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ГЛАВА ПЪРВА: ТАКСИ И КОМИСИОНИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 

В сила от 30.07.2018 г. 

I. БАНКОВИ СМЕТКИ 

Чл. 1 Откриване на банкови сметки  

1.  Разплащателни сметки в национална и чуждестранна 
валута  

2.50 лв. 

1.1. Разплащателни сметки с дебитна карта в национална и 
чуждестранна валута  

2.00 лв. 

2.  Съвместни разплащателни сметки 12 лв. 

3.  Спестовни сметки  

3.1.  детски спестовен влог без такса 

3.2  подновяване на спестовна книжка 2 лв. 

4.  Депозитни сметки и сметки за дарения без такса 

5.  Други сметки със специално предназначение по договореност, 
мин. 0.2%,          
мин. 100 лв. 

 

Чл. 2 Водене на банкови сметки  

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

2.50 лв. месечно 

1.1. Разплащателна сметка с минимално салдо 2.50 лв. месечно 

1.2. Свободна разплащателна сметка 2.50 лв. месечно 

2.  Разплащателни сметки с дебитна карта в национална и 
чуждестранна валута  

2.00 лв. месечно 

3.  Съвместни разплащателни сметки 10 лв. месечно 

4.  Спестовни сметки  

4.1. детски спестовен влог без такса 

4.2.  безсрочен спестовен влог 1 лв. месечно 

5.  Депозитни сметки и сметки за дарения без такса 

   5.1. Свободни депозити 1.50 лв./ 0.75 
евро/ 0.75 щ. д. 
месечно 

6.  При промяна (предоговаряне) на условията по сметки 
със специално предназначение 

по договореност, 
мин. 50 лв. 

… 

Чл. 7 Банкови пакети и програми  

1. Пакет Моят избор                                   3.50 лв. месечно  

2. Пакет Моят избор онлайн                          3 лв. месечно 

3. Програма Digital Me 2 лв. еднократно 

4. Програма Digital Me+ 2.75 лв. месечно 
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   4.1. за ползватели на програма Digital Me при навършване на 
24 години 

2.20 лв. месечно 

5. Платежна сметка за основни операции съгласно 
приложение   

 

 

IV. ПРЕВОДИ В НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА 

…   

Чл. 2 Междубанкови преводи  

1. Когато наредителят има сметка в ПИБ 2.50 лв. 

2. Когато наредителят няма сметка при ПИБ 1%, мин. 10 лв. 

3. Преводи чрез системата за брутен сетълмент в реално 
време (RINGS) 

15 лв. 

4. Mногоредово платежно нареждане/вносна бележка за 
плащане от/към бюджета 

 

4.1.  когато наредителят има сметка в ПИБ 5 лв. 

4.1.1. чрез RINGS 25 лв. 

4.2.  когато наредителят няма сметка при ПИБ 0.5%, мин. 20 лв. 

4.2.1. чрез RINGS 0.5%, мин. 30 лв. 

 

 

V. ПРЕВОДИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА 

Чл. 1 Вътрешнобанкови преводи  

1. При нареждане от сметка в чуждестранна валута  3 евро  

   1.1.  При нареждане от сметка в национална валута 1 лв. 

2. От и по сметка на един и същи клиент в ПИБ  

   2.1. При нареждане от сметка в чуждестранна валута  0.10 евро 

   2.2. При нареждане от сметка в национална валута 0.10 лв. 

3. От и по съвместна сметка по и от сметки в ПИБ, вкл. 
водени на името на сътитуляр 

3 евро  

4. Вътрешнобанкови преводи към сметка на клиент на ПИБ 
клон Кипър (с вальор същия работен ден) 

 

4.1. за суми до 1000 евро 2 евро 

4.2. за суми от 1000 евро до 5000 евро 5 евро 

4.3. за суми над 5000 евро 10 евро 
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XI. ДИСТАНЦИОННО БАНКИРАНЕ 

А. ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ „МОЯТА FIBANK” 

… 

Чл. 5 Преводи в национална валута  

1. Вътрешнобанкови преводи, наредени от сметка в левове 0.50 лв. 

1.1. от и по сметка на един и същи клиент в ПИБ без такса 

1.2. иницииране на директен дебит 1 лв. 

   1.3. При нареждане от сметка в чуждестранна валута 1.50 евро 

2. Междубанкови (вкл. иницииране на директен дебит) 1.10 лв. 

2.1. чрез системата за брутен сетълмент в реално време 
(RINGS) 

12 лв. 

2.2. многоредово платежно нареждане за плащане от/към 
бюджета 

2 лв. 

2.2.1. чрез RINGS 15 лв. 

3. Регистрация на периодични преводи без такса 

4. Комунално плащане без такса 

 

 

 

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

В сила от 30.07.2018 г. 

ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ 

 

1. Откриване   

1.1. в офис на ПИБ 1.78 лв. 

1.2. в офис на ПИБ с издаване на дебитна карта към нея 1.31 лв. 

2. Обслужване (водене)  

2.1. в офис на ПИБ 2.26 лв. месечно 

2.2. в офис на ПИБ с издадена дебитна карта към нея 1.99 лв. месечно 

3. Закриване   

3.1. 
в офис на ПИБ, преди да са изтекли 6 месеца от 

сключването на договора за сметката 
3.19 лв. 

4. Внасяне на средства   

      4.1. в офис на ПИБ до 5 000 лв. - без 
комисиона;  
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за сумата над 5 000 
лв. - 0.1 %,         макс. 
200 лв. 

5. Теглене на пари в брой   

5.1. 

на каса в офис на ПИБ до 1000 лв. 

до 1000 лв. - 1.01 лв.;  

над 1000 лв. съгласно 
Глава първа, раздел 
II, чл. 1, т. 2 

5.2. с дебитна карта на АТМ на ПИБ 0.19 лв. 

5.3. с дебитна карта на АТМ на друга банка в страната  0.89 лв. 

6. Плащане по директен дебит  

6.1. към сметка при ПИБ 1.34 лв. 

6.2. към сметка при друга банка 2.27 лв. 

7. Платежни операции, извършвани чрез платежна карта, 
включително през интернет 

 

7.1. плащане с дебитна карта чрез ПОС-терминал на ПИБ без такса 

7.2. 
плащане с дебитна карта чрез ПОС-терминал на друга 

банка в страната 
без такса 

8. Кредитен превод в национална валута  

8.1. на хартиен носител към платежна сметка при ПИБ 0.98 лв. 

8.2. чрез електронно банкиране „Моята Fibank” към 
платежна сметка при ПИБ 

0.45 лв. 

8.3. на хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка 
при друга банка 

2.21 лв. 

8.4. чрез електронно банкиране „Моята Fibank” през 
БИСЕРА към платежна сметка при друга банка 

0.96 лв. 

8.5. на хартиен носител към платежна сметка на бюджета 
при ПИБ 

0.98 лв. 

8.6. чрез електронно банкиране „Моята Fibank” към 
платежна сметка на бюджета при ПИБ 

0.45 лв. 

8.7. на хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка 
на бюджета при друга банка 

2.21 лв. 

8.8. чрез електронно банкиране „Моята Fibank” през 
БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга 
банка 

0.96 лв. 

8.9. Периодичен превод (вътрешнобанков) 0.52 лв. 
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8.10. Периодичен превод (междубанков) 1.32 лв. 

8.11. Периодичен превод (вътрешнобанков) чрез електронно 
банкиране „Моята Fibank” 

0.52 лв. 

8.12 Периодичен превод (междубанков) чрез електронно 
банкиране „Моята Fibank” 

1.32 лв. 

 
 

Забележки:  

1. Платежната сметка за основни операции е платежна сметка, водена в български 
левове. 

2. За всички други банкови услуги и операции, извършвани чрез платежната сметка 
за основни операции, се прилагат таксите и комисионите в съответните раздели 
от Тарифата на ПИБ. 

 
 
 


