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ГЛАВА ПЪРВА: Такси и комисиони за физически лица 

 
 

VIII. БАНКОВИ КАРТИ 

 
 

В. ВНОСКИ С БАНКОВИ КАРТИ НА АТМ С ДЕПОЗИТНА ФУНКЦИЯ 

 

Чл. 7 Вноска на АТМ на ПИБ с депозитна функция  

1. с кредитни карти, издадени от ПИБ  без такса 

2. с дебитни карти, издадени от ПИБ без такса 

   

 

       

ГЛАВА ВТОРА: Такси и комисиони за бизнес клиенти 

 

I. БАНКОВИ СМЕТКИ 

… 

Чл. 3 Закриване на банкови сметки  

1. Закриване на разплащателни сметки по нареждане на 
титуляря 

30 лв.  

… 

  
Забележки: 

 

1. Банката изисква минимален неснижаем остатък в размер на 50 лв. (50 евро 
или равностойността в друга валута  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. 

 

II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ 

 

Чл. 2 Касови операции в чуждестранна валута  

…   

2. Теглене в брой  

2.1. до 2000 евро 3 евро 
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2.2. за сумата 2000 евро със заявка  0.6% 

   2.2.1. за сумата над 2000 евро без заявка  0.8% 

 

XI. КРЕДИТНИ СДЕЛКИ 

 

А. КОРПОРАТИВНО КРЕДИТИРАНЕ 

 

Чл. 1 За разглеждане на искане за кредитна сделка  

1. При кредитни сделки 0.15% мин. 100 
лв. 

1.1. за бизнескредит „Кеш” 40 лв. 

2. За експертизи, оценки, консултации и други услуги, 
свързани с анализирането на кредитната сделка и 
оценка на обезпечението - допълнително 

действителният 
разход 

3. За структуриране на финансиране по договореност 

   

… 

Чл. 5 Предоговаряне  

…   

2. Предоговаряне на условия по кредитна сделка 0.15%, мин. 100 
лв., макс. 10 000 
лв. 

2.1. при кредити, обезпечени с парични средства без комисиона 

2.2. за бизнескредит „Кеш” без комисиона 

   

 

Б. КРЕДИТИРАНЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Чл. 8  За разглеждане на искане за кредитна сделка  

1. При кредитни сделки 0.15%,мин.100 лв. 

1.1.  за бизнескредит „Кеш” 40 лв. 

2. За експертизи, оценки, консултации и други услуги, 
свързани с анализирането на кредитната сделка и 
оценка на обезпечението – допълнително 

действителният 
разход 

   

… 

 

Чл. 12 Предоговаряне  

1. За разглеждане на искане за предоговаряне 100 лв. 
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1.1. за бизнескредит „Кеш” 20 лв. 

1.2.  за удължаване срока на ползване на овърдрафт в размер съгласно 
чл. 8 от този 
раздел 

2. Предоговаряне на условия по кредитна сделка 0.15%, мин. 100 
лв., макс. 10 000 
лв. 

2.1. при кредити, обезпечени с парични средства без комисиона 

2.2. за бизнескредит „Кеш” без комисиона 

   

 

В. МИКРОКРЕДИТИРАНЕ 

 

Чл. 15  Кредити  

1. За разглеждане на искане за кредитна сделка 0.15%, мин. 100 
лв. 

1.1. за бизнескредит „Кеш” 40 лв. 

1.2.  за бизнескредит „Кеш+” 30 лв. 

2. За отпускане   

2.1. на бизнескредит „Кеш” 1% еднократно 

2.2. на бизнескредит „Кеш+” 0.2%, мин. 50 лв., 
макс. 500 лв. 
еднократно 

… 

 

5. Предоговаряне  

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

20 лв. 

5.1.1. за удължаване срока на ползване на овърдрафт в размер съгласно 
чл. 15, т. 1 от този 
раздел 

5.2. Предоговаряне на условия по кредитна сделка 0.15%, мин. 100 
лв., макс. 10 000 
лв. 

5.2.1. при кредити, обезпечени с парични средства без комисиона 

5.2.2. за бизнескредит „Кеш” и бизнескредит „Кеш+” без комисиона 
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XII. БАНКОВИ КАРТИ 

 

А. ДЕБИТНИ КАРТИ 

… 

3. Преиздаване на карта  

3.1. при изтичане на валидност без такса 

3.2. преди изтичане на валидност 10.00 лв. 

 
… 
 

В. ВНОСКИ С БАНКОВИ КАРТИ НА АТМ С ДЕПОЗИТНА ФУНКЦИЯ 

 
 

Чл. 7 Вноска на АТМ на ПИБ с депозитна функция  

1. с кредитни карти, издадени от ПИБ  без такса 

2. с дебитни карти, издадени от ПИБ без такса 

 

 


