
ГЛАВА ВТОРА: Такси и комисиони за бизнес клиенти 
 

XII. БАНКОВИ КАРТИ 
 

А. ДЕБИТНИ КАРТИ 
 
 

Чл. 1 Бизнес дебитни карти VISA Business Debit и 
MasterCard Business Debit 

 

1. Издаване на карта по разплащателна сметка без такса 

2. Експресно издаване на дебитна карта 20 лв. 

2.1. за Централа и софийските офиси и клонове на банката 
– до един работен ден след подаване на искането 

20 лв. 

2.2. за клонове на ПИБ извън София – до три работни дни 
след подаване на искането 

20 лв. 

3. Преиздаване на карта 5 лв. 

4. Такса поддръжка на карта VISA Business Debit и 
MasterCard Business Debit 

без такса 

5.  Теглене с карта VISA Business Debit и MasterCard 
Business Debit от терминално устройство АТМ 

 

5.1.  на ПИБ  0.20 лв. 

5.2.  на друга банка в България 1.00 лв. 

5.3.  в чужбина 4 лв. плюс 1.5% 
от сумата  

6.  Плащане чрез ПОС-терминал в България и в чужбина без такса 

7. Плащане на услуги от АТМ с карта без такса 

8. Теглене на пари в брой от търговски обект 0.30 лв. 

9.  Теглене на пари в брой чрез ПОС-терминал в офис на 
ПИБ 

0.2%, мин. 1 лв. 

10.  Теглене на пари в брой чрез ПОС-терминал на друга 
банка 

1% от сумата 

11.  Теглене на пари в брой чрез ПОС-терминал на друга 
банка в чужбина 

3 лв. плюс 1.5% 
от сумата 

12.  Промяна на ПИН-код от АТМ в България без такса 

13. Получаване на суми по платежна сметка чрез карта 1% от сумата 

14.  Промяна на лимити по карта  3 лв. 

15.  Блокиране на карта без такса 

16. Деблокиране на карта  1 лв. 

17.  Неоснователна рекламация на трансакция 20 лв. 

18. Абонамент за извлечения от всички банкови сметки на 
клиента в ПИБ, осигурявани по искане на клиента с 
посредничеството на други доставчици на платежни 
услуги чрез интернет 

 



   18.1. за 3 месеца 5 лв. 

   18.2. за 6 месеца 7.50 лв. 

   18.3. за 12 месеца 10 лв. 

19.  Справка за състояние на сметка от терминално 
устройство АТМ/ПОС 

 

  19.1. в България 0.20 лв. 

  19.2. в чужбина 1 лв. 

20. Пренасочване на карта в офис на ПИБ в друг град по 
молба на клиента 

10 лв. 

21. Изпращане на карта с експресен куриер на адрес в 
чужбина по молба на клиента 

100 лв. 

   
 
 

Чл. 2 Международни дебитни карти Maestro и Debit 
MastеrCard PayPass 

 

1. Издаване на първа карта по разплащателна сметка без такса 

1.1. Издаване на всяка следваща Maestro, Debit MastеrCard 
PayPass или VISA Electron  

5 лв. 

2. Експресно издаване на дебитна карта  

2.1. за Централа и софийските офиси и клонове на банката 
– до един работен ден след подаване на искането 

20 лв. 

2.2. за клонове на ПИБ извън София – до три работни дни 
след подаване на искането 

20 лв. 

3. Преиздаване на карта Maestro 5 лв. 

4. Преиздаване на карта Debit MasterCard PayPass 10 лв. 

5. Такса поддръжка на карта Maestro без такса 

6. Такса поддръжка на карта Debit MasterCard PayPass 1 лв. месечно 

7.  Теглене с карта Maestro от терминално устройство АТМ  

7.1.  на ПИБ  0.20 лв. 

7.2.  на друга банка в България 1.00 лв. 

7.3.  в чужбина 4 лв. плюс 1.5% 
от сумата  

8. Теглене с карта Debit MasterCard PayPass от терминално 
устройство АТМ 

 

8.1. на ПИБ  без такса 

8.2. на друга банка в България без такса 

8.3. в чужбина 11 лв. плюс 3% 
от сумата 

9.  Плащане чрез ПОС-терминал   

9.1. в България 0.15 лв. 

   9.2.  с карти Maestro PayPass и Debit MasterCard PayPass в 
България 

без такса 



   9.3. в чужбина 0.25% от сумата 

10. Плащане на услуги от АТМ с карта Maestro 0.15 лв. 

11. Плащане на услуги от АТМ с дебитна карта MasterCard 
PayPass  

без такса 

12.  Теглене на пари в брой от търговски обект 0.30 лв. 

13.  Теглене на пари в брой чрез ПОС-терминал в офис на 
ПИБ 

0.2%, мин. 1 лв. 

14.  Теглене на пари в брой с карта Maestro чрез ПОС-
терминал на друга банка 

1% от сумата 

15. Теглене на пари в брой с карта Debit MasterCard 
PayPass чрез ПОС-терминал на друга банка 

3 лв. плюс 1% от 
сумата 

16.  Теглене на пари в брой с карта Maestro чрез ПОС-
терминал на друга банка в чужбина 

3 лв. плюс 1.5% 
от сумата 

17. Теглене на пари в брой с карта Debit MasterCard 
PayPass чрез ПОС-терминал на друга банка в чужбина 

10 лв. плюс 3% 
от сумата 

18.  Промяна на ПИН-код от АТМ в България без такса 

19.  Получаване на суми по платежна сметка чрез карта  1% от сумата 

20.  Промяна на лимити по карта Maestro 3 лв. 

21. Промяна на лимити по карта Debit MasterCard PayPass 5 лв. 

22.  Блокиране на карта без такса 

23. Деблокиране на карта Maestro 1 лв. 

24. Деблокиране на карта Debit MasterCard PayPass 3 лв. 

25.  Неоснователна рекламация на трансакция 20 лв. 

26.  Абонамент за извлечения от всички банкови сметки на 
клиента в ПИБ, осигурявани по искане на клиента с 
посредничеството на други доставчици на платежни 
услуги чрез интернет 

 

   26.1.  за 3 месеца 5 лв. 

   26.2.  за 6 месеца 7.50 лв. 

   26.3.  за 12 месеца 10 лв. 

27.  Минимален неснижаем остатък по сметка не се изисква 

28.  Справка за състояние на сметка от терминално 
устройство АТМ/ПОС 

 

  28.1. в България 0.20 лв. 

  28.2. в чужбина 1 лв. 

29. Пренасочване на карта в офис на ПИБ в друг град по 
молба на клиента 

10 лв. 

30.  Изпращане на карта с експресен куриер на адрес в 
чужбина по молба на клиента 

100 лв. 

   

 

Чл. 3 Международни дебитни карти VISA Electron/V PAY  

1. Издаване на първа карта по разплащателна сметка без такса 



1.1. издаване на всяка следваща Maestro, Debit MasterCard 
PayPass, VISA Electron или V Pay карта 

5 лв. 

2. Експресно издаване на дебитна карта  

2.1. за Централа и софийските офиси и клонове на банката 
– до един работен ден след подаване на искането 

20 лв. 

2.2. за клонове на ПИБ извън София – до три работни дни 
след подаване на искането 

20 лв. 

3. Преиздаване на карта 5 лв. 

4. Такса поддръжка без такса 

5. Теглене от терминално устройство АТМ  

5.1. на ПИБ 0.20 лв. 

5.2. на друга банка в България  

5.2.1. за VISA Electron 1.00 лв. 

5.2.2. за V PAY 0.90 лв. 

5.3. в чужбина 4 лв. плюс 1.5% 
от сумата 

6. Плащане чрез ПОС-терминал   

   6.1. в България без такса 

   6.2. в чужбина 0.25% от сумата 

7. Плащане на услуги от АТМ без такса 

8. Теглене на пари в брой от търговски обект 0.30 лв. 

9.   Теглене на пари в брой чрез ПОС-терминал в офис на 
ПИБ 

0.2%, мин. 1 лв. 

9.1. теглене на пари в брой чрез ПОС-терминал на друга 
банка  

1% от сумата 

10. Теглене на пари в брой чрез ПОС-терминал на друга 
банка в чужбина 

3 лв. плюс 1.5% 
от сумата 

11. Промяна на ПИН-код от АТМ в България без такса 

12. Получаване на суми по платежна сметка чрез карта  1% от сумата 

13. Промяна на лимити по карта 3 лв. 

14. Блокиране на карта без такса 

15. Деблокиране на карта 1 лв. 

16. Неоснователна рекламация на трансакция 20 лв. 

17.  Минимален неснижаем остатък по сметка не се изисква 

18. Справка за състояние на сметка от АТМ/ПОС  

18.1. в България 0.20 лв. 

18.2. в чужбина 1 лв. 

19. Пренасочване на карта в офис на ПИБ в друг град по 
молба на клиента 

10 лв. 

20. Изпращане на карта с експресен куриер на адрес в 
чужбина по молба на клиента 

100 лв. 

   



 

Б. КРЕДИТНИ КАРТИ 
 

Чл. 4 Бизнес кредитни карти VISA и MasterCard  

1. Издаване на кредитна карта без такса 

2. Експресно издаване на кредитна карта  

2.1. за Централата и софийските офиси и клонове на 
банката – до два работни дни след подаването на 
искането 

50 лв. 

2.2. за клоновете на ПИБ извън София – до три работни дни 
след подаването на искането 

50 лв. 

3. Преиздаване на карта 20 лв. 

4. Годишна такса за поддържане   

4.1. VISA Класик/MasterCard Сребърна  39 лв. 

4.2. VISA/MasterCard – Златна  100 лв. 

5. Теглене на пари в брой  

5.1. теглене от АТМ на ПИБ в България 3 лв. плюс 1% от 
сумата 

5.2. теглене от АТМ на друга банка в България 5 лв. плюс 1.5% 
от сумата 

5.3. теглене от АТМ в чужбина 11 лв. плюс 3% 
от сумата 

6. Теглене на пари в брой от търговски обект 1.50 лв. 

7. Теглене на пари в брой на ПОС-терминал в банков офис  

7.1. на ПИБ в България 3 лв. плюс 1% от 
сумата 

7.2. на друга банка в България 3 лв. плюс 1% от 
сумата 

7.3. на друга банка в чужбина 10 лв. плюс 3% 
от сумата 

8. Заплащане на стоки и услуги при търговци   

     8.1. в България без такса 

    8.2. в чужбина 0.25% от сумата 

9. Плащане на услуги от АТМ без такса 

10. Промяна на ПИН-код от АТМ в България без такса 

11. Получаване на суми по платежна сметка чрез карта  1% от сумата 

12. Блокиране на карта без такса 

13. Деблокиране на карта 5 лв. 

13.1. при издължени изискуеми суми при блокиране поради 
просрочени плащания 

без такса 

14. Промяна на лимити по карта 20 лв. 

15. Неоснователна рекламация на трансакция 40 лв. 



16.  Автоматично погасяване на задължения по кредитна 
карта 

 

16.1. регистрация, промяна/допълване на регистрация 1 лв. 

16.2. отмяна на регистрация по нареждане на клиент 1 лв. 

16.3. превод 0.20 лв. 

17. Справка за състояние на сметка от АТМ/ПОС  

17.1. в България 0.20 лв. 

17.2. в чужбина 1 лв. 

18. Пренасочване на карта в офис на ПИБ в друг град по 
молба на клиента 

10 лв. 

19. Изпращане на карта с експресен куриер на адрес в 
чужбина по молба на клиента 

100 лв. 

   

 
 

Чл. 5 Кредитни карти American Express   

1. Превод на суми по SWIFT 10 евро на 
превод 

2. Изпращане на документите за издаване на картата - 
еднократно 

15 евро 

3. Пренасочване на карта в офис на ПИБ в друг град по 
молба на клиента 

10 лв. 

4. Изпращане на карта с експресен куриер на адрес в 
чужбина по молба на клиента 

100 лв. 

   

 
Чл. 6 Други такси и комисиони  

1. Дължими комисиони от търговци за плащания с 
банкови карти чрез ПОС-терминали 

по договореност 

2. Теглене на пари в брой с карта на друга банка в 
банков офис на ПИБ 

4% от сумата 

3. Теглене на пари в брой с карта, издадена от Дайнърс 
клуб или с карта Discover в банков офис на ПИБ 

5% от сумата  

4. Предоставяне на снимкова информация от АТМ 15 лв. 

5. Инсталиране на ПОС-терминал без такса 

6. Експресно инсталиране на ПОС-терминал  

6.1. за Централа и софийските офиси и клонове на банката 
– до два работни дни след подаване на искането 

100 лв. 

6.2. за клонове на ПИБ извън София – до три работни дни 
след подаване на искането 

100 лв. 

7. Авансово плащане към мобилен оператор за GSM ПОС-
терминал 

5 лв. месечно 

   



 
  Забележки:  

1. Годишната такса за поддържане по чл. 4, т. 4 се удържа в началото на всяка година 
от издаването на картата. 

2. При бизнес кредитни карти VISA и 
MasterCard с минимален неснижаем 
остатък се изисква минимална 
наличност по сметка, както следва: 

BGN USD EUR CHF GBP 

2.1. Класик/Сребърна 400 200 200 400 200 

2.2. Златна 1000 500 500 1000 500 
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