
ГЛАВА ПЪРВА: Такси и комисиони за физически лица 
 

II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ 
 

Чл. 1 Касови операции в национална валута  

1. Внасяне в брой  

1.1. до 5000 лв. без комисиона 

1.2.  за сумата над 5000 лв. 0.1%, макс. 200 лв. 

1.3. по депозитни сметки без комисиона 

2.  Теглене в брой  

2.1. до 2000 лв. 2 лв. 

2.2. над 2000 лв. до 200 000 лв. 0.4%, мин. 5 лв.  

2.2.1. от разплащателна сметка с минимално салдо за сумата 
над 2000 лв. до 200 000 лв.на ден  

0.4%, мин. 1 лв. 

2.2.2. от свободна разплащателна сметка за сумата над 2000 лв. 
до 200 000 лв. на ден 

0.4%, мин. 1 лв. 

2.3.  без заявка над 5000 лв. до 200 000 лв. 10 лв. плюс 0.5% от 
сумата 

2.4. над 200 000 лв. със заявка по договаряне, мин. 
0.6%, 
макс. 1% 

    2.4.1. без заявка  по договаряне, 
мин. 0.7%, 
макс. 1.5% 

2.5.  от депозитни сметки  

 2.5.1. на падеж без комисиона 

 2.5.2. преди падеж съгласно чл. 1, т. 
2.1., 2.2., 2.3. и 2.4. 

3. Касов превод по сметки в ПИБ (внасяне по сметка на 
трето лице) 

 

3.1. по сметки на физически лица  

3.1.1. когато наредителят (физическо лице) е клиент на ПИБ  

  3.1.1.1. до 5 000 лв. без комисиона 

  3.1.1.2. над 5 000 лв. 1 лв. плюс 0.1%, 
макс. 200 лв. 

  3.1.1.3. по депозитни сметки без комисиона 

3.1.2.  когато наредителят (физическо лице) не е клиент на ПИБ 2 лв. плюс 0.2%, 
мин. 2 лв., макс. 
200 лв. 

3.1.3. за погасяване на задължения по кредити (вкл. 
овърдрафти) и по кредитни карти на физически лица до 
5 000 лв.  

без комисиона 

 3.2.  по сметки на бизнес клиенти  

 3.2.1. когато наредителят (физическо лице) е клиент на ПИБ 1 лв. плюс 
комисионата по чл. 



1, т. 1, Глава втора, 
Раздел II 

 3.2.2.  когато наредителят (физическо лице) не е клиент на ПИБ 2 лв. плюс 0.2%, 
мин. 2 лв., макс. 
200 лв. 

3.3.  по клиентски сметки на застрахователни брокери и агенти 
по чл. 155, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховане, в т.ч. и 
когато наредителят не е клиент на ПИБ  

 

3.3.1. до 3000 лв. 2 лв. на вноска 

3.3.2. за сумата над 3000 лв. 0.1%, макс. 200 лв. 

3.4.  по специални сметки по чл. 25а от Закона за нотариусите 
и нотариалната дейност, в т.ч. и когато наредителят не е 
клиент на ПИБ  

без комисиона 
 

3.5. по сметки на МВР за заплащане на такси за 
административни услуги, свързани с МПС 

съгласно 
приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. БАНКОВИ СМЕТКИ 
 

II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ 
 

Чл. 1 Касови операции в национална валута  

1. Внасяне в брой  

1.1. до 5000 лв. без комисиона 

1.2. за сумата над 5000 лв. 0.2%, макс. 300 лв. 

2. Теглене в брой  

2.1. до 2000 лв. 2 лв. 

2.2. за сумата над 2000 лв. до 200 000 лв. 0.40%, мин. 5 лв. 

2.3. без заявка до 200 000 лв. 0.50%, мин. 10 лв. 

2.4. над 200 000 лв. със заявка по договаряне, 
мин. 0.6%, 
макс. 1% 

   2.4.1. без заявка по договаряне, 
мин. 0.7%, 
макс. 1.5% 

2.5. от депозитни сметки  

2.5.1. на падеж без комисиона 

2.5.2.  преди падеж съгласно чл. 1, т. 
2.1., 2.2., 2.3. и 
2.4. 

3. Касов превод по сметки в ПИБ  

3.1.  по сметки на бизнес клиенти  

3.1.1. когато наредителят е клиент на ПИБ 1 лв. плюс 
комисионата по чл. 
1, т. 1 

3.1.2.  когато наредителят не е клиент на ПИБ 2 лв. плюс 0.25%, 
мин. 2 лв., макс. 
300 лв. 

3.2. по сметки на физически лица  

3.2.1. когато наредителят е клиент на ПИБ 1 лв. плюс 
комисионата по чл. 
1, т. 1 

3.2.2.  когато наредителят не е клиент на ПИБ 2 лв. плюс 0.25%, 
мин. 2 лв., макс. 
300 лв. 

3.3. По сметки на МВР за заплащане на такси за 
административни услуги, свързани с МПС 

съгласно 
приложение 
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