
ГЛАВА ПЪРВА: Такси и комисиони за физически лица 

 

I. БАНКОВИ СМЕТКИ 

 

Чл. 2 Водене на банкови сметки  

1.  Разплащателни сметки в национална и чуждестранна 
валута, вкл. IQ разплащателна сметка  

2.50 лв. месечно 

 

Забележки:  

1. Таксата за водене на разплащателна сметка с минимално салдо по чл. 2, 
т. 1. се събира в края на лихвения период. 

 
 

IV. ПРЕВОДИ В НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА 

 

Забележки:  

1. При преводи по реда на чл. 2, т. 2, 4.2, 4.2.1 комисионата за внасяне в брой 
(по чл. 1 и чл. 2 от Глава първа, Раздел ІІ „Касови операции”) не се дължи 
допълнително от наредителя. 

2. При наредени на каса преводи по реда на чл. 2, т. 1, 3, 4.1 и 4.1.1 
комисионата за внасяне в брой (по чл. 1 от Глава първа, Раздел ІІ 
„Касови операции”) се дължи допълнително от наредителя. 

 
 

XI. ДИСТАНЦИОННО БАНКИРАНЕ 

 

А. ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ „МОЯТА FIBANK” 

 

Чл. 3 Откриване и водене на депозитни сметки без такса 

1. 

 

Водене на Свободен депозит по договор, сключен 
след 09.11.2015 г. включително 

Съгласно чл. 2, т. 5.1, 
Раздел I, Глава 
Първа 

 
 

XIV. ДРУГИ УСЛУГИ 

 

  Забележка:  

1. ……………………. 

3. 
 

Таксата по чл. 8 се дължи при извършване на операции извън обхвата 
на чл. 68, ал. 5) от Закона за платежните услуги и платежните системи. 



ГЛАВА ВТОРА: Такси и комисиони за бизнес клиенти 

 

IV. ПРЕВОДИ В НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА 

 

  Забележки:  

1. При превод по реда на чл. 2, т. 2, 4.2, 4.2.1 комисионата за внасяне в брой 
(по чл. 1 и чл. 2 от Глава втора, Раздел ІІ. „Касови операции”) не се дължи 
допълнително от наредителя. 

2. 

 

При наредени на каса преводи по реда на чл. 2, т. 1, 3, 4.1 и 4.1.1 
комисионата за внасяне в брой (по чл. 1 от Глава втора, Раздел II. 
„Касови операции“) се дължи допълнително от наредителя. 

 
 

XVIII. ДРУГИ УСЛУГИ 

 

  Забележка:  

1. …………………………… 

4. 
 

Таксата по чл. 11 се дължи при извършване на операции извън 
обхвата на чл. 68, ал. 5) от Закона за платежните услуги и платежните 
системи. 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТАРИФАТА ЗА ТАКСИ И КОМИСИОНИ НА ПЪРВА 
ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 

 
 

ПАКЕТИ И ПРОГРАМИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 

 
 

ПАКЕТ МОЯТ ИЗБОР                          

 
 

1. ........................................  

3. Безплатни вътрешнобанкови преводи, вкл. периодични 

преводи, наредени в офис 
5 бр. 

4. Безплатни изходящи междубанкови преводи БИСЕРА, 
вкл. периодични преводи, наредени в офис 

1 бр. 

 
 
 



ПАКЕТ МОЯТ ИЗБОР ОНЛАЙН                          

 

1. ........................................  

3 Безплатни вътрешнобанкови преводи, вкл. 

периодични преводи, наредени през електронното 

банкиране “Моята Fibank”  

Неограничен брой 

4. Безплатни изходящи междубанкови преводи 

БИСЕРА, вкл. периодични преводи, наредени през 

електронното банкиране “Моята Fibank”  

2 бр. 

 …………………………………  

 

ПРОГРАМА „DIGITAL ME” 

 

1. ...................................  

6. Безплатни вътрешнобанкови преводи, вкл. 

периодични преводи, наредени през електронното 

банкиране “Моята Fibank”, в т.ч. през мобилното 

приложение  

Неограничен брой 

7. .........................................  

10. Софтуерен Token Без такса 

 

ПРОГРАМА „DIGITAL ME+” 

 

1. ...................................  

6. Безплатни вътрешнобанкови преводи, вкл. 

периодични преводи, наредени през електронното 

банкиране “Моята Fibank”, в т.ч. през мобилното 

приложение  

Неограничен брой 

7. Безплатни преводи, вкл. периодични преводи, 

между сметки на един и същи клиент, наредени през 

електронното банкиране “Моята Fibank”, в т.ч. през 

мобилното приложение  

Неограничен брой 

8. ............................  



10. Безплатни междубанкови преводи, вкл. периодични 

преводи, в лева по БИСЕРА, наредени през 

електронното банкиране “Моята Fibank”, в т.ч. през 

мобилното приложение  

2 бр. 

 

Забележки:  

1. ............................. 

3. При банков пакет/ програма клиентът може да се регистрира без такса 
за електронното банкиране „Моята Fibank”. Ползването на хардуерно 
Токен устройство се заплаща съгласно действащата Тарифа. 

 
 
 


