
XII. ЧАСТНО БАНКИРАНЕ 
 

Чл. 1 EGO CLUB   

1. Месечна такса за обслужване 55 лв. 

2. EGO Семейство  

2.1. месечна такса за обслужване на EGO клиент и един член 
на семейството 

50 лв.   
 

2.2. месечна такса за обслужване на EGO клиент и двама 
членове на семейството 

75 лв. 
 

   
 

Чл. 2 УСЛУГА „ПЕРСОНАЛНО БАНКИРАНЕ“  

1. Пакет Премиум 11.50 лв. месечно 

2. Пакет Премиум+ 16.50 лв. месечно  

   

 

ПАКЕТИ И ПРОГРАМИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 
 

ПАКЕТ „ПЕРСОНАЛНО БАНКИРАНЕ- ПРЕМИУМ” 

     

1. IQ или стандартна разплащателна (пакетна) сметка без 
такса за откриване и без такса водене на месец 1 бр. 

2. Дебитна карта Visa Electron Pay Wave/Debit MasterCard 
PayPass без такси за издаване и поддръжка 3 бр. 

2.1 Теглене от терминално устройство АТМ на ПИБ или на 
друга банка в България 

Без такса 

2.2 Плащане чрез ПОС-терминал в България и в чужбина Без такса 

3. Кредитна карта Visa/ Mastercard Златна 1 бр. 

3.1 Намаление на годишната такса за обслужване  50% 

4. Теглене на каса в офис до 2000 лв. Без такса  

4.1 над 2000 лв. съгласно Тарифата 

5. Безплатни вътрешнобанкови преводи, вкл. периодични 
преводи 

 



5.1 между различни титуляри през електронното банкиране 
Моята Fibank, вкл. мобилното приложение 

10 бр. 

5.2 между един и същи титуляр в офис на Банката Неограничен брой 

5.3 между един и същи титуляр през електронното банкиране 
Моята Fibank, вкл. мобилното приложение 

Неограничен брой 

6. Безплатни изходящи междубанкови преводи БИСЕРА, вкл. 
периодични преводи, наредени през електронното 
банкиране “Моята Fibank”, вкл. мобилното приложение  

5 бр. 

7. Входящи преводи в чуждестранна валута над 500 евро Без такса 

8. Безплатни SMS известия 20 бр. 

9. Безплатно е-mail известяване и е-mail известия за 
авторизации по банкови карти 

Неограничен брой 

10. Регистрация за електронното банкиране “Моята Fibank” с 
безплатен Софтуерен Token Без такса  

11. Плащане на комунални услуги и битови сметки през 
електронното банкиране “Моята Fibank” 

Без такса 

   

 
 

ПАКЕТ „ПЕРСОНАЛНО БАНКИРАНЕ- ПРЕМИУМ+”                       

     

1. IQ или стандартна разплащателна (пакетна) сметка без 
такса за откриване и без такса водене на месец 1 бр. 

2. Дебитна карта Visa Electron Pay Wave/Debit MasterCard 
PayPass без такси за издаване и поддръжка 3 бр. 

2.1 Теглене от терминално устройство АТМ на ПИБ или на 
друга банка в България 

Без такса 

2.2 Плащане чрез ПОС-терминал в България и в чужбина Без такса 

3. Кредитна карта Visa/ Mastercard Златна или Платинена 1 бр. 

3.1 Намаление на годишната такса за обслужване  50% 

4. Теглене на каса в офис до 5000 лв. Без такса  



4.1 над 5000 лв. съгласно Тарифата 

5. Безплатни вътрешнобанкови преводи, вкл. периодични 
преводи 

 

5.1 между различни титуляри през електронното банкиране 
Моята Fibank, вкл. мобилното приложение 

20 бр. 

5.2 между един и същи титуляр в офис на Банката Неограничен брой 

5.3 между един и същи титуляр през електронното банкиране 
Моята Fibank, вкл. мобилното приложение 

Неограничен брой 

6. Безплатни изходящи междубанкови преводи БИСЕРА, вкл. 
периодични преводи, наредени през електронното 
банкиране “Моята Fibank”, вкл. мобилното приложение  

10 бр. 

7. Входящи преводи в чуждестранна валута над 500 евро Без такса 

8. Безплатни SMS известия 20 бр. 

9. Безплатно е-mail известяване и е-mail известия за 
авторизации по банкови карти 

Неограничен брой 

10. Регистрация за електронното банкиране “Моята Fibank” с 
безплатен Софтуерен Token Без такса  

11. Плащане на комунални услуги и битови сметки през 
електронното банкиране “Моята Fibank” 

Без такса 

   

 
 

Забележки:  

1. Банкови пакети “Премиум” и “Премиум+” се предоставят на клиенти, които 
отговарят на условията за ползване на услугата „Персонално банкиране“.   

2. В безплатните междубанкови и вътрешнобанкови преводи не се включват 
многоредови платежни нареждания, директен дебит. 

3. При закупуване на пакет клиентът получава безплатни SMS известия, но 
заплаща регистрацията за услугата. 

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

5. След изчерпване на посочения размер от включените в пакета продукти и 
услуги, както и при прекратяване на договора за банковата услуга “Персонално 
банкиране”, всички такси и комисиони се дължат съгласно действащата Тарифа. 

 


	ПАКЕТИ И ПРОГРАМИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

