закона за нотариусите и 

нотариалната дейност 

 

8.1. при извлечения на хартиен носител 12 лв. месечно 

8.2. при извлечения на електронен носител – „Моята Fibank” (Глава 

втора, Раздел XV) 

6 лв. месечно 

9. Банкови пакети:  

9.1. Fibank Бизнес                                   24.00 лв. 

месечно  

9.2. Fibank Бизнес Клас                          18.50 лв. 

месечно  

9.3. Fibank Бизнес Клас +                33.99 лв. 

месечно 

9.4. Fibank Бизнес Клас Премиум        59.99 лв. 

месечно 

   

   

Чл. 3 Закриване на банкови сметки  

1. Закриване на разплащателни сметки по нареждане на 

титуляря 

15 лв. 

2. Закриване на депозитни сметки и сметки за дарения без такса 

3.  Закриване на други банкови сметки без такса 

3.1.  за набирателни сметки   30 лв. 

3.2.  за ликвидационни сметки   30 лв. 

3.3.  на инициативни комитети съгласно Изборния кодекс без такса 

   

 
 

Чл. 4 Банкови сметки на инвестиционни посредници (небанкови 

институции) за обслужване на разплащания по сделки с 

безналични ценни книжа 

съгласно Глава 

втора, Раздел ХІІІ, 

чл. 5 

   

 

Чл. 5 VIP - IBAN за пакет до 5 сметки 100 лв. 

   

 

Чл. 6 Отчети (извлечения) по банкова сметка  

1. Отчет (извлечениe) по банковa сметкa - при поискване в 

ПИБ  

 

1.1. отчет за избран период/ден от текущия месец – дубликат 3 лв. 

1.2. месечен отчет за предходен период до 6 месеца, считано от 5 лв. на отчет 



  

последния отчетен период включително 

1.3. месечен отчет за предходен период над 6 месеца 10 лв. на отчет 

2. Електронни отчети (извлечения) по банкови сметки - 

“Mоята Fibank” 

съгл. Глава втора, 

Раздел ХV 

3. Електронни отчети (извлечения) по банкови сметки -

Виртуален банков клон   

съгл. Глава втора, 

Раздел ХV 

   

Чл. 7 Отчети (извлечения) по сметки с банкови карти  

1. Отчет по сметка с дебитна карта - по пощата  

1.1.  месечно 1 лв.  

1.2. на 3 месеца 2 лв.  

1.3. на 6 месеца 3 лв.  

1.4. на 12 месеца 5 лв.  

2. Извлечение по картова сметка с кредитна карта на хартиен 

носител 

 

2.1. месечно по пощата 1 лв. 

2.2. при поискване в ПИБ за последния отчетен период без такса 

2.3. при поискване в ПИБ за последния отчетен период - 

дубликат 

2 лв. 

2.4. при поискване в ПИБ за предходен отчетен период 10 лв. 

3. Електронни извлечения по картова сметка с кредитна карта  

3.1. “Mоята Fibank” без такса 

3.2. Виртуален банков клон без такса 

   

  Забележки:  

1. Банката изисква минимален неснижаем остатък в размер на 30 лв. (съответната 

равностойност при сметка в чуждестранна валута), по сметките по чл. 1, т. 1 и 

чл. 2, т. 1 и минимален неснижаем остатък в размер на 50 лв. за сметки на 

инициативни комитети съгласно Изборния кодекс. Нулевото салдо по тях е 

основание за закриването им без предизвестие до Титуляря. 

2. Включените в пакетите по чл. 2, т. 9 продукти и услуги са описани в 

Приложение „Пакети за бизнес клиенти” към настоящата Тарифа. 

3. VIP - IBAN се генерира при откриване на сметка, като таксата по чл. 5 се събира 

при откриване от 1 до 5 сметки от клиент наведнъж. 

4. Дубликат - отчет (извлечение) на хартиен носител, предоставен по искане на 

клиента в офис/клон, различен от този, в който се получават извлеченията или 

при ползване на електронни извлечения чрез “Mоята Fibank” или Виртуалния 

банков клон. 

5. Спрямо клиенти-етажна собственост, независимо от формата им на управление и 

вида на ползваните банкови услуги, както и за клиент-инициативни комитети, 

съгласно Изборния кодекс, се прилагат таксите и комисионите, валидни за 

бизнес клиенти. 

6. Банката не събира такса за закриване на набирателна сметка по чл. 3, т. 3.1., 

ако при закриването й клиентът открие разплащателна сметка при ПИБ. 

 


