Раздел IX. КРЕДИТНИ СДЕЛКИ
Банкови сметки
Касови операции
Покупка и продажба
на чуждестранна валута
Преводи
Чекове в чуждестранна валута
Акредитиви
Инкасо на документи и ценни
книги
Международни гаранции

В. МИКРОКРЕДИТИРАНЕ
Чл. 15

Кредити

1.

За разглеждане на искане за кредитна сделка

Финансови инструменти

за бизнескредит „Кеш”

40 лв.

1.2.

за бизнескредит „Кеш+”

30 лв.

2.

на бизнескредит „Кеш”

2.2.

на бизнескредит „Кеш+”

3.

при овърдрафт, включително за
бизнескредит „Кеш” и бизнескредит „Кеш+”

3.2.

по транш от кредитна линия

без комисиона
1% годишно
1%

За управление

4.1.

при кредити

1% на година или
част от нея

4.2.

при овърдрафти

1% на година или
част от нея

4.3.

за бизнескредит „Кеш” (върху остатъка по
главницата или размера на овърдрафта, след
изтичане на първата година)

0.5% на година или
част от нея

4.4.

за бизнескредит „Кеш+” (върху остатъка по
главницата или размера на овърдрафта, след
изтичане на първата година)

0.2%, мин. 50 лв.,
макс. 500 лв. на
година или част от
нея

4.5.

за „Ипотечен кредит за чужденци”

4.6.

за „Кредит за земеделски производители на
база общо заявление за единно плащане на
площ”

4.7.

за кредитни линии

4.8.

за транш от кредитна линия

Злато и нумизматика
Други услуги

0.2%, мин. 50 лв.,
макс. 500 лв.
еднократно

За ангажимент

3.1.

4.

1% еднократно

за разглеждане на искане за предоговаряне,
включително за бизнескредит „Кеш” и
бизнескредит „Кеш+”

5.1.1.

за удължаване срока на ползване на
овърдрафт

5.2.

Предоговаряне на условия по кредитна сделка

5.2.1.

при кредити, обезпечени с парични средства

без комисиона

5.2.2.

за бизнескредит „Кеш” и бизнескредит
„Кеш+”

без комисиона

6.

0.25% еднократно

3 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Втора. Бизнес клиенти

1% годишно

20 лв.

в размер съгласно
чл. 15, т. 1 от този
раздел
0.15%, мин. 100 лв.
макс. 10 000 лв.

Предсрочно погасяване

3%

6.1.

със средства по кредити от други финансови
институции (рефинансиране)

5%

6.2.

предсрочно прекратяване на договор за
овърдрафт

3% от сумата
на разрешения
овърдрафт

6.2.1.

със средства по кредити от други финансови
институции (рефинансиране)

5% от сумата
на разрешения
овърдрафт

6.3.

за бизнескредит „Кеш” и бизнескредит
„Кеш+”

без комисиона

6.4.

за „Кредит за земеделски производители
на база общо заявление за единно плащане
на площ” - при погасяване със средства от
субсидията от ДФ „Земеделие”

без комисиона

6.5.

на транш от кредитна линия за оборотни
средства

2%

6.6.

със собствени средства по инвестиционни
кредити, в т.ч. на транш от кредитна
линия за инвестиционни средства

0.08% на месец
1% на година или
част от нея

Предоговаряне

5.1.

За отпускане

2.1.

Дистанционно банкиране
Частно банкиране

0.15%,
мин. 100 лв.

1.1.

Кредитни сделки
Банкови карти

5.

7.
7.1.

без комисиона

Заличаване на ипотека

30 лв.

Заличаване на особен залог

20 лв.

