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А. ДЕБИТНИ КАРТИ
5169

5304751234567890 321

This card is the property of FIRST INVESTMENT BANK, 81G Bulgaria Blvd., 1404 Sofia, Bulgaria
Tel.: (00359 2) 817 1143, 1144, (00359 88) 868 10 10, www.fibank.bg

front

back

AUTHORISED SIGNATURE / NOT VALID UNLESS SIGNED

6705 5304

This card is the property of FIRST INVESTMENT BANK
81G, Bulgaria Blvd., 1404 Sofia, Bulgaria
www.fibank.bg

4218751234567890 321 5304751234567890 321

This card is the property of FIRST INVESTMENT BANK
81G, Bulgaria Blvd., 1404 Sofia, Bulgaria
Tel.: (00359 2) 817 1143, 1144
www.fibank.bg

При загубване незабавно се обадете на телефон: (00359 2) 817 1143, 1144
In case of loss call us immediately: (00359 2) 817 1143, 1144

Чл.1 Основни услуги  Debit Mastеrcard 
PayPass

VISA Debit/ VISA 
Electron payWave

Maestro  
PayPass

V PAY Дигитални 
дебитни карти

1. Издаване на първа карта без такса без такса не се предлага без такса не се предлага

2. Преиздаване 10.00 лв. 5.00 лв. не се предлага 5.00 лв. не се предлага

3. Поддържане месечно 1.00 лв без такса без такса без такса без такса

4. Теглене на АТМ на ПИБ без такса 0.20 лв. 0.20 лв. 0.20 лв. 0.20 лв.

5. Теглене на АТМ на друга банка в България без такса 1,00 лв. 1.00 лв 0,90 лв. 1,00 лв.

6. Теглене на АТМ в чужбина 11 лв. плюс 3% от 
сумата

4 лв. плюс 1.5% 
от сумата

4 лв. плюс 1.5% 
от сумата

4 лв. плюс 1.5% 
от сумата

4 лв. плюс 1.5% 
от сумата

7. Плащане чрез ПОС терминал в България без такса без такса без такса без такса без такса

8. Плащане чрез ПОС терминал в чужбина 0.25% от сумата 0.25% от сумата 0.25% от сумата 0.25% от сумата 0.25% от сумата

9. Плащане на услуги на АТМ без такса без такса без такса без такса без такса

10. Промяна на ПИН-код от АТМ в България без такса без такса без такса без такса без такса

11. Промяна на лимити по карта 5.00 лв. 3.00 лв. 3.00 лв. 3.00 лв. 3.00 лв.

12. Минимален неснижаем остатък не се изисква не се изисква не се изисква не се изисква не се изисква

13. Справка за баланс по платежна сметка чрез 
АТМ в България

0.20 лв. 0.20 лв. 0.20 лв. 0.20 лв. 0.20 лв.

14. Справка за баланс по платежна сметка чрез 
АТМ в чужбина

1.00 лв. 1.00 лв. 1.00 лв. 1.00 лв. 1.00 лв.
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Раздел VII. БАНКОВИ КАРТИ

Чл. 2 Допълнителни услуги

1. Издаване на всяка следваща карта 5 лв.

2. Експресно издаване 20 лв.

3. Теглене на пари в брой от търговски обект 0.30 лв.

4. Теглене на пари в брой чрез ПОС-терминал на ПИБ 0.2%, мин. 1 лв.

5. Теглене на пари в брой чрез ПОС-терминал на друга банка в България 1% от сумата

5.1. с Debit Mastercard PayPass 3 лв. плюс 1% от сумата

6. Теглене на пари в брой чрез ПОС-терминал на друга банка в чужбина 3 лв. плюс 1.5% от сумата

6.1. с Debit Mastercard PayPass 10 лв. плюс 3% от сумата

7. Получаване на суми по платежна сметка чрез карта 1% от сумата

8. Блокиране на карта без такса

9. Деблокиране на карта 1 лв.

9.1. на Debit Mastercard PayPass 3 лв.

10. Неоснователна рекламация 20 лв.

11. Пренасочване на карта в офис на ПИБ в друг град по молба на клиента 10 лв.

12. Изпращане на карта с експресен куриер в чужбина по молба на клиента 100 лв.

13. Абонамент за извлечения от всички банкови сметки на клиента в ПИБ, осигурявани по искане на клиента с 
посредничеството на други доставчици на платежни услуги чрез интернет

13.1. за 3 месеца 5 лв.

13.2. за 6 месеца 7.50 лв.

13.3. за 12 месеца 10 лв.

14. Дигитализиране на карта без такса

15. Микрокарта Debit Mastercard PayPass в комплект с аксесоар

15.1 Издаване 10 лв.

15.2 Поддържане без такса

Забележки

1. Дебитни карти Maestro, Maestro PayPass и Visa Electron не се предлагат, считано от 01.01.2018 г. г., Visa Electron PayWave - от 07.10.2019 г. 
Издадените карти са валидни до изтичане на срока им на валидност, като се преиздават в Debit Mastеrcard PayPass, съответно във Visa Debit.

2. Дигитални дебитни карти не се предлагат, считано от 01.02.2019 г. Издадените карти са валидни до изтичане срока им на валидност, като не се 
преиздават.
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Б. КРЕДИТНИ КАРТИ
Чл. 3 Кредитни карти VISA и MasterCard, дигитални кредитни карти

1. Издаване на кредитна карта без такса

2. Експресно издаване на кредитна карта

2.1. за Централата и софийските офиси и клонове на банката – до два работни дни след подаването на искането 50 лв.

2.2. за клоновете на ПИБ извън София – до три работни дни след подаването на искането 50 лв.

3. Преиздаване на карта 20 лв.

4. Годишна такса за поддържане на първа карта към сметка на физически лица, по вид карта:

4.1. Класик/Стандартна 39 лв.

4.2. VISA payWave класик, MasterCard YES PayPass стандартна и MasterCard PayPass стандартна, според кредитния 
лимит:

4.2.1. до 10 000 лв., 5000 евро или 5000 щатски долара 39 лв.

4.2.2. равни или по-големи на/от 10 000 лв., 5000 евро или 5000 щатски долара до 20 000 лв., 10 000 евро или 10 000 
щатски долара

100 лв.

4.2.3. равни или по-големи на/от 20 000 лв., 10 000 евро или 10 000 щатски долара 250 лв.

4.3. Златна 100 лв.

4.4. Платинена 250 лв.

4.5. World Elite MasterCard 1000 евро

4.6. Дигитална кредитна карта 5 лв. (без такса за първата година)

5. Годишна такса за поддържане на следваща кредитна карта към сметка на физически лица, по вид карта:

5.1. Класик/Стандартна 19 лв.

5.2. Златна 49 лв.

5.3. Платинена 150 лв.

5.4. World Elite MasterCard 500 евро

6. Теглене на пари в брой

6.1. теглене от АТМ на ПИБ в България 3 лв. плюс 1% от сумата

Раздел VII. БАНКОВИ КАРТИ
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6.2. теглене от АТМ на друга банка в България 5 лв. плюс 1.5% от сумата

6.3. теглене от АТМ в чужбина 11 лв. плюс 3% от сумата

7. Теглене на пари в брой от търговски обект (включително за Дигитална кредитна карта) 1.50 лв.

8. Теглене на пари в брой на ПОС-терминал в банков офис

8.1. на ПИБ в България 3 лв. плюс 1% от сумата

8.2. на друга банка в България 3 лв. плюс 1% от сумата

8.3. на друга банка в чужбина 10 лв. плюс 3% от сумата

9. Заплащане на стоки и услуги при търговци

9.1. в България без такса

9.2. в чужбина 0.25% от сумата

10. Плащане на услуги от АТМ без такса

11. Промяна на ПИН-код от АТМ в България без такса

12. Получаване на суми по платежна сметка чрез карта 1% от сумата

13. Блокиране на карта без такса

14. Деблокиране на карта 5 лв.

14.1. при издължени изискуеми суми при блокиране поради просрочени плащания без такса

15. Промяна на лимити по карта 20 лв.

16. Неоснователна рекламация на трансакция 40 лв.

17. Автоматично погасяване на задължения по кредитна карта

17.1. регистрация, промяна/допълване на регистрация 1 лв.

17.2. отмяна на регистрация по нареждане на клиент 1 лв.

17.3. превод 0.20 лв.

18. Справка за състояние на сметка от АТМ/ПОС

18.1. в България 0.20 лв.

18.2. в чужбина 1 лв.

18.3. за Дигитална кредитна карта в чужбина 1 лв.

19. Пренасочване на карта в офис на ПИБ в друг град по молба на клиента 10 лв.

20. Изпращане на карта с експресен куриер на адрес в чужбина по молба на клиента 100 лв.

21.  Дигитализиране на карта без такса

Раздел VII. БАНКОВИ КАРТИ
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Забележки:

1. Годишната такса за поддържане по чл. 3, т. 4 и т. 5 се удържа в началото на всяка година от издаването на картата.

2. При кредитни карти VISA и MasterCard с минимален неснижаем остатък се изисква  
минимална наличност по сметка, както следва:

BGN USD EUR CHF GBP

2.1. Класик/Стандартна 100 50 50 100 50

2.2. Златна 1000 500 500 1000 500

3. Кредитна карта Visa Класик не се предлага, считано от 01.01.2018 г. Издадените карти са валидни до изтичане на срока им на валидност, като се 
преиздават във VISA payWave Класик.

4. Дигитални кредитни карти не се предлагат, считано от 01.02.2019 г. Издадените карти са валидни до изтичане срока им на валидност, като не 
се преиздават.

В. ВНОСКИ С БАНКОВИ КАРТИ НА АТМ С ДЕПОЗИТНА ФУНКЦИЯ
Чл. 5 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

Чл. 4 Други такси и комисиони

1. Теглене на пари в брой с карта на друга банка в банков офис на ПИБ 4% от сумата

2. Теглене на пари в брой с карта, издадена от Дайнърс клуб или с карта Discover в банков офис на ПИБ 5% от сумата

3. Предоставяне на снимкова информация от АТМ 15 лв.

Раздел VII. БАНКОВИ КАРТИ

22 Микрокарта Credit Mastercard PayPass в комплект с аксесоар

22.1 Издаване 10 лв.

22.2 Поддържане без такса



 ПАКЕТИ И ПРОГРАМИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 

ПАКЕТ Моят избор Моят избор онлайн

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

1 бр. 1 бр.

2. Дебитна карта Visa Debit/Debit MasterCard PayPass без такси за издаване и поддръжка 1 бр. 1 бр.

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

2.2 Безплатно плащане чрез ПОС-терминал в България и чужбина Неограничен брой Неограничен брой

3. Безплатни вътрешнобанкови преводи, вкл. периодични преводи

3.1. наредени в офис 5 бр.

3.2. наредени през електронното банкиране „Моята Fibank” Неограничен брой

4. Безплатни изходящи междубанкови преводи БИСЕРА, вкл. периодични преводи

4.1. наредени в офис 1 бр.

4.2. наредени през електронното банкиране „Моята Fibank” 2 бр.

5. Безплатни SMS известия 20 бр. 20 бр.

6. Безплатно е-mail известяване и е-mail известия за авторизации по банкови карти Неограничен брой Неограничен брой

7. Регистрация за електронно банкиране „Моята Fibank” Без такса Без такса

8. Плащане на комунални услуги и битови сметки през електронното банкиране „Моята Fibank” Без такса Без такса
Пакети за бизнес клиенти

Платежна сметка за 
основни операции

Приложения

Допълнителни и заключителни 
разпоредби

Установяване на делови 
отношения с чуждестранни 
юридически лица

Лицензирани оценки на 
активи

Международни кредитни 
карти Дайнърс клуб

Банкови пакети, предлагани 
от „Юнионбанк” ЕАД до 
04.03.2014 г.
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Допълнителни и заключителни 
разпоредби

Установяване на делови 
отношения с чуждестранни 
юридически лица

Лицензирани оценки на 
активи

Международни кредитни 
карти Дайнърс клуб

Приложения

 ПАКЕТИ И ПРОГРАМИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 

ПРОГРАМА DIGITAL ME DIGITAL ME+

1. Разплащателна сметка без такса за откриване и без такса водене на месец 1 бр. 1 бр.

2. Безплатно издаване на дигитална дебитна карта 1 бр. 1 бр.

3. Дебитна карта Visa Debit/ Debit MasterCard PayPass: 
- без такса издаване, ако е първа карта към сметката по т. 1 
- без такса поддръжка

1 бр. 1 бр.

4. Теглене от терминално устройство АТМ на ПИБ или на друга банка в България Без такса Без такса

5. Регистрация за електронно банкиране „Моята Fibank”, в т.ч. регистриране на мобилно устройство в 
Мобилното приложение в офис на Банката

Без такса Без такса

6. Безплатни вътрешнобанкови преводи, вкл. периодични преводи, наредени през електронното банкиране 
„Моята Fibank”, в т.ч. през мобилното приложение

Неограничен брой Неограничен брой

7. Безплатни преводи между сметки на един и същи клиент, наредени през електронното банкиране  
„Моята Fibank”, в т.ч. през мобилното приложение

Неограничен брой Неограничен брой

8. Регистрация за имейл известия Без такса Без такса

9. Безплатни имейл известия Неограничен брой Неограничен брой

10. Безплатни междубанкови преводи, вкл. периодични преводи, в лева по БИСЕРА, наредени през  
електронното банкиране „Моята Fibank”, в т.ч. през мобилното приложение

2 бр.

11. Софтуерен Token Без такса Без такса

12. Кредит - овърдрафт по дебитна карта Без такса за 
разглеждане

18-3018-23

Пакети за бизнес клиенти

Банкови пакети, предлагани 
от „Юнионбанк” ЕАД до 
04.03.2014 г.

Платежна сметка за 
основни операции

2 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Трета. Допълнителни и заключителни разпоредби



Пакети за бизнес клиенти

Платежна сметка за 
основни операции

Приложения

Допълнителни и заключителни 
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Установяване на делови 
отношения с чуждестранни 
юридически лица
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Международни кредитни 
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 ПАКЕТИ И ПРОГРАМИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 

Банкови пакети, предлагани 
от „Юнионбанк” ЕАД до 
04.03.2014 г.

ПАКЕТ „ПЕРСОНАЛНО БАНКИРАНЕ” ПРЕМИУМ ПРЕМИУМ +
1. IQ или стандартна разплащателна (пакетна) сметка без такса за откриване и без такса водене на месец 1 бр. 1 бр.

2. Дебитна карта Visa Debit/Debit Mastercard PayPass без такси за издаване и поддръжка 3 бр. 3 бр.

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

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

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

3.1. Намаление на годишната такса за обслужване 50% 50%

4. Теглене на каса в офис до 2000 лв. –  
без такса

до 5000 лв. –  
без такса

4.1. над 2000 лв./5000 лв. съгласно Тарифата съгласно Тарифата

5. Безплатни вътрешнобанкови преводи, вкл. периодични преводи    

5.1. между различни титуляри през електронното банкиране Моята Fibank, вкл. мобилното приложение 10 бр. 20 бр.

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

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

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

5 бр. 10 бр.

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

8. Безплатни SMS известия 20 бр. 20 бр.

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

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

11. Плащане на комунални услуги и битови сметки през електронното банкиране „Моята Fibank” Без такса Без такса

Забележки:

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

5. Дебитни карти Maestro Pay Pass не се издават към 
предлаганите банкови пакети и програми, считано от 
01.01.2018 г., но действащи карти могат да се включат в 
пакет/ програма. Издадените и включени в пакет/програма 
карти са валидни до изтичане на срока им на валидност, 
като се преиздават в Debit MasterCard PayPass.

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

3. При банков пакет/ програма клиентът може да се регистрира без такса за 
електронното банкиране „Моята Fibank”. Ползването на хардуерно Токен 
устройство се заплаща съгласно действащата Тарифа. 6. Банкови пакети „Премиум” и „Премиум+” се предоставят 

на клиенти, които отговарят на условията за ползване на 
услугата „Персонално банкиране“.4. След изчерпване на посочения размер от включените в пакета/ програмата 

продукти и услуги, както и при прекратяване на договора за банков пакет/
програма, всички такси и комисиони се дължат съгласно действащата Тарифа.
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Допълнителни и заключителни 
разпоредби

Установяване на делови 
отношения с чуждестранни 
юридически лица

Лицензирани оценки на 
активи

Международни кредитни 
карти Дайнърс клуб

Приложения

 ПАКЕТИ И ПРОГРАМИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 

Пакети за бизнес клиенти

Банкови пакети, предлагани 
от „Юнионбанк” ЕАД до 
04.03.2014 г.

Платежна сметка за 
основни операции

ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

1. Кредити за заплащане на такси за обучение и/или за 
издръжка по реда на Закона за кредитиране на студенти и 
докторанти

1.1. Разглеждане на документи Без такса

1.2. Отпускане Без такса

1.3. Ангажимент Без такса

1.4. Предсрочно погасяване Без такса

1.5. Предоговаряне Без такса

2. Разплащателна сметка

2.1. Валута BGN

2.2. Минимална сума за откриване и поддържане Няма

2.3. Отпускане Без такса

2.4. Водене Без такса

2.5. Закриване Без такса

2.6. Касови операции Без такса

2.7. За поддръжка на първа дебитна карта  
Visa Debit

Без такса

Забележки:

1. В програмата могат да се включат студенти и 
докторанти, одобрени за получаване на кредит, 
предоставен по реда на Закона за кредитиране на 
студенти и докторанти.

2. Условията по разплащателната сметка са валидни за 
срока на предоставения кредит.

2.1. Разплащателната сметка е безлихвена.

3. За всички други банкови услуги и операции, вкл. по 
отношение на банковата карта по т. 2.7, се прилагат 
таксите и комисионите в съответните раздели от 
Тарифата на ПИБ.

ПРОГРАМА „ДЕТСКИ И ЮНОШЕСКИ КАРТИ”
1. Разплащателна (картова) сметка

1.1. Откриване Без такса

1.2. Водене Без такса (вж. Заб. 1)

2. Дебитна карта Debit Mastercard Pay Pass kids (от 7 г. до навършване на 14 г.) и  
Debit Mastercard Pay Pass teen (от 14 г. до навършване на 18 г.)

2.1. Издаване Без такса

2.1.1. Издаване на допълнителна дебитна Микрокарта  
Debit Mastercard Pay Pass kids/ teen с аксесоар

10 лв.

2.2. Поддръжка Без такса (вж. Заб. 2)

2.3. Преиздаване поради изтичане срока на валидността й Без такса

2.4. Теглене от терминално устройство АТМ на ПИБ Без такса

2.5. Плащане чрез ПОС-терминал в България и чужбина Без такса

3. Спестовна сметка за тийнейджъри „Smart teen“

3.1. Откриване Без такса (вж. Заб. 3)

3.2. Водене Без такса 

3.3. Закриване Без такса

Забележки:

1. Не се събира такса за водене на сметката до навършване на 18 години на 
Оправомощения ползвател на картата, или ако към датата на навършване на 
тази възраст валидността на издадената Карта към сметката не е изтекла 
– до изтичане на срока й на валидност.

2. Не се събира такса за поддръжка на картата до навършване на 18 години 
на Оправомощения ползвател, или ако към датата на навършване на тази 
възраст валидността на издадената Карта не е изтекла – до изтичане на 
срока й на валидност.

3. Спестовна сметка за тийнейджъри „Smart teen“ се открива на лица с 
навършени 14 години до 18 години, които имат открита на свое име 
разплащателна сметка за детски и юношески карти с издадена дебитна 
карта Debit MasterCard Pay Pass teen и регистрация в мобилното приложение 
„Моята Fibank”.

4. За всички останали банкови услуги и операции се прилагат таксите и 
комисионите за физически лица в съответните раздели от действащата 
Тарифа на ПИБ.
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