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Уважаеми клиенти,

Като най-голямата българска банка Първа инвестиционна банка АД (Fibank или ПИБ) се стреми да бъде една от най-
добрите в България, бързоразвиваща се, иновативна, клиентски ориентирана и да предлага на своите клиенти банкови 
продукти и услуги от най-висок клас, съгласно най-добрите банкови практики. 

Следвайки този стремеж Fibank цели максимална откритост, високо ниво на клиентска удовлетвореност, 
установяване и поддържане на дългосрочни отношения със своите клиенти.

Във връзка с това Fibank представя на Вашето внимание настоящата Тарифа, която съдържа информация за таксите, 
комисионите и лихвите по предлаганите продукти и услуги.

Fibank прилага индивидуален подход за всеки клиент, като служителите ни са на разположение с любезност, 
компетентност и грижа за Вас, да отговорят на Вашите въпроси в офисите на Банката, както и в Контакт центъра 
 *bank (*2265),  0800 11 011.

Настоящата Тарифа, списък с клоновете на Fibank, както и друга актуална информация, можете да намерите на 
интернет страницата на Банката на адрес: www.fibank.bg.

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД
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Общи положения



ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Настоящата Тарифа се прилага за всички операции, продукти и услуги, наредени и/или извършени от или в полза на местни и чуждестранни 
лица, като:

1. Глава първа „Такси и комисиони за физически лица” се отнася само за физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон и 
не извършват търговски плащания чрез сметките си в Банката, свързани с тяхната търговска или професионална дейност.

2. Глава втора „Такси и комисиони за бизнес клиенти” се отнася за юридически лица; еднолични търговци; клонове на местни и чуждестранни 
търговци и търговски представителства на чуждестранни лица; лица, упражняващи свободна професия или дейност; земеделски стопани; 
неперсонифицирани дружества; други обединения съгласно специални закони.

Чл. 2 Банковите такси, комисиони, лихви и други разноски се събират във валутата, в която е открита сметката, или равностойността им в 
друга валута, като се преизчисляват по обменния курс на ПИБ за съответната валута към момента на операцията.

Чл. 3 Левовата равностойност на таксите и комисионите по левови операции, определени в чуждестранна валута, се изчислява на база обявените 
от БНБ курсове на чуждестранните валути към българския лев за деня.

Чл. 4 За определяне равностойността във валута, различна от посочената в Тарифата, на други стойности (минимални салда по сметки, размер на 
операциите и други), се прилагат обявените от БНБ курсове.

Чл. 5 За целите на Тарифата за клиенти на Банката се считат физически лица и бизнес клиенти, които имат открита сметка при ПИБ, както и 
лицата, на чието име е издадена банкова карта от ПИБ.

Чл. 6 Настоящата Тарифа регламентира обичайните такси и комисиони, прилагани от ПИБ, в случай че няма изрично договорени други такива 
между Банката и нейните клиенти или кореспонденти по конкретни сделки.
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Раздел I. БАНКОВИ СМЕТКИ

Чл. 1 Откриване на банкови сметки в офис чрез MyFibank

1. Разплащателни сметки в национална и чуждестранна валута 2.50 лв. без такса

1.1. Разплащателни сметки с дебитна карта в национална и чуждестранна валута 2 лв. не се предлага

2. Съвместни разплащателни сметки 12 лв. не се предлага

3. Спестовни сметки

3.1. детски спестовен влог без такса не се предлага

3.2. подновяване на спестовна книжка 2 лв. не се предлага

4. Депозитни сметки без такса без такса

5 Сметки за дарения без такса  не се предлага

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

не се предлага

Чл. 2 Водене на банкови сметки

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

2.50 лв. месечно 2.50 лв. месечно

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

3. Съвместни разплащателни сметки 10 лв. месечно не се предлага

4. Спестовни сметки

4.1. детски спестовен влог без такса не се предлага

4.2. безсрочен спестовен влог 1 лв. месечно не се предлага

5. Депозитни сметки и сметки за дарения без такса без такса

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

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.

не се предлага

$
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Чл. 3 Закриване по нареждане на титуляря, преди да са изтекли 6 месеца от сключването на 
договора за сметката

1. Разплащателни сметки в национална и чуждестранна валута, вкл. с издадена карта към нея 5 лв. без такса

2. Закриване на други банкови сметки без такса без такса

Чл. 4 VIP – IBAN в офис чрез MyFibank

1. За пакет до 5 сметки 100 лв. не се предлага

Чл. 5 Отчети (извлечения) по банкова сметка

1. Отчет (извлечение) по банкова сметка – при поискване в ПИБ

1.1. отчет за избран период/ден от текущия месец 2 лв.

1.2. месечен отчет за предходен период до 6 месеца, считано от последния отчетен период включително без такса

1.3. месечен отчет за предходен период над 6 месеца 5 лв. на отчет

2. Електронни отчети (извлечения) по банкови сметки без такса

3. Годишен отчет за таксите

3.1 за предходната календарна година - веднъж годишно без такса не се предлага

Чл. 6 Отчети (извлечения) по сметки с банкови карти

1. Отчет по сметка с дебитна карта – по пощата

1.1. месечно 1 лв.

1.2. на 3 месеца 2 лв.

1.3. на 6 месеца 3 лв.

1.4. на 12 месеца 5 лв.

2. Извлечение по картова сметка с кредитна карта на хартиен носител

2.1. месечно по пощата 1 лв.

2.2. при поискване в ПИБ за последния отчетен период без такса

2.3. при поискване в ПИБ за последния отчетен период – дубликат 2 лв.

2.4. при поискване в ПИБ за предходен отчетен период 10 лв.

3. Електронни отчети (извлечения) по сметки с банкови карти, вкл. кредитна карта без такса

Раздел I. БАНКОВИ СМЕТКИ $
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Чл. 7 Банкови пакети и програми

1. Пакет Моят избор 4.00 лв. месечно

2. Пакет Моят избор онлайн 3.50 лв. месечно

3. Програма Digital Me 2 лв. еднократно

4. Програма Digital Me+ 2.75 лв. месечно

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

Раздел I. БАНКОВИ СМЕТКИ $

Забележки:

1. Таксата за водене на разплащателна сметка с минимално салдо по чл. 2, т. 1. се събира в края на лихвения период.

2. Включените в пакетите и програмите по чл. 7 продукти и услуги са описани в Приложение „Пакети и програми за физически лица” към 
настоящата Тарифа.

3. VIP – IBAN се генерира при откриване на сметка, като таксата по чл. 4 се събира при откриване от 1 до 5 сметки от клиент наведнъж.

4. Дубликат – отчет (извлечение) на хартиен носител, предоставен по искане на клиента в офис/клон, различен от този, в който се получават 
извлеченията или при ползване на електронни извлечения чрез електронното банкиране „Mоята Fibank”.

5. Отчетът по т.3 на чл. 5 се изготвя в съответствие с изискванията на чл. 106 и чл. 107 от ЗПУПС и се осигурява, считано от 31.10.2018 г. 

6. Таксата по чл. 2, т. 5.1 се прилага в зависимост от валутата на сметката и се отнася за договори за свободен депозит, сключени след 
09.11.2015 г. включително.
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Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ 

Чл. 1 Касови операции в национална валута в чуждестранна валута

1. Внасяне в брой

1.1. до 3000 лв./1500 евро без комисиона без комисиона

1.2. за сумата над 3000 лв./1500 евро 0.10%, мин. 1 лв., 
макс. 200 лв.

0.15%, мин. 1 евро,  
макс. 100 евро

1.3. по депозитни сметки без комисиона без комисиона

1.4. със заявка от Мобилно приложение или с пакет Моят избор/ Моят избор Oнлайн

1.4.1. до 5000 лв./2500 евро без комисиона без комисиона

1.4.2. над 5000 лв./2500 евро  0.10% макс. 200 лв. 0.15% макс. 100 евро

2. Теглене в брой

2.1. до 2000 лв./1000 евро 0.15%, мин. 2 лв. 0.15%, 1 евро

2.2. над 2000 лв. до 200 000 лв./над 1000 евро до 100 000 евро 0.4%, мин. 5 лв. 0.4%, мин. 2.50 евро

2.2.1. от разплащателна сметка с минимално салдо за сумата над 2000 лв. до 200 000 лв.на 
ден /над 1000 евро до 100 000 евро на ден

0.4%, мин. 5 лв. 0.4%, мин.  2.50 евро

2.2.2. от свободна разплащателна сметка за сумата над 2000 лв. до 200 000 лв. на ден / 
над 1000 евро до 100 000 евро на ден

0.4%, мин. 5 лв. 0.4%, мин. 2.50 евро

2.3. без заявка над 5000 лв. до 200 000 лв. /без заявка до 100 000 евро 10 лв. плюс 0.5% от сумата 0.5%, мин. 5 евро

2.4. над 200 000 лв. със заявка /над 100 000 евро със заявка 0.6% 0.6%

2.4.1. без заявка  0.7%  0.7%

2.5. от депозитни сметки

2.5.1. на падеж без комисиона без комисиона

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

съгласно чл. 1,  
т. 2.1., 2.2., 2.3. и 2.4.

2.6 Теглене на сума във валута по предварително заявен купюрен строеж (при 
възможност от страна на Банката)

0.1% от сумата,  
мин. 5 евро

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 3000 лв./ до 1500 евро 1.50 лв. 0.75 евро

3.1.1.2. над 3000 лв./ над 1500 евро 0.1%, макс. 200 лв. 0.15%, макс. 100 евро

3.1.1.3. по депозитни сметки без комисиона без комисиона
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3.1.2. когато наредителят (физическо лице) не е клиент на ПИБ 2 лв. плюс 0.2%,  
мин. 2 лв., макс. 200 лв.

1 евро плюс 0.2%,  
мин. 2 евро, макс. 150 евро

3.1.3. за погасяване на задължения по кредити (вкл. овърдрафти) и по кредитни карти на 
физически лица до 3000 лв. / до 1500 евро

без комисиона без комисиона

3.2. по сметки на бизнес клиенти

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

3.2.1.1. до 3000 лв./1500 евро                                       1.50 лв.     0.75 евро

3.2.1.2. над 3000 лв./1500 евро  0.20%, макс. 300 лв. 0.25%, макс. 150 евро

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

1 евро плюс 0.25%, мин.  
2 евро, макс. 150 евро

3.3. по клиентски сметки на застрахователни брокери и агенти по чл. 306, 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./ до 1500 евро 2 лв. на вноска 2 евро

3.3.2. за сумата над 3000 лв./ над 1500 евро 0.1%, макс. 200 лв. 0.15%, макс. 100 евро

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 без комисиона

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

4. Броене при внасяне в брой на монети 3% от сумата, мин. 10 лв. не се предлага

4.1. по сметки на ненавършили пълнолетие (18 г.) лица без комисиона не се предлага

5. Броене при теглене в брой на монети 2% от сумата, мин. 10 лв. не се предлага

6. При предварителна заявка и отказ от нея или намаляване на сумата в деня на 
тегленето

0.3% върху отказаната/
намалената сума,  

мин. 10 лв.

0.3% върху отказаната/ 
намалената сума,  

мин. 20 евро

Чл. 2 Други касови операции

1. Инкасиране и/или транспортиране на парични средства по договореност, мин. 75 лв.

2. Уедряване, раздробяване на банкноти 1% от сумата, мин. 10 лв.

3. Проверка на банкноти 1 лв. на банкнота

4. Замяна на повредени банкноти в чуждестранна валута, в т.ч. отложена замяна на 
повредени и/или излезли от обращение банкноти в чуждестранна валута

10% от сумата, но не повече от 500 евро

5. Размяна на български банкноти в монети и обратно 3%, мин. 10 лв.

Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ 
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3 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Първа. Физически лица

Забележки:

1. За изчисляване на комисионата по чл. 1 се сумират всички вноски или всички тегления общо за деня за всеки клиент. За изчисляване на комисионата 
в чуждестранна валута се сумират всички вноски или всички тегления общо за деня за всеки клиент в евро или равностойността на друга валута в 
евро, като се прилагат обявените от БНБ курсове.

2. При теглене на суми над 5000 лв. или 2500 евро (равностойност в щатски долари) клиентът следва да ги заяви до 15.00 часа на предходния работен 
ден. При теглене на суми във валути, различни от левове, евро и щатски долари, е необходима предварителна заявка. Суми над 30 000 лв. или 15 000 
евро (равностойност в друга чуждестранна валута) се заявяват 2 работни дни предварително.

3. Теглене на суми над 50 000 лв. (тяхната равностойност в чуждестранна валута) в работни дни след 17.30 часа, както и в съботни, неделни и 
празнични дни, не се допуска без предварителна заявка съгласно т. 2 по-горе, изписана собственоръчно и предоставена лично от титуляря в офис 
на ПИБ.

4. При теглене от депозитни сметки на падеж или преди падеж се изисква заявка.

5. Теглене на суми в брой без предварителна заявка се извършва, в случай че банковият офис разполага със съответното превишение над касовия 
излишък.

6. Комисионата за теглене по предварително заявен купюрен строеж се дължи допълнително към комисионата за теглене в брой по чл.1, т.2.

7. При погасяване на задължения по чл. 1, т. 3.1.3. за суми над 5 000 лв. или над 2 500 евро се прилагат съответно чл.1, т. 3.1.1.2. и т. 3.1.2.

8. Комисионата за броене при внасяне на монети (чл. 1, т. 4) се събира при внасяне на монети над 100 броя (сбора от всички вноски за деня), 
независимо от техния купюр, включително когато вноската е смесена (от банкноти и монети), начислява се върху цялата сума на внесените 
монети и се дължи допълнително към комисионата по чл. 1, т. 1 и т. 3.

9. Комисионата за броене при теглене на монети (чл. 1, т. 5) се дължи допълнително към комисионата за теглене в брой по чл. 1, т. 2.

10. Наредител е лицето, от името и за сметка на което се извършва преводът.

11. Внасяне в брой и касов превод по депозитни сметки на физически лица в национална и чуждестранна валута от клиенти на ПИБ е без комисиона.

Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ 
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Раздел III. ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА

Чл. 1 Покупка и продажба на чуждестранна валута

1. По банкови сметки при ПИБ без комисиона

2. На каса 0.1% от внесената сума, мин. 1 лв.

Чл. 2 Обмяна на един вид чуждестранна валута с друг

1. За суми до 100 000 евро 0.5%, мин. 1 евро

2. За суми над 100 000 евро без комисиона

Забележка:

1. При обмяна на валута по чл. 2 на каса се дължи и комисиона по чл. 1, т. 2.
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Раздел IV. ПРЕВОДИ 

А. В НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА

Чл. 1 Вътрешнобанкови преводи в офис чрез MyFibank

1. При нареждане от сметка в национална валута 1.50 лв. 0.50 лв.

1.1. При нареждане от сметка в евро 4.00 лв. 1.00 лв.

1.2. При нареждане от сметка в чуждестранна валута, различна от евро 6.00 лв. 3.00 лв.

2. От и по сметка на един и същи клиент в ПИБ 0.50 лв. без такса

3. От и по съвместна сметка по и от сметки в ПИБ, вкл. водени на името на сътитуляр 1.50 лв. не се предлага

Чл. 2 Междубанкови преводи

1 Когато наредителят има сметка в ПИБ

1.1. за суми до 100 000 лв. 4.00 лв. 1.00 лв.

1.2. за суми равни на или по-големи от 100 000 лв. 18.00 лв. 12.00 лв.

1.3. чрез системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS) по желание на клиента 18.00 лв. 12.00 лв.

2. Когато наредителят няма сметка при ПИБ

2.1. за суми до 100 000 лв. 1%, мин. 10 лв. не се предлага

2.2. за суми равни на или по-големи от 100 000 лв. 1.00%, мин. 10.00 лв. 
+ 18.00 лева

не се предлага

2.3. чрез системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS) по желание на клиента 1.00%, мин. 10.00 лв. 
+ 18.00 лева

не се предлага

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

3.1. когато наредителят има сметка в ПИБ 7 лв. 3 лв.

3.1.1. чрез RINGS 30 лв. 15 лв.

3.2. когато наредителят няма сметка при ПИБ 0.5%, мин. 20 лв. не се предлага

3.2.1. чрез RINGS 0.5%, мин. 40 лв. не се предлага

Чл. 3 Входящи преводи без такса без такса
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Раздел IV. ПРЕВОДИ 

Чл. 4 Директен дебит

1 Иницииране или плащане между клиенти на ПИБ 2 лв. не се предлага

2. Иницииране или плащане, когато наредителят или получателят не е клиент на ПИБ (междубанково) 4 лв. не се предлага

Чл. 5 Периодични преводи в офис чрез MyFibank

1. Регистрация 2 лв. без такса

2. Промяна/допълване на регистрация 2 лв. не се предлага

3. Вътрешнобанков превод 1 лв. 1 лв.

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

4. Междубанков превод (изходящ) 1.50 лв. 1.50 лв.

Чл. 6 Автоматично погасяване на задължения по кредитна карта на Дайнърс клуб България АД

1. Регистрация, промяна/допълване на регистрация 1 лв. не се предлага

2. Отмяна на регистрация по нареждане на клиент 1 лв. не се предлага

3. Превод 0.20 лв. не се предлага

Чл. 7 Автоматични плащания с дебитна карта Maestro/ Visa Electron Pay Wave/ Visa Debit/ Debit Mastercard PayPass

1 Плащания на комунални услуги

1.1. регистрация 5 лв.

1.2. промяна на регистрация 2 лв.

Чл. 8 Отменяне или промяна на условия в нареждането за превод по искане на наредителя 15 лв. 15 лв.

Чл. 9 Комунално плащане без такса
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Раздел IV. ПРЕВОДИ 

Забележки:

1. При преводи по реда на чл. 2, т. 2, 2.1, 3.2, 3.2.1 комисионата за внасяне в брой (по чл. 1 от Глава първа, Раздел II „Касови операции”) не се дължи 
допълнително от наредителя.

2. При наредени на каса преводи по реда на чл. 2, т. 1, 3, 3.1 и 3.1.1 комисионата за внасяне в брой (по чл. 1 от Глава първа, Раздел II „Касови операции“) 
се дължи допълнително от наредителя.

3. Банката си запазва правото да не приема нареждания за междубанков превод от лица, които не са клиенти на ПИБ, както и да откаже 
обработване на нареждания с невалидни номера на банковата сметка на получателя или да определя комисиони за всеки конкретен случай, различни 
от посоченото в чл. 2.

4. Платежни нареждания за изпълнение през RINGS, приети до 14.45 часа в банков салон се изпълняват същия работен ден, а приетите след този 
час – на следващия работен ден.

5. За преводи в национална валута през Мобилното приложение се прилагат таксите и комисионите за електронно банкиране „Моята Fibank”.

6. Платежни нареждания за изпълнение същия работен ден през RINGS се приемат до 15.15 часа през електронното банкиране „Моята Fibank”,  
в т.ч. Мобилното приложение.

7. Таксите по чл. 10, т. 1 и т. 3 са дължими от банките, изпратили искане за отмяна или запитване за получен превод по сметка на клиент на ПИБ.

Чл. 10 Други такси и комисиони

1. Отменяне на получен превод по сметка на клиент на ПИБ по искане на други банки 15 лв.

2. Запитване за извършени преводи за други банки по искане на наредителя 15 лв.

3. Запитване за извършени преводи от други банки по сметка на клиент на ПИБ 15 лв.



Раздел IV. ПРЕВОДИ 
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Чл. 1 Вътрешнобанкови преводи в офис чрез MyFibank

1. При нареждане от сметка в 
чуждестранна валута различна 
от евро

6.00 лв. 3.00 лв.

1.1. при нареждане от сметка в евро 4.00 лв. 1.00 лв.

1.2. При нареждане от сметка в 
национална валута

1.50 лв. 0.50 лв.

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

0.50 лв. без такса

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

3.1. при нареждане от сметка в евро 4.00 лв. не се предлага

3.2. при нареждане от сметка в 
чуждестранна валута, различна 
от евро

6.00 лв. не се предлага

3.3. при нареждане от сметка в 
национална валута

1.50 лв. не се предлага

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 2 евро

4.2. за суми от 1000 евро до 5000 
евро

5 евро 5 евро

4.3. за суми над 5000 евро 10 евро 10 евро

Чл. 2 Периодични преводи

1. Регистрация 2 лв. без такса

2. Промяна/допълване на 
регистрация

2 лв. не се предлага

3. Вътрешнобанков превод 1 лв. 1 лв.

3.1. от и по сметка на един и същи 
клиент в ПИБ

без такса без такса

Чл. 3 Кредитни преводи в офис чрез MyFibank

1. Преводи в полза на клиенти на 
ПИБ

1.1. за суми в евро от ЕИП без такса без такса

1.2. за суми до 500 евро, получени от 
страни извън ЕИП или от ЕИП 
във валута, различна от евро

без такса без такса

1.3. за суми над 500 евро, получени 
от страни извън ЕИП или от 
ЕИП във валута, различна от 
евро

0.10%,  
мин. 5 евро, 

макс. 150 евро

0.10%, 
мин. 5 евро, 

макс. 150 евро

2. Изходящи преводи

2.1. в евро за ЕИП

2.1.1. за суми с равностойност до 
100 000 лева

4.00 лв. 1.00 лв.

2.1.2. за суми с равностойност равна 
на или по-голяма от 100 000 лева

18.00 лв. 12.00 лв.

2.1.3. експресни преводи по желание на 
клиента

18.00 лв. 12.00 лв.

2.2. извън ЕИП, независимо от 
валутата или в ЕИП във валута, 
различна от евро

0.15%, мин 
25.00 евро, 

макс. 250 евро

0.10%, мин. 
20.00 евро, 

макс. 200 евро

2.2.1 за суми до 500 евро 15 евро 15 евро

2.3. експресни преводи извън ЕИП, 
независимо от валутата или 
в ЕИП във валута, различна от 
евро

0.25%, мин 
35.00 евро, 

макс. 350 евро

0.20%, мин. 
30.00 евро, 

макс. 300 евро

2.4. за УНИБанка, Р Македония 
(с вальор – деня на нареждане на 
превода чрез системата ПИБ – 
УНИБанка)

0.15%,  
мин. 25 евро, 

макс. 250 евро

0.10%,  
мин.20 евро, 

макс. 200 евро

Б. В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА
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Раздел IV. ПРЕВОДИ 

Чл. 4 Други такси и комисиони

1. Отменяне на получен превод по сметка на клиент на ПИБ по искане на други банки 100 лв.

1.1. Отменяне на получен превод в евро по сметка на клиент на ПИБ по искане на банки от ЕИП 15 лв.

2. Отменяне или промяна на условия в нареждането за превод по искане на наредителя 80 лв. плюс реалните разноски

2.1. Отменяне или промяна на условия в нареждането за превод в евро за ЕИП по искане на наредителя 15 лв.

3. Запитване за извършени преводи за други банки по искане на клиента 50 лв. плюс реалните разноски

3.1. Запитване за извършени преводи в евро за други банки в ЕИП по искане на наредителя 15 лв.

4. Запитване за извършени преводи от други банки по сметка на клиент на ПИБ 70 лв. плюс реалните разноски

4.1. Запитване за извършени преводи в евро от банки в ЕИП по сметка на клиент на ПИБ 15 лв.

5. Преводи за ПИБ – Албания (с вальор същия работен ден)

5.1. за суми до 1000 евро 4 лв.

5.2. за суми над 1000 евро 16 лв.

6. Изпращане на извлечение от сметка на клиент със SWIFT MT940 100 евро на месец

7. При грешно посочен или липсващ IBAN на бенефициента в нареждането на наредителя 20 евро
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Забележки:

1. Условните преводи се третират като документарни акредитиви.

2. Връщането на получен превод по нареждане на получателя се счита за превод.

3. При изпълнение на платежна операция в рамките на ЕИП таксите, заплащани от наредителя и получателя, са споделени (SHA) – всеки един от 
тях заплаща дължимите такси на своя доставчик на платежни услуги.
а) Когато плащанията се извършват във валута, различна от валутата на държава от ЕИП и ползвателят на платежна услуга не е физическо 
лице, е възможно таксите да бъдат изцяло за сметка на наредителя (OUR) или изцяло за сметка на получателя (BEN) след индивидуална 
договореност с обслужващите ги банки и при наличие на договореност между банките.
б) При изпълнение на платежна операция, извън ЕИП, таксите се заплащат (OUR/SHA/BEN) съгласно посоченото от наредителя и съобразно 
условията на съответната платежна система.

4. В случай че банката на получателя е недостъпна чрез европейските платежни системи при превод по чл. 3, т.2.1., преводът се извършва под 
условията и таксите на чл.3, т. 2.2 и т.2.3.

5. Нареждания за кредитни преводи в евро със спешен вальор и/или с равностойност равна на или по-голяма от 100 000 лева за страните от 
ЕИП, приети в банковия салон до 15:30 часа, а за останалите валути приети в банков салон до 16.30 часа, се изпълняват същия работен ден, а 
приетите след този час - на следващия работен ден.

6. За преводи в чуждестранна валута през Мобилното приложение се прилагат таксите и комисионите за електронно банкиране „Моята Fibank”.

7. Нареждания за кредитни преводи в евро със спешен вальор и/или за суми в евро с равностойност равна на или по-голяма от 100 000 лева за 
страните от ЕИП, приети през електронното банкиране „Моята Fibank”, в т.ч. Мобилното приложение до 16:00 часа, а за останалите валути 
до 17:00 часа се изпълняват същия работен ден, а приетите след този час – на следващия работен ден.

8. Таксите по чл. 4, точки 1 и 4 са дължими от банките, изпратили искане за отмяна или запитване за получен превод по сметка на клиент на 
ПИБ.



Чекове в чуждестранна валута

Банкови сметки

Кредитни сделки

Покупка и продажба 
на чуждестранна валута 

Финансови инструменти 

Дистанционно банкиране 

Злато и нумизматика

Касови операции

Банкови карти

Преводи 

Частно банкиране

Други услуги

1 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Първа. Физически лица

Раздел V. ЧЕКОВЕ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА 

Чл. 1 Инкасиране на чекове

1. Инкасиране на чекове, теглени срещу други банки 0.25%, мин. 20 евро, макс. 250 евро

Чл. 2 Издаване на чекове

1. Срещу банка, при която ПИБ има сметка 0.25%, мин. 20 евро, макс. 250 евро

Чл. 3 Допълнителни такси

1. Анулиране на чекове по искане на наредителя

1.1. при наличие на оригинален чек 25 евро

1.2. при липса на оригинален чек (спиране на плащане по издаден чек) 25 евро плюс таксата на банката-платец

2. Спешно издаване на чек в рамките на същия работен ден 20 евро

$

Забележки:

1. Комисионите и разноските на другите банки по чл. 1, при наличие на такива, са за сметка на наредителя и се събират допълнително.

2. Срокът за издаване на чекове в софийските офиси на ПИБ АД е до края на работния ден, следващ деня на подаване на искането за издаване. 
За офиси извън гр. София срокът се удължава с един работен ден.

3. Чекове се инкасират/издават само по/от сметка на клиента в ПИБ АД.



Кредитни сделки

Банкови сметки

Покупка и продажба 
на чуждестранна валута 

Финансови инструменти 

Дистанционно банкиране 

Злато и нумизматика

Касови операции

Банкови карти

Преводи 

Частно банкиране

Чекове в чуждестранна валута

Други услуги

1 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Първа. Физически лица

Чл. 1 Кредити, обезпечени с ипотека

1. Жилищен и ипотечен кредит

1.1. за управление – в началото на всяка следваща година от срока на кредита след изтичане на първата 
година – за година или част от нея (за договорите, сключени до 23.07.2014 г.)

0.5% върху остатъка за погасяване

1.2. за ангажимент (за договорите, сключени до 14.11.2016 г.) 0.5%

1.3. за разглеждане на предоговаряне 25 евро

1.4. за предоговаряне 1%, макс. 500 евро

1.5. за предсрочно погасяване без комисиона

1.5.1. когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му 1%

2. Ипотечен кредит – овърдрафт

2.1. за управление (за договорите, сключени до 23.07.2014 г.)

2.1.1. за периода в режим на овърдрафт – за всяка следваща година или част от нея 1% от разрешения размер на кредита

2.1.2. след изтичане на периода в режим на овърдрафт - за всяка следваща година или част от нея 0.5% върху остатъка за погасяване

2.2. за ангажимент

2.2.1. за периода в режим на овърдрафт 1% годишно

2.3. за разглеждане на предоговаряне 25 евро

2.4. за предоговаряне 1%, макс. 500 евро

2.5. за предсрочно прекратяване

2.5.1. когато договорът е прекратен преди изплащане на 12 (дванадесет) месечни вноски от първото 
усвояване на средства от кредита

1% от разрешения размер на кредита

2.5.2. когато договорът е прекратен след изплащане на 12 (дванадесет) месечни вноски от първото 
усвояване на средства от кредита

без комисиона

2.6. за предсрочно погасяване

2.6.1. когато погасяването се извършва преди изплащане на 12 (дванадесет) месечни вноски от първото 
усвояване на средства от кредита

1%

2.6.2. когато погасяването се извършва след изплащане на 12 (дванадесет) месечни вноски от първото 
усвояване на средства от кредита

без комисиона

3 Заличаване на ипотека 30 лв.

Раздел VI. КРЕДИТНИ СДЕЛКИ



Кредитни сделки

Банкови сметки

Покупка и продажба 
на чуждестранна валута 

Финансови инструменти 

Дистанционно банкиране 

Злато и нумизматика

Касови операции

Банкови карти

Преводи 

Частно банкиране

Чекове в чуждестранна валута

Други услуги

2 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Първа. Физически лица

Чл. 2 Кредити, необезпечени с ипотека

1. За кандидатстване в офис на Банката 25 лв.

1.1. при кандидатстване онлайн без такса

1.2. при кредити, обезпечени с парични 
средства

30 лв.

2. За кредитна оценка и одобрение 0.50% върху сумата 
на одобрения кредит, 

мин. 50 лв.

3. За ангажимент (за договорите, сключени 
до 14.11.2016 г.)

2%

4. За предоговаряне

4.1. за разглеждане на предоговаряне 25 лв.

4.2. за предоговаряне 1% върху остатъка от 
кредита, мин. 25 евро, 

макс. 500 евро

4.2.1. при кредити, обезпечени с парични 
средства

без комисиона

5. При предсрочно погасяване по договор 
за потребителски кредит по смисъла на 
Закона за потребителския кредит

без такса

Чл. 3 Кредити – овърдрафт по разплащателни сметки на физически 
лица с дебитни карти

1. За кандидатстване без такса

2. За управление (за договорите, сключени до 
23.07.2014 г.)

1%

3. За предоговаряне (за договорите, сключени 
до 23.07.2014 г.)

1%

4. За изпращане на уведомителни писма – за 
всяко писмо

1 лв.

Раздел VI. КРЕДИТНИ СДЕЛКИ

Забележки:

1. Комисионата по чл. 2, т. 2 се изплаща най-късно до датата на 
усвояване на кредита.

2. Комисионата за ангажимент по чл. 1, т. 1.2. и чл. 2, т. 3. се 
начислява еднократно, след изтичане срока за усвояване, върху 
неизползваната сума от кредита или съответния транш.

3. Комисионата за ангажимент по чл. 1, т. 2.2. за периода в режим 
на овърдрафт се начислява ежедневно върху разликата между 
размера на разрешения кредит и размера на използваната сума и е 
дължима месечно.

4. Таксата за разглеждане на предоговаряне по чл. 1, т. 1.3 и т. 2.3 
и чл. 2, т. 4.1 не се събира при промяна на застрахователя по 
кредита на „Фи Хелт” АД. При предоговаряне комисионата за 
предоговаряне по чл. 1, т.1.4 и т. 2.4 и чл. 2, т. 3.2 се събира върху 
размера на непогасената главница. Комисионата за предоговаряне 
по чл. 1 и чл. 2 не се събира при промяна на обслужваща сметка, 
падежна дата и промяна на застрахователя по кредита на 
„Фи Хелт” АД.

5. Комисионата за предсрочно погасяване се начислява върху 
предсрочно погасената част от кредита.

5.1. Погасяването на суми по кредита по чл. 1, т. 2, извършени 
в периода в режим на овърдрафт, не се счита за предсрочно 
погасяване на кредита.

6. Комисионата за управление по чл. 3, т. 2. се начислява при всяко 
подновяване на овърдрафта върху разрешения му размер.

7. Комисионата за предоговаряне по чл. 3, т. 3. се начислява върху 
разрешения размер на овърдрафта. Не се събира комисиона за 
предоговаряне при промяна на разрешения размер, увеличение на 
лихвения процент или промяна на обслужващата сметка.



Банкови карти

Банкови сметки

Кредитни сделки

Покупка и продажба 
на чуждестранна валута 

Финансови инструменти 

Дистанционно банкиране 

Злато и нумизматика

Касови операции

Преводи 

Частно банкиране

Чекове в чуждестранна валута

Други услуги

1 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Първа. Физически лица

А. ДЕБИТНИ КАРТИ

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 
или в страни от ЕИП

без такса 1,00 лв. 1.00 лв 0,90 лв. 1,00 лв.

6. Теглене на АТМ в страни извън ЕИП 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 или 
в страни от ЕИП

без такса без такса без такса без такса без такса

8. Плащане чрез ПОС терминал в страни извън 
ЕИП

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 или в страни от ЕИП

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 страни извън ЕИП

1.00 лв. 1.00 лв. 1.00 лв. 1.00 лв. 1.00 лв.

Раздел VII. БАНКОВИ КАРТИ



Банкови карти

Банкови сметки

Кредитни сделки

Покупка и продажба 
на чуждестранна валута 

Финансови инструменти 

Дистанционно банкиране 

Злато и нумизматика

Касови операции

Преводи 

Частно банкиране

Чекове в чуждестранна валута

Други услуги

2 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Първа. Физически лица

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 или в страни от ЕИП 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 страни извън ЕИП 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.



Банкови карти

Банкови сметки

Кредитни сделки

Покупка и продажба 
на чуждестранна валута 

Финансови инструменти 

Дистанционно банкиране 

Злато и нумизматика

Касови операции

Преводи 

Частно банкиране

Чекове в чуждестранна валута

Други услуги

3 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Първа. Физически лица

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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Частно банкиране
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Други услуги

4 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Първа. Физически лица

6.2. теглене от АТМ на друга банка в България или в страни от ЕИП 5 лв. плюс 1.5% от сумата

6.3. теглене от АТМ в страни извън ЕИП 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 или в страни от ЕИП 3 лв. плюс 1% от сумата

8.3. на друга банка в страни извън ЕИП 10 лв. плюс 3% от сумата

9. Заплащане на стоки и услуги при търговци

9.1. в България или в страни от ЕИП без такса

9.2. в страни извън ЕИП 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 или в страни от ЕИП 0.20 лв.

18.2. в страни извън ЕИП 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



Банкови карти

Банкови сметки

Кредитни сделки
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Други услуги

5 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Първа. Физически лица

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. Годишна такса за поддържане без такса



Финансови инструменти 

Банкови сметки

Кредитни сделки

Покупка и продажба 
на чуждестранна валута 

Дистанционно банкиране 

Злато и нумизматика

Касови операции

Банкови карти
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Частно банкиране

Чекове в чуждестранна валута

Други услуги

1 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Първа. Физически лица

Чл. 1 Сделки с ДЦК на първичен пазар

1. Одобрени поръчки 0.075% върху 
номиналната стойност, 

мин. 10 лв.

2. Неодобрени поръчки 10 лв. на поръчка

Чл. 2 Сделки с ДЦК на вторичен пазар по нареждане на клиент

1. Посредничество за сключване на сделка 0.1% от стойността на 
сделката, мин. 10 лв.

2. Сделка от собствен портфейл на ПИБ АД без комисиона

Чл. 3 Операции. свързани с движение по регистри на ДЦК

1. Прехвърляне на ДЦК от регистър на клиент 
при ПИБ АД по регистър на друг участник 
в ЕСРОТ

10 лв.

2. Прехвърляне на ДЦК от регистър на друг 
участник в ЕСРОТ по регистър на клиент 
при ПИБ АД

10 лв.

3. Прехвърляне на ДЦК от регистър на клиент 
при ПИБ АД по негов регистър при друг  
участник в ЕСРОТ без промяна на 
собственост

20 лв.

4. Прехвърляне на ДЦК от регистър на 
клиент при друг участник в ЕСРОТ по 
негов регистър при ПИБ АД без промяна на 
собственост

10 лв.

Чл. 4 Други

1. Откриване на регистър при ПИБ АД без такса

2. Поддържане на подсметка за ДЦК с 
депозитар БНБ

2.1. професионални клиенти 10 лв. месечно

2.2. непрофесионални клиенти 0.06% от стойността 
на финансовите инстру-

менти на годиш на база 
(събирана месечно), 

мин. 5 лв. месечно

3. Блокиране на ДЦК по регистър, извън 
случаите на учредяване на залози по Закона 
за особените залози (ЗОЗ)

25 лв.

4. Подготвяне и обработка на документи 
за вписване на обстоятелства относно 
учредяване. изменение и заличаване на 
залози върху безналични ДЦК по ЗОЗ

20 лв.

5. Падеж на емисии 0.025% върху номинал-
ната стойност на ДЦК

6. Изготвяне на справка относно ДЦК, 
съхранявани при ПИБ АД, извън отчетите, 
предоставяни на клиенти по реда на ЗПФИ 
и Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на 
Комисията

6.1. извлечение от регистъра на ПИБ АД към 
текуща дата

5 лв.

6.2. извлечение от регистъра на ПИБ АД към 
избрана дата – до 2 г. назад

10 лв.

6.3. за друг тип справка извън извлеченията по 
т. 6.1. и 6.2.

мин. 10 лв., макс. 50 лв.

7. Издаване на сертификат за собственост 
на ДЦК

без такса

8. Издаване на дубликат на сертификат за 
собственост на ДЦК

5 лв.

Забележка:

1. За вписване на обстоятелства относно учредяване, изменение и 
заличаване на залози върху безналични ДЦК, освен предвидената 
в чл. 4. т. 4 такса, се събират допълнително и държавни такси, 
съгласно одобрена от Министерския съвет тарифа.

Раздел VIII. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

А. ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА
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2 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Първа. Физически лица

Чл. 5 Посредничество при сключване на сделки с финансови 
инструменти

1. За всяка подадена поръчка за покупка/продажба без такса

2. При сделки с акции, права върху акции, 
варанти, борсово търгувани фондове (ETF), 
компенсаторни инструменти

2.50 лв. на сделка, 
плюс комисиона 

върху стойността 
на всяка сделка, 

както следва:

2.1. сделки на регулиран пазар при стойност на 
поръчка:

2.1.1. до 20 000 лв. 0.8%, мин. 5 лв. за 
поръчка

2.1.2. от 20 001 до 100 000 лв. 0.45%, мин. 5 лв. за 
поръчка

2.1.3. над 100 000 лв. по договаряне

2.2. сделки, сключени през системата COBOS за 
сметка на клиенти на ПИБ АД

0,50%

2.3. Сделки, сключени извън регулиран пазар с:

2.3.1. финансови инструменти, които не са 
допуснати до търговия на регулиран пазар

комисионите  
по т. 2.1. по-горе

2.3.2. финансови инструменти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар

комисионите 
 по т. 2.1. по-горе, 

мин. 20 лв.

3. При корпоративни, общински, ипотечни 
облигации – върху стойността на всяка сделка, 
при стойност на поръчката

3.1. до 20 000 лв. 0.15%, мин. 10 лв.

3.2. от 20 001 лв. до 100 000 лв. 0,10%

3.3. над 100 000 лв. по договаряне

4. При ценни книжа на „Приватизационен 
сегмент” при „БФБ-София” АД – върху 
стойността на поръчката

4.1. до 50 000 лв. 2%, мин. 30 лв.

4.2. от 50 001 лв. до 100 000 лв. 1,5%

4.3. над 100 000 лв. по договаряне,  
мин. 0.30%

5. При други финансови инструменти по договаряне

Чл. 6 Управление на клиентски портфейл, 
инвестиционни съвети, проучвания и 
финансови анализи

по договаряне

Чл. 7 Други услуги, свързани с инвестиционно 
банкиране

по договаряне

Чл. 8 Депозитарни и попечителски услуги

1. Откриване на клиентска сметка за финансови 
инструменти към регистъра на ПИБ АД при 
„Централен депозитар” АД (ЦД)

1.1 за първа сметка 3 лв.

1.2. за всяка следваща 2 лв.

2. Издаване на удостоверение за притежавани 
финансови инструменти по клиентска сметка 
при ПИБ АД от ЦД

5 лв.

3. Прехвърляне на финансови инструменти без 
промяна на собственост (трансфери)

3.1. прехвърляне на финансови инструменти от 
собствена сметка на клиента при ЦД или от 
клиентска сметка при друг ИП по клиентска 
сметка към регистъра на ПИБ АД при ЦД 
(входящ трансфер)

5 лв.

3.2. прехвърляне на финансови инструменти от 
клиентска сметка към регистъра на ПИБ АД 
по собствена сметка на клиента при ЦД 
(изходящ трансфер)

15 лв.

3.3. прехвърляне на финансови инструменти от 
клиентска сметка, водена по регистъра на 
ПИБ АД при ЦД по клиентска сметка при друг 
инвестиционен посредник (изходящ трансфер)

20 лв.

4. Поддържане на сметка за финансови 
инструменти с депозитар ЦД

4.1. професионални клиенти без такса

4.2. непрофесионални клиенти 0.10% от 
стойността на 

финансовите 
инструменти 

на годишна база 
(събирана месечно)

Раздел VIII. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Б. КОРПОРАТИВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ОБЩИНСКИ ОБЛИГАЦИИ И КОМПЕНСАТОРНИ ПЛАТЕЖНИ СРЕДСТВА
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3 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Първа. Физически лица

Чл. 8 Депозитарни и попечителски услуги

5. Изплащане на доходи по корпоративни ценни 
книжа и общински облигации

5.1. изплащане на паричен дивидент, лихви и главница 
по сметка на клиент в ПИБ АД

без такса

5.2. изплащане на дивидент в акции без такса

5.3. предоставяне на уведомление за изплатени 
дивиденти, лихви и главница

5.3.1. на хартиен носител 2 лв.

5.3.2. по електронна поща без такса

6. Услуги, свързани с търгово предлагане за 
обратно изкупуване или замяна на финансови 
инструменти

6.1. подаване на заявление без такса

6.2. сключване на сделка комисионите по 
чл. 5

7. Услуги, свързани с упражняване на права върху 
акции, варанти, конвертируеми облигации

7.1. подаване на заявление без такса

7.2. записване на ценни книжа при увеличение на 
капитала на дружество

по договаряне, 
мин. 10 лв.

8. Записване на финансови инструменти при 
първично публично предлагане

по договаряне, 
мин. 10 лв.

9. Регистриране на допълнителни разпределения, 
сплит на акции и други задължителни 
корпоративни събития по сметка за финансови 
инструменти на клиента при ПИБ АД

без такса

Чл. 9 Изготвяне на справка относно финансови инструменти, 
съхранявани при ПИБ АД, извън отчетите, предоставяни 
на клиенти по реда на ЗПФИ и Делегиран регламент (ЕС) 
№ 2017/565 на Комисията

1. Извлечение от регистър за финансови 
инструменти, воден при ПИБ АД към текуща 
дата

5 лв.

2. Извлечение от регистър за финансови 
инструменти, воден при ПИБ АД към избрана 
дата – до 2 г. назад

10 лв.

3. Друг тип справка, извън извлеченията по т. 1 и 2 мин. 10 лв., 
макс. 50 лв.

Чл. 10 Услуги, предоставяни като Регистрационен агент

1. Прехвърляне на финансови и компенсаторни 
инструменти по сделки, предварително сключени 
пряко между страните

комисионите 
по чл. 5, т. 2.3., 

мин. 20 лв.

2. Прехвърляне на финансови и компенсаторни 
инструменти по дарение

по договаряне, 
мин. 40 лв.

3. Прехвърляне на финансови и компенсаторни 
инструменти по наследяване

по договаряне, 
мин. 20 лв., 

плюс 5 лв. на 
трансфер

4. Изготвяне на справка за притежавани финансови 
и компенсаторни инструменти от ЦД към 
текуща дата (справка за портфейл)

20 лв.

5. Изготвяне на справка за притежавани финансови 
и компенсаторни инструменти с данни за 
членовете на ЦД, при които се водят сметките 
към текуща дата  
(справка за разширен портфейл)

50 лв.

6. Изготвяне на справка за притежавани финансови 
и компенсаторни инструменти към избрана дата 
от ЦД

50 лв.

7. Издаване на дубликат на удостоверение за 
притежавани финансови и компенсаторни 
инструменти по собствена сметка при ЦД

10 лв.

8. Промяна на персонални данни 20 лв.

9. Други услуги, предоставяни като 
Регистрационен агент, вкл. справки

по договаряне

Забележки:

1. Клиентите, които имат сключен договор с ПИБ АД за извършване 
на сделки с финансови инструменти през COBOS с достъп до 
COBOS - Client Portfolio, заплащат отделно и годишна такса за 
търговия, съгласно тарифите на „БФБ – София“ АД и ЦД.

2. За предоставяне на всички други банкови услуги и операции 
във връзка с изплащане на дивиденти, лихви и главница по 
корпоративни ценни книжа и общински облигации по чл. 8, т. 5.1 
се прилагат таксите и комисионите в съответните раздели от 
Тарифата на ПИБ АД.

3. В таксата по чл. 10, т. 3 е включена таксата за изготвяне на 
справка по чл. 10, т. 4.

Раздел VIII. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
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Раздел VIII. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

В.  ЧУЖДЕСТРАННИ ПАЗАРИ
Чл. 1 Сделки с акции  

1 На регулиран пазар в САЩ мин. 0.05 щ.д. на акция, мин. 25 щ.д.

1.1. за сделки над 100 000 щ.д. или 20 000 броя акции по договаряне

2 На регулиран пазар в Европа  

2.1. за следните държави: 0.5% от стойността на сделката, мин., както следва:

2.1.1. Германия /XETRA 20 евро

2.1.2. Германия /FF 45 евро

2.1.3. Австрия 45 евро

2.1.4. Франция 35 евро

2.1.5. Италия 55 евро

2.1.6. Холандия 35 евро

2.1.7. Великобритания 35 евро

2.1.8. Люксембург 120 евро

2.1.9. Швейцария 50 евро

2.1.10. Белгия 45 евро

2.1.11. Испания 120 евро

2.1.12. Португалия 60 евро

2.1.13. Финландия 45 евро

2.1.14. Гърция 240 евро

2.2. за сделки над 50 000 евро по договаряне

3 На друг чуждестранен регулиран пазар по договаряне

Чл. 2 Сделки с облигации по нареждане на клиент 0.1% от стойността на сделката, мин. 50 евро
 

Чл. 3 Сделки с фючърси по договаряне
 

Чл. 4 Сделки с опции по договаряне
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Банкови карти

Преводи 

Частно банкиране
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5 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Първа. Физически лица

Чл. 5 Депозитарни и попечителски услуги

1. Поддържане на сметка за финансови инструменти с депозитар Clearstream-Luxemburg

1.1. акции 0.20% от стойността на 
финансовите инструменти 

на годишна база (събирана 
месечно), мин. 5 евро месечно

1.1.1. при стойност на акциите над 100 хил. евро по договаряне

1.2. облигации 0.15% от стойността на 
финансовите инструменти 

на годишна база (събирана 
месечно), мин. 5 евро месечно

1.2.1. при държан номинал над 100 хил. евро по договаряне

2. Прехвърляне на финансови инструменти (трансфери)  

2.1. прехвърляне на  финансови инструменти в рамките на Clearstream Banking Luxemburg (Internal) 20 евро 

2.2. прехвърляне на  финансови инструменти  от Clearstream Banking Luxemburg към Euroclear France (Bridge) 20 евро 

2.3. прехвърляне на финансови инструменти  от Clearstream Banking Luxemburg към други депозитарни 
институции (External)

по договаряне 

2.4. трансгранично прехвърляне на ДЦК, емитирани на български пазар (с локален депозитар БНБ), към/от друг 
чуждестранен централен депозитар на финансови инструменти без промяна на собственост

40 лв.

2.5. други видове прехвърляния (трансфери) на финансови инструменти по договаряне 

3. Изплащане на парични дивиденти, купонни плащания 0.225%, мин. 2 евро 

4. Изплащане на дивиденти в акции 2 евро плюс разноските

5. Участие в процедура по обратно изкупуване 2 евро плюс разноските

6. Регистриране на допълнителни разпределения и сплит на акции и други задължителни корпоративни 
събития по сметка за финансови инструменти на клиента при ПИБ АД

2 евро плюс разноските

7. Упражняване на права върху акции 0.10%, мин. 10 евро плюс 
разноските

8. Покупка/продажба на права върху акции комисионите по чл. 1 плюс 
разноските

9. Инструкции относно други корпоративни събития по желание на клиента по договаряне

10. Уведомление за корпоративни събития, поискано от клиента 2 евро

Раздел VIII. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
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6 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Първа. Физически лица

11. Изготвяне на справка относно чуждестранни финансови инструменти, съхранявани при ПИБ АД, 
извън отчетите, предоставяни на клиенти по реда на ЗПФИ и Делегиран регламент (ЕС) № 2017/565 на 
Комисията

11.1. Извлечение от регистър за финансови инструменти, воден при ПИБ АД към текуща дата 5 лв.

11.2. Извлечение от регистър за финансови инструменти, воден при ПИБ АД към избрана дата - до 2 г. назад 10 лв.

11.3. Друг тип справка, извън извлеченията по т. 11.1. и 11.2. по договаряне, мин. 10 лева

12. Услуги по възстановяване на платени данъци върху дивиденти, изплатени по сметка на клиент в ПИБ АД по договаряне

Чл. 6 Други такси и комисиони  

1. Оттегляне или корекция на нареждане по искане на клиента 50 евро
 

Забележки:

1. Минималният размер на комисионата за поддържане на сметка за финансови инструменти, предвиден в чл. 5, т. 1.1 и т. 1.2, се взима за 
общ портфейл на клиента, независимо от вида финансови инструменти.

2. Всички допълнителни разходи като данъци, държавни или регулаторни такси или други плащания към трети лица, които биха могли да 
възникнат при изпълнение на клиентско нареждане, сключване на сделка или предоставяне на други услуги, са за сметка на клиента и се 
събират допълнително към таксите и комисионите по настоящия раздел.

Раздел VIII. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
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Раздел IX. ДИСТАНЦИОННО БАНКИРАНЕ 

А. ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ „МОЯТА FIBANK”
Чл. 1 Регистрация без такса

1. Промяна/прекратяване на регистрация без такса

2. Регистрация с потвърждение през „Моята Fibank” 0.10 лв.

3. Блокиране/деблокиране на достъп без такса

Чл. 2 SMS известие за приет от Банката за изпълнение 
превод към друг бенефициент

без такса

Чл. 3 Генериране на нова парола за достъп 10 лв.

Чл. 4 Посещение на място по искане на клиента 80 лв.

Б. ТЕЛЕФОННО БАНКИРАНЕ 
Чл. 5 Регистрация без такса

1. Промяна/прекратяване на регистрация без такса

2. Блокиране/деблокиране на достъп без такса

Чл. 6 Генериране на нов персонален код за достъп без такса

Забележкa:

1. За всички други банкови услуги и операции, извършвани през електронното банкиране „Моята Fibank”, в т.ч. Мобилното приложение и 
Телефонното банкиране, се прилагат таксите и комисионите в съответните раздели от Тарифата на ПИБ.

В. ДРУГИ ТАКСИ И КОМИСИОНИ 
Чл. 7 Регистриране и поддържане на Хардуерен/Софтуерен Token

1. Специализирано електронно кодиращо устройство – 
Хардуерен Тоken

39 лв.

2. Софтуерен Token (Fibank Token) без такса

3. Смяна на персонален идентификационен номер (ПИНт) 10 лв.

4. Блокиране/деблокиране без такса

Чл. 8 SMS известия: за получаване на банкова информация чрез 
услугата SMStatus; за информация за авторизации по банкови 
карти

1. Регистрация 2 лв.

2. Промяна на регистрация 2 лв.

3. За едно SMS известие 0.10 лв.

4. Допълнителни известия, инициирани от Банката, 
съдържащи информация за кредитни задължения, нови 
банкови продукти и други

без такса

Чл. 9 Е-mail известяване: регистрация, промяна на 
регистрация и е-mail известия

без такса

1. E-mail известия за авторизации по банкови карти без такса
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Раздел X. ЧАСТНО БАНКИРАНЕ 

Чл. 1 EGO CLUB месечно

1. Такса за обслужване 55 лв.

2. EGO Семейство

2.1. такса за обслужване на EGO клиент и един член на семейството 50 лв.

2.2. такса за обслужване на EGO клиент и двама членове на семейството 75 лв.

Чл. 2 Услуга „Персонално банкиране“

1. Пакет Премиум 11.50 лв.

2. Пакет Премиум+ 16.50 лв.
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1 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Първа. Физически лица

Раздел XI. ЗЛАТО И НУМИЗМАТИКА 

Чл. 1 Злато и нумизматика

1. Продажба на благородни метали (злато и сребро под формата на плочки, кюлчета и монети) по ценова листа

2. Изкупуване на сребро и инвестиционно злато (под формата на плочки, кюлчета и монети) по договореност

3. Експертна оценка по договореност, мин. 20 лв. плюс ДДС

4. Консултации относно портфейлни инвестиции в благородни метали по договореност, мин. 20 лв. плюс ДДС

4.1. консултации в клоновете – допълнително реалните разноски

Забележка:

1. Консултации по чл. 1, т. 4 относно портфейлни инвестиции в благородни метали (плочки, кюлчета, единични екземпляри или колекции от 
антични, средновековни и съвременни монети) се дават от дирекция „Злато и нумизматика” към Централата на Fibank.
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1 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Първа. Физически лица

Чл. 1 Консултации по валутно-финансови, 
пазарни, правни, кредитни и др. въпроси, 
изготвяне на документи и други услуги

по договореност, 
мин. 30 евро

Чл. 2 Писмени справки по банкови операции

1. За текущата година, за всяка операция 1 евро, мин. 5 евро

2. За минали години, за всяка операция 1 евро, мин. 15 евро

3. Искане на информация от Централния 
кредитен регистър

10 лв.

Чл. 3 Преписи, фотокопия, сканиране на 
документи и бордера

1 евро на страница

Чл. 4 Проверка и потвърждаване на 
автентичност, както и използване на 
шифриран ключ на ПИБ

по договореност, 
мин. 25 евро

Чл. 5 Издаване на удостоверение

1. В срок до 3 работни дни 30 лв.

2. Експресно издаване (за срок до 24 часа при 
възможност от Банката) 

60 лв. 

Чл.6 Издаване на удостоверение по кредитни 
сделки

1. В срок до 3 работни дни

1.1. Удостоверение за липса/ наличие и размер 
на задължения по потребителски кредит, 
овърдрафт и кредитна карта

50 лв.

1.2. Удостоверение за липса/ наличие и размер 
на задължения по кредит, обезпечен с 
ипотека

100 лв.

2. Експресно издаване (за срок до 24 часа при 
възможност от Банката) 

2.1. Удостоверение за липса/ наличие и размер 
на задължения по потребителски кредит, 
овърдрафт и кредитна карта

80 лв.

2.2. Удостоверение за липса/ наличие и размер на 
задължения по кредит, обезпечен с ипотека

130 лв.

Раздел XII ДРУГИ УСЛУГИ 

Чл. 7 Издаване на банкова референция

1. В срок до 3 работни дни

1.1. на български език 25 евро

1.2. на английски език 30 евро

2. Експресно издаване (за срок до 24 часа при 
възможност от Банката) 

1.1. на български език 50 евро

1.2. на английски език 55 евро

Чл. 8 Потвърждаване на салда по сметки пред 
трети лица

50 евро

Чл. 9 SWIFT съобщения 10 евро на страница

Чл. 10  Експресна услуга  по договореност, 
мин. 20 евро

Чл. 11 Пощенски разноски:

1. За страната фактически 
разноски, но не 

по-малко от 1 лв.

2. За чужбина фактически 
разноски, но не 

по-малко от 5 евро

Чл. 12 Специален куриер – фактическите 
разноски

1. За страната мин. 5 евро

2. За чужбина мин. 45 евро

Чл. 13 Факсови разноски:

1. За страната 2 евро на страница

2. За чужбина 5 евро на страница
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2 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Първа. Физически лица

Забележка:

1. Посочените цени по чл. 14 включват до три посещения на месец (броят 
на посещенията не се прехвърля за следващ месец). За всяко следващо 
посещение в трезора се заплаща допълнителна такса в размер на 5 лв.

2. При наличие на промоционални условия – по ценоразпис в банковия клон/
офис, приложение към Тарифата.

3. Таксата по чл. 9 се дължи при извършване на операции извън обхвата на 
чл. 68, ал. 5) от Закона за платежните услуги и платежните системи.

Чл. 14 Банкови сейфове в Обществен трезор – ценоразпис

Срок
Размери

1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца

1. до 12/35/40 см 70 лв. 130 лв. 220 лв. 360 лв.

2. до 24/35/40 см 110 лв. 170 лв. 320 лв. 560 лв.

3. до 36/35/40 см 120 лв. 190 лв. 360 лв. 600 лв.

4. над 36/35/40 см 150 лв. 210 лв. 400 лв. 660 лв.

Раздел XII ДРУГИ УСЛУГИ 



ГЛАВА ВТОРА

Такси и комисиони за бизнес клиенти
 
Добрият бизнес има нужда 
от надежден партньор
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1 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Втора. Бизнес клиенти

Раздел I. БАНКОВИ СМЕТКИ

Чл. 1 Откриване на банкови сметки в офис чрез MyFibank

1. Разплащателни сметки в национална и чуждестранна валута 10 лв. без такса

2. Набирателни, ликвидационни, особени сметки 10 лв. не се предлага

3. Депозитни сметки без такса без такса

4. Сметки за дарения без такса  не се предлага

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

не се предлага

6. Сметка по чл. 39 от Закона за адвокатурата без такса не се предлага

7. Клиентски сметки на застрахователни брокери и агенти по чл. 306, ал. 1, т. 2 от Кодекса за 
застраховане

без такса не се предлага

8. Специални сметки по чл. 24 от Закона за частните съдебни изпълнители без такса не се предлага

9. Специални сметки по чл. 25а от Закона за нотариусите и нотариалната дейност без такса не се предлага

10. Специални сметки по концесионен договор без такса не се предлага

11. Сметка по чл. 23 от ЗПУПС /защитна сметка/ 50 лв.         не се предлага

12. Сметка по чл. 92 от ЗПФИ /клиентска сметка на инвестиционен посредник/ 50 лв.         не се предлага

Чл. 2 Водене на банкови сметки извлечения

на хартия чрез MyFibank

1. Разплащателни сметки в национална и чуждестранна валута, открити в офис на банката 15 лв. месечно 10 лв. месечно

1.1. Разплащателни сметки в национална и чуждестранна валута, открити в „Моята Fibank” 6 лв. месечно

1.2. IQ разплащателна сметка открита в офис на банката 15 лв. месечно 10 лв. месечно

1.3. IQ разплащателна сметка открита в в „Моята Fibank” 10 лв. месечно

2. Набирателни, ликвидационни, особени сметки 15 лв. месечно 10 лв. месечно

2.1. набирателни сметки за учредяване на дружества без такса не се предлага

3. Депозитни сметки и сметки за дарения без такса без такса

3.1. Свободен депозит, открит в офис на банката 15 лв. месечно 10 лв. месечно

3.2. Свободен депозит, открит чрез MyFibank - 6 лв. месечно

4. Комисиона за обща дневна наличност по сметки на клиент, надвишаваща 5 000 000 лева по договореност,  
при липса на 

договореност – 0.7%

по договореност,  
при липса на 

договореност – 0.7%

$



Банкови сметки

Покупка и продажба 
на чуждестранна валута 

Касови операции

Преводи 

Чекове в чуждестранна валута

Акредитиви

Инкасо на документи и ценни 
книги

Международни гаранции

Кредитни сделки

Банкови карти

Финансови инструменти 

Дистанционно банкиране 

Частно банкиране

Злато и нумизматика

Други услуги

2 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Втора. Бизнес клиенти

Чл. 3 Закриване на банкови сметки в офис чрез MyFibank

1. Закриване на разплащателни сметки по нареждане на титуляря 30 лв. 30 лв.

2. Закриване на депозитни сметки без такса без такса

3. Сметки за дарения без такса не се предлага

4. Закриване на други банкови сметки без такса без такса

4.1. за набирателни сметки 30 лв. не се предлага

4.2. за ликвидационни сметки 30 лв. не се предлага

4.3. на инициативни комитети съгласно Изборния кодекс без такса не се предлага

4.4. Сметка по чл. 23 от ЗПУПС /защитна сметка/ 30 лв.         не се предлага

4.5. Сметка по чл. 92 от ЗПФИ /клиентска сметка на инвестиционен посредник/ 30 лв.         не се предлага

Чл. 4 Банкови сметки на инвестиционни посредници (небанкови институции) 

1. Банкови сметки за обслужване на разплащания  
по сделки с безналични финансови инструменти

съгласно Глава втора, 
Раздел ХI, чл. 5

съгласно Глава втора, 
Раздел ХI, чл. 5

Чл. 5 VIP – IBAN

1. За пакет до 5 сметки 100 лв. не се предлага

Раздел I. БАНКОВИ СМЕТКИ $

Чл. 2 Водене на банкови сметки извлечения

на хартия чрез MyFibank

5. При промяна (предоговаряне) на условията по сметки със специално предназначение по договореност,  
мин. 50 лв.

6. Сметка по чл. 39 от Закона за адвокатурата 12 лв. месечно 10 лв. месечно

7. Клиентски сметки на застрахователни брокери и агенти  по чл. 306, ал. 1, т. 2 от Кодекса за 
застраховане

12 лв. месечно 10 лв. месечно

8. Специални сметки по чл. 24 от Закона за частните съдебни изпълнители без такса без такса

9. Специални сметки по чл. 25а от Закона за нотариусите и нотариалната дейност 12 лв. месечно 10 лв. месечно

10. Специални сметки по концесионен договор без такса без такса

11. Сметка по чл. 23 от ЗПУПС /защитна сметка/ 50 лв.         50 лв.         

12. Сметка по чл. 92 от ЗПФИ /клиентска сметка на инвестиционен посредник/ 50 лв.         50 лв.         
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3 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Втора. Бизнес клиенти

Чл. 7 Отчети (извлечения) по сметки с банкови карти в офис чрез MyFibank

1. Отчет по сметка с дебитна карта - по пощата

1.1. месечно 1 лв. без такса

1.2. на 3 месеца 2 лв. без такса

1.3. на 6 месеца 3 лв. без такса

1.4. на 12 месеца 5 лв. без такса

2. Извлечение по картова сметка с кредитна карта на хартиен носител

2.1. месечно по пощата 1 лв.

2.2. при поискване в ПИБ за последния отчетен период без такса

2.3. при поискване в ПИБ за последния отчетен период - дубликат 2 лв.

2.4. при поискване в ПИБ за предходен отчетен период 10 лв.

3. Електронни отчети (извлечения) по сметки с банкови карти, вкл. кредитна карта без такса

Раздел I. БАНКОВИ СМЕТКИ $

Чл. 8 Банкови пакети Месечно

1. Fibank Бизнес 24 лв. 

2. Fibank Бизнес Клас 18.50 лв. 

3. Fibank Бизнес Клас + 29.50 лв. 

4. Fibank Бизнес Клас Премиум 58 лв. 

Чл. 6 Отчети (извлечения) по банкова сметка

1. Отчет (извлечениe) по банковa сметкa – при поискване в ПИБ

1.1. отчет за избран период/ден от текущия месец – дубликат 3 лв.

1.2. месечен отчет за предходен период до 6 месеца,  
считано от последния отчетен период включително

5 лв. на отчет

1.3. месечен отчет за предходен период над 6 месеца 10 лв. на отчет

2. Електронни отчети (извлечения) по банкови сметки без такса
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4 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Втора. Бизнес клиенти

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 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.

2. Включените в пакетите по чл. 8 продукти и услуги са описани в Приложение „Пакети за бизнес клиенти” към настоящата Тарифа.

3. VIP - IBAN се генерира при откриване на сметка, като таксата по чл. 5 се събира при откриване от 1 до 5 сметки от клиент наведнъж.

4. Комисионата по чл. 2, т.4 се начислява върху частта, надвишаваща общото налично салдо /ОНС/ от 5 000 000 лева или равностойността му в 
друга валута (по курса на БНБ) за всеки ден на надвишение и е дължима дневно. 
ОНС е равно на сумата от наличността (кредитното салдо за деня) по всяка една сметка на клиента в Банката, в т.ч. депозитни. Комисионата 
не се прилага за салда по бюджетни сметки и по сметки, по които се отчитат средства на трети лица. 
Влагането на средства в размер, надвишаващ посоченото по-горе ОНС може да доведе до отрицателна доходност по сметките на клиента.  

5. Дубликат - отчет (извлечение) на хартиен носител, предоставен по искане на клиента в офис/клон, различен от този, в който се получават 
извлеченията или при ползване на електронни извлечения чрез електронното банкиране „Mоята Fibank”.

6. Спрямо клиенти-етажна собственост, независимо от формата им на управление и вида на ползваните банкови услуги, както и за клиент-
инициативни комитети, съгласно Изборния кодекс, се прилагат таксите и комисионите, валидни за бизнес клиенти.

7. Банката не събира такса за закриване на набирателна сметка по чл. 3, т. 4.1., ако при закриването й клиентът открие разплащателна сметка 
при ПИБ.
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1 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Втора. Бизнес клиенти

Чл. 1 Касови операции в национална валута в чуждестранна валута

1. Внасяне в брой

1.1. до 3000 лв./1500 евро 2 лв. 1 евро

1.2. за сумата над 3000 лв./1500 евро 0.2%, макс. 300 лв. 0.25%, макс. 150 евро

2. Теглене в брой

2.1. до 2000 лв./2000 евро 0.2%, мин. 2 лв. 4 евро

2.2. за сумата над 2000 лв. до 200 000 лв./  
над 2000 евро със заявка

0.40%, мин. 5 лв. 0.6%

2.3. без заявка до 200 000 лв./ над 2000 евро 0.50%, мин. 10 лв. 0.8%

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

2.4.1. без заявка по договаряне, мин. 0.7% 

2.5. от депозитни сметки

2.5.1. на падеж без комисиона без комисиона

2.5.2. преди падеж съгласно чл. 1, т. 2.1., 2.2., 2.3. и 2.4. съгласно чл. 1. т. 2, т.2.1., 2.2 и 2.3.

2.6. Теглене на сума по предварително заявен купюрен 
строеж (при възможност от страна на Банката)

0.1% от сумата, мин. 5 евро

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 0.50 евро 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. 1 евро плюс 0.3%, мин. 2 евро, макс. 150 евро

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 0.50 евро 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. 1 евро плюс 0.3%, мин. 2 евро, макс. 150 евро

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

съгласно приложение

4. Броене при внасяне в брой на монети 3% от сумата, мин. 10 лв. не се предлага

5. Броене при теглене в брой на монети 2% от сумата, мин. 10 лв. не се предлага

Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ 
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2 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Втора. Бизнес клиенти

Чл. 2 Други касови операции

1. Инкасиране и/или транспортиране на парични средства по договореност, мин. 75 лв.

2. Уедряване, раздробяване на банкноти 1% от сумата, мин. 10 лв.

3. Проверка на банкноти 1 лв. на банкнота

4. Замяна на повредени банкноти в чуждестранна валута, в т.ч. отложена замяна на повредени и/или 
излезли от обращение банкноти в чуждестранна валута

10% от сумата, но не повече от 500 евро

5. Размяна на български банкноти в монети и обратно 3%, мин. 10 лв.

в национална валута в чуждестранна валута

6. По/от клиентски сметки на застрахователни 
брокери и агенти по чл. 306, ал. 1, т. 2 от Кодекса за 
застраховане

6.1. внасяне в брой, вкл. касов превод

6.1.1. до 3000 лв. /до 1500 евро 2 лв. на вноска 2 евро

6.1.2. за сумата над 3000 лв. /1500 евро 0.1%, макс. 200 лв. 0.15%, макс. 100 евро

6.2. теглене в брой съгласно чл. 1, т. 2 съгласно чл. 1, т. 2

7. По/от специални сметки по чл. 25а  
от Закона за нотариусите и нотариалната дейност

7.1. внасяне в брой, вкл. касов превод съгласно чл. 1, т. 1 съгласно чл. 1, т. 1

7.1.1. от физически лица, в т.ч.  
и когато не са клиенти на ПИБ

без комисиона без комисиона

7.2. теглене в брой съгласно чл. 1, т. 2 съгласно чл. 1, т. 2

8. При предварителна заявка и отказ от нея или 
намаляване на сумата в деня на тегленето

0.3% върху отказаната/намалената сума, 
мин. 10 лв.

0.3%, върху отказаната /намалената сума, 
мин. 20 евро

Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ 
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3 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Втора. Бизнес клиенти

Забележки:

1. За изчисляване на комисионата по чл. 1 се сумират всички вноски или всички тегления общо за деня за всеки клиент в лева, съответно в евро 
или равностойността на друга валута в евро, като се прилагат обявените от БНБ курсове.

2. При теглене на суми над 5000 лв. или 2500 евро (равностойност в щатски долари) клиентът следва да ги заяви до 15.00 часа на предходния 
работен ден. При теглене на суми във валути, различни от левове, евро и щатски долари, е необходима предварителна заявка. Суми над 30 000 
лв. или 15 000 евро (равностойност в друга чуждестранна валута) се заявяват 2 работни дни предварително.

3. Теглене на суми над 50 000 лв. (тяхната равностойност в чуждестранна валута) в работни дни след 17.30 часа, както и в съботни, неделни и 
празнични дни, не се допуска без пре дварителна заявка съгласно т. 2 по-горе, изписана собственоръчно и предоставена лично от титуляря в офис 
на ПИБ.

4. При теглене от депозитни сметки на падеж или преди падеж се изисква заявка за сумите и в сроковете, съгласно т. 1, т. 2 и т. 3.

5. Теглене на суми в брой без предварителна заявка се извършва, в случай че банковият офис разполага със съответното превишение над касовия 
излишък.

6. Комисионата за теглене по предварително заявен купюрен строеж се дължи допълнително към комисионата за теглене в брой по чл. 1, т. 2.

7. Комисионата за броене при внасяне на монети (чл. 1, т. 4) се събира при внасяне на монети над 100 броя (сбора от всички вноски за деня), 
независимо от техния купюр, включително когато вноската е смесена (от банкноти и монети), начислява се върху цялата сума на внесените 
монети и се дължи допълнително към комисионата по чл. 1, т. 1, т. 3, т. 6.1. и т. 7.1.

8. Комисионата за броене при теглене на монети (чл. 1, т. 5) се дължи допълнително към комисионата за теглене в брой по чл. 1, т. 2, т. 6.2. и т. 7.2.

9. Наредител е лицето, от името и за сметка на което се извършват преводите.

10. Считано от 05.04.2019 г., таксата по чл. 1, т. 1 се събира и за внасяне по депозитни сметки.

Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ 
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1 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Втора. Бизнес клиенти

Чл. 1 Покупка и продажба на чуждестранна валута

1. По банкови сметки при ПИБ без комисиона

2. На каса 0.1% от внесената сума, мин. 1 лв.

Чл. 2 Обмяна на един вид чуждестранна валута с друг

1. За суми до 100 000 евро 0.5%, мин. 1 евро

2. За суми над 100 000 евро без комисиона

Забележка:

1. При обмяна на валута по чл. 2 на каса се дължи и комисиона по чл. 1, т. 2.

Раздел III. ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА
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1 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Втора. Бизнес клиенти

Раздел IV. ПРЕВОДИ 

А. В НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА
Чл. 1 Вътрешнобанкови преводи в офис чрез MyFibank

1. При нареждане от сметка в национална валута 1.50 лв. 0.50 лв.

1.1. При нареждане от сметка в евро 4.00 лв. 1.10 лв.

1.2. При нареждане от сметка в чуждестранна валута, различна от евро 6.00 лв. 3.00 лв.

2. От и по сметка на един и същи клиент в ПИБ 0.50 лв. без такса

3. Когато наредителят – застрахователен брокер или агент нарежда превод от клиентска сметка по 
чл. 306, ал. 1, т. 2 от КЗ по сметка на получателя, водена при ПИБ

без такса без такса

4. Когато наредителят – нотариус нарежда превод от клиентска сметка по чл. 25а от Закона за 
нотариусите и нотариалната дейност по сметка на получателя, водена при ПИБ

без такса без такса

5. Когато наредителят – ЧСИ нарежда превод от клиентска сметка по чл. 24 от Закона за частните 
съдебни изпълнители по сметка на получателя, водена при ПИБ

без такса

Чл. 2 Междубанкови преводи

1. Когато наредителят има сметка в ПИБ

1.1. за суми до 100 000 лв. 4.00 лв. 1.10 лв.

1.2. за суми равни на или по-големи от 100 000 лв. 18.00 лв. 12.00 лв.

1.3. чрез системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS) по желание на клиента 18.00 лв. 12.00 лв.

2. Когато наредителят няма сметка при ПИБ

2.1. за суми до 100 000 лв. 1.00%, мин. 10.00 лв. не се предлага

2.2. за суми равни на или по-големи от 100 000 лв. 1.00%, мин. 10.00 лв. + 
18.00 лева 

не се предлага

2.3. чрез системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS) по желание на клиента 1.00%, мин. 10.00 лв. + 
18.00 лева

не се предлага

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

3.1. когато наредителят има сметка в ПИБ 7.00 лв. 3.00 лв.

3.1.1. чрез RINGS 30.00 лв. 20.00 лв.

3.2. когато наредителят няма сметка при ПИБ 0.5%, мин. 20.00 лв. не се предлага

3.2.1. чрез RINGS 0.5%, мин. 40.00 лв. не се предлага
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Чл. 3 Масови преводи в офис чрез MyFibank

1. Вътрешнобанкови без такса без такса

2. Междубанкови 1.10 лв. 1.10 лв.

2.1. чрез RINGS 10.00 лв. 10.00 лв.

Чл. 4 Входящи преводи без такса без такса

Чл. 5 Директен дебит

1. Иницииране или плащане между клиенти на ПИБ 2.00 лв. не се предлага

2. Иницииране или плащане, когато наредителят или получателят не е клиент на ПИБ (междубанково) 4.00 лв. не се предлага

Чл. 6 Периодични преводи

1. Регистрация 2.00 лв. без такса

2. Промяна/допълване на регистрация 2.00 лв.  не се предлага

3. Вътрешнобанков превод 1.00 лв. 1.00 лв.

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

4. Междубанков превод (изходящ) 1.50 лв. 1.50 лв.

Чл. 7 Автоматично погасяване на задължения по кредитна карта на Дайнърс клуб България АД в офис чрез MyFibank

1. Регистрация, промяна/допълване на регистрация 1.00 лв.  не се предлага

2. Отмяна на регистрация по нареждане на клиент 1.00 лв.  не се предлага

3. Превод 0.20 лв.  не се предлага

Чл. 8 Отменяне или промяна на условия в нареждането за превод по искане на наредителя 15.00 лв. 15.00 лв.

1. Отменяне на нареждане за масов превод 50.00 лв. 50.00 лв.

Чл. 9 Автоматични плащания с дебитна карта

1 Плащания на комунални услуги  не се предлага

1.1. регистрация 5.00 лв.  не се предлага

1.2. промяна на регистрация 2.00 лв.  не се предлага

Раздел IV. ПРЕВОДИ 
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Раздел IV. ПРЕВОДИ 

Забележки:

1. При превод по реда на чл. 2, т. 2, 2.1, 3.2, 3.2.1 комисионата за внасяне в брой (по чл. 1 от Глава втора, Раздел II. „Касови операции”) не се дължи 
допълнително от наредителя.

2. При наредени на каса преводи по реда на чл. 2, т. 1, 1.1, 3.1 и 3.1.1 комисионата за внасяне в брой (по чл. 1 от Глава втора, Раздел II. „Касови 
операции”) се дължи допълнително от наредителя.

3. При превод по реда на чл. 3 таксата се събира за всеки отделен кредитен превод в състава на масовия.

4. Банката си запазва правото да не приема нареждания за междубанков превод от лица, които не са клиенти на ПИБ, както и да откаже 
обработване на нареждания с невалидни номера на банковата сметка на получателя или да определя комисиони за всеки конкретен случай, 
различни от посоченото в чл. 2.

5. Платежни нареждания за изпълнение през RINGS, приети до 14.45 часа в банков салон, се изпълняват същия работен ден, а приетите след този 
час – на следващия работен ден.

6. Платежни нареждания за изпълнение същия работен ден през RINGS се приемат до 15.15 часа през „Моята Fibank”.

7. Таксите по чл. 10, точки 1 и 3 са дължими от банките, изпратили искане за отмяна или запитване за получен превод по сметка на клиент на ПИБ.

Чл. 10 Други такси и комисиони

1. Отменяне на получен превод по сметка на клиент на ПИБ по искане на други банки 15.00 лв.

2. Запитване за извършени преводи за други банки по искане на наредителя 15.00 лв.

3. Запитване за извършени преводи от други банки по сметка на клиент на ПИБ 15.00 лв.
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Раздел IV. ПРЕВОДИ 

Б. В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА
Чл. 1 Вътрешнобанкови преводи в офис чрез MyFibank

1 При нареждане от сметка в чуждестранна валута, различна от евро 6.00 лв. 3.00 лв.

1.1. при нареждане от сметка в евро 4.00 лв. 1.10 лв.

1.2. при нареждане от сметка в национална валута 1.50 лв. 0.50 лв.

2. От и по сметка на един и същи клиент в ПИБ 0.50 лв. без такса

3. Когато наредителят – нотариус нарежда превод от клиентска сметка по чл. 25а от Закона за 
нотариусите и нотариалната дейност по сметка на получателя, водена при ПИБ

без такса

4. Вътрешнобанкови преводи към сметка на клиент на ПИБ клон Кипър (с вальор същия работен ден) 20 евро

5. Когато наредителят – ЧСИ нарежда превод от клиентска сметка по чл. 24 от Закона за частните 
съдебни изпълнители по сметка на получателя, водена при ПИБ 

без такса

Чл. 2 Периодични преводи

1. Регистрация 2 лв. без такса

2. Промяна/допълване на регистрация 2 лв.  не се предлага

3. Вътрешнобанков превод 1 лв. 1 лв.

3.1. от и по сметка на един и същи клиент в ПИБ без такса без такса
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Раздел IV. ПРЕВОДИ 

Чл. 3 Кредитни преводи в офис чрез MyFibank

1. Преводи в полза на клиенти на ПИБ

1.1. за суми в евро от ЕИП без такса без такса

1.2. за суми до 500 евро, получени от страни извън ЕИП или от ЕИП във валута, различна от евро без такса без такса

1.3. за суми над 500 евро, получени от страни извън ЕИП или от ЕИП във валута, различна от евро 0.10%, мин. 5 евро, 
макс. 150 евро

0.10%, мин. 5 евро, 
макс. 150 евро

2. Изходящи преводи

2.1. в евро от ЕИП

2.1.1. за суми с равностойност до 100 000 лева 4.00 лв. 1.10 лв.

2.1.2. за суми с равностойност равна на или по- голяма от 100 000 лева 18.00 лв. 12.00 лв.

2.1.3. експресни преводи по желание на клиента 18.00 лв. 12.00 лв.

2.2. извън ЕИП, независимо от валутата или в ЕИП във валута, различна от евро 0.15%,  
мин. 25.00 евро, 

макс. 250.00 евро

0.10%,  
мин. 20.00 евро, 

макс. 200.00 евро

2.2.1. за суми до 500 евро 15 евро 15 евро

2.3. експресни преводи извън ЕИП, независимо от валутата или в ЕИП във валута, различна от евро 0.25%,  
мин 35.00 евро,  
макс. 350 евро

0.20%,  
мин. 30.00 евро, 

макс. 300 евро

2.4. За УНИБанка, Р Македония (с вальор – деня на нареждане на превода чрез системата ПИБ – УНИБанка) 0.15%,  
мин 25.00 евро,  
макс. 250 евро

0.15%,  
мин. 25.00 евро, 

макс. 250 евро
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Раздел IV. ПРЕВОДИ 

Чл. 4 Други такси и комисиони

1. Отменяне на получен превод по сметка на клиент на ПИБ по искане на други банки 100 лв.

1.1. Отменяне на получен превод в евро по сметка на клиент на ПИБ по искане на банки от ЕИП 15 лв.

2. Отменяне или промяна на условия в нареждането за превод по искане на наредителя  80 лв. плюс реалните разноски

2.1. Отменяне или промяна на условия в нареждането за превод в евро за ЕИП по искане на наредителя 15 лв.

3. Запитване за извършени преводи за други банки по искане на наредителя 50 лв. плюс реалните разноски

3.1. Запитване за извършени преводи в евро за други банки в ЕИП по искане на наредителя 15 лв.

4. Запитване за извършени преводи от други банки по сметка на клиент на ПИБ 70 лв. плюс реалните разноски

4.1. Запитване за извършени преводи в евро от банки в ЕИП по сметка на клиент на ПИБ 15 лв.

5. Преводи за ПИБ – Албания (с вальор същия работен ден)

5.1. за суми до 1000 евро 4 лв.

5.2. за суми над 1000 евро 16 лв.

6. Изпращане на извлечение от сметка на клиент със SWIFT MT940 100 евро на месец

7. При грешно посочен или липсващ IBAN на бенефициента в нареждането на наредителя 20 евро

Забележки:

1. Условните преводи се третират като документарни акредитиви.

2. Връщането на получен превод по нареждане на получателя се счита за превод.

3. При изпълнение на платежна операция в рамките на ЕИП таксите, заплащани от наредителя и получателя са споделени (SHA) – всеки един от 
тях заплаща дължимите такси на своя доставчик на платежни услуги.

а) Когато плащанията се извършват във валута, различна от валутата на държава от ЕИП и ползвателят на платежна услуга не е физическо 
лице, е възможно таксите да бъдат изцяло за сметка на наредителя (OUR) или изцяло за сметка на получателя (BEN) след индивидуална 
договореност с обслужващите ги банки и при наличие на договореност между банките.

б) При изпълнение на платежна операция, извън ЕИП, таксите се заплащат (OUR/SHA/BEN) съгласно посоченото от наредителя и съобразно 
условията на съответната платежна система.

4. В случай че банката на получателя е недостъпна чрез европейските платежни системи при превод по чл. 3, т.2.1., преводът се извършва под 
условията и таксите на чл.3, т. 2.2 и т.2.3.

5. Нареждания за кредитни преводи в евро със спешен вальор и/или с равностойност равна на или по-голяма от 100 000 лева за страните от 
ЕИП, приети в банковия салон до 15:30 часа, а за останалите валути приети в банков салон до 16.30 часа, се изпълняват същия работен ден, а 
приетите след този час - на следващия работен ден. 

6. Нареждания за кредитни преводи в евро със спешен вальор и/или за суми в евро с равностойност равна на или по-голяма от 100 000 лева за 
страните от ЕИП, приети през електронното банкиране „Моята Fibank”, в т.ч. Мобилното приложение до 16:00 часа, а за останалите валути 
до 17:00 часа се изпълняват същия работен ден, а приетите след този час – на следващия работен ден. 

7. Таксите по чл. 4, точки 1 и 4 са дължими от банките, изпратили искане за отмяна или запитване за получен превод по сметка на клиент на ПИБ.

6 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Втора. Бизнес клиенти
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Чл. 1 Инкасиране на чекове

1. Инкасиране на чекове, теглени срещу други банки 0.25%, мин. 20 евро, макс. 250 евро

Чл. 2 Издаване на чекове

1. Срещу банка, при която ПИБ има сметка 0.25%, мин. 20 евро, макс. 250 евро

Чл. 3 Допълнителни такси

1. Анулиране на чекове по искане на наредителя

1.1. при наличие на оригинален чек 25 евро

1.2. при липса на оригинален чек (спиране на плащане по издаден чек) 25 евро плюс таксата на банката-платец

2. Спешно издаване на чек в рамките на същия работен ден 20 евро

Забележки:

1. Комисионите и разноските на другите банки по чл. 1, при наличие на такива, са за сметка на наредителя и се събират допълнително.

2. Срокът за издаване на чекове в софийските офиси на ПИБ АД е до края на работния ден, следващ деня на подаване на искането за издаване. 
За офиси извън гр. София срокът се удължава с един работен ден.

3. Чекове се инкасират/издават само по/от сметка на клиента в ПИБ АД.

Раздел V. ЧЕКОВЕ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА $
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А. АКРЕДИТИВИ В НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА
Чл. 1 Документарни акредитиви, открити от ПИБ

1. Откриване, обработка и плащане

1.1. при парично покритие 0.25%, мин. 100 лв. за тримесечие  
или част от него

1.2. при непарично покритие по договореност

2. Промяна на условията (без увеличение, продължение) 50 лв.

3. Анулиране преди изтичане срока на валидност 50 лв.

4. Плащане по получени нередовни документи (събира се от чуждата банка) 70 лв.

5. Разсрочено плащане или акцепт (считано от датата на акцептиране на плащането) 0.1%, мин. 50 лв. на месец или част от него

Чл. 2 Документарни акредитиви, открити при ПИБ от други банки

1. Авизиране без ангажимент (без увеличение, продължение) 0.1%, мин. 50 лв., макс. 500 лв.

2. Авизиране на промяна (без увеличение, продължение) 50 лв.

3. Обработка и плащане на документи 0.175%, мин. 50 лв., макс. 800 лв.

4. Потвърждение по договореност

5. Анулиране на акредитив преди изтичане срока на валидност 50 лв.

6. Представени нередовни документи, върнати за доокомплектоване или поправка 50 лв.

7. Прехвърляне на акредитив на друг бенефициент 0.2%, мин. 50 лв.,макс. 250 лв.

8. Контрол на разсрочено плащане по непотвърден акредитив 0.1%, мин. 30 лв., макс. 250 лв. за тримесечие 
или част от него

9. Прехвърляне на вземане по акредитив (цесия) по нареждане на бенефициента 0.1%, мин. 30 лв.,макс. 150 лв.

10. Авизиране на уведомление за цесия по акредитив в полза на клиент на ПИБ без ангажимент 40 лв.

Раздел VI. АКРЕДИТИВИ 



Акредитиви

Банкови сметки

Покупка и продажба 
на чуждестранна валута 

Касови операции

Преводи 

Чекове в чуждестранна валута

Инкасо на документи и ценни 
книги

Международни гаранции

Кредитни сделки

Банкови карти

Финансови инструменти 

Дистанционно банкиране 

Частно банкиране

Злато и нумизматика

Други услуги

2 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Втора. Бизнес клиенти

Б. ДОКУМЕНТАРНИ/ГАРАНЦИОННИ (STANDBY) АКРЕДИТИВИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА
Чл. 1 Документарни акредитиви, открити при ПИБ от други банки

1. Препращане на съобщение по акредитив на друга банка 35 евро

2. Авизиране на предизвестие 30 евро

3. Авизиране без ангажимент (тази комисиона се събира и при потвърден акредитив) 0.1%, мин. 50 евро, макс. 500 евро

4. Потвърждение по договореност

5. Авизиране на промяна (без увеличение, продължение и потвърждение) 45 евро

6. Обработка и плащане на документи (включително плащане без представяне на документи) 0.2%, мин. 50 евро

7. Контрол на разсрочено плащане по непотвърден акредитив 0.1%, мин. 30 евро, макс. 250 евро  
за тримесечие или част от него

8. Анулиране на акредитив преди изтичане срока на валидност 50 евро

9. Прехвърляне за изпълнение на друга банка 0.1%, мин. 40 евро, макс. 500 евро

10. Представени нередовни документи, върнати за доокомплектоване или поправка 60 евро

11. Прехвърляне на акредитив на друг бенефициент по договореност, мин. 0.2%, мин. 70 евро  
за тримесечие или част от него

12. Прехвърляне на вземане по акредитив (цесия) по нареждане на бенефициента 0.15%, мин.50 евро  
за тримесечие или част от него

13. Авизиране на уведомление за цесия по акредитив в полза на клиент на ПИБ без ангажимент 0.1%, мин. 40 евро, макс. 100 евро

14. Авизиране на промяна по уведомление за цесия по акредитив (без увеличение) 35 евро

Чл. 2 Документарни акредитиви, открити от ПИБ

1. Телекс/SWIFT предизвестие 30 евро

2. Откриване, обработка и плащане

2.1. при парично покритие 0.25%, мин. 70 евро  
за тримесечие или част от него

2.2. при непарично покритие по договореност

3. Потвърждаване от чужда банка без покритие до прекратяване на ангажимента по договореност

4. Разсрочено плащане или акцепт (считано от датата на акцептиране на плащането) 0.1%, мин. 50 евро за месец или част от него

5. Промяна на условията (без увеличение, продължение и потвърждение) 45 евро

6. Канцелиране преди изтичане срока на валидност 40 евро

Раздел VI. АКРЕДИТИВИ 



Акредитиви

Банкови сметки

Покупка и продажба 
на чуждестранна валута 

Касови операции

Преводи 

Чекове в чуждестранна валута

Инкасо на документи и ценни 
книги

Международни гаранции

Кредитни сделки

Банкови карти

Финансови инструменти 

Дистанционно банкиране 

Частно банкиране

Злато и нумизматика

Други услуги

3 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Втора. Бизнес клиенти

Забележки:

1. При акредитиви със забележка „около” комисионите се начисляват върху сумата на акредитива/увеличението, завишена с 10%, ако не е 
указано друго.

2. При револвиране/увеличение комисионите се начисляват върху револвиращата/увеличената сума, както за откриване на нов акредитив.

3. Комисионата за откриване/потвърждаване се събира за целия период на валидност на акредитива и не подлежи на възстановяване при 
канцелиране преди изтичане на срока на валидност или при неизползване на акредитива.

Раздел VI. АКРЕДИТИВИ 

7. За допълнителна отговорност на ПИБ, сложност и труд, следене на други операции, свързани с 
издаден акредитив (насрещни акредитиви, гаранции, инкаса, преводи, плащания обезпечени със 
standby акредитиви за връщане на кредит и др.), комисионата се завишава с

мин. 0.05%, мин. 30 евро, 
макс. 0.5% еднократно

8. Плащане по получени нередовни документи (събира се от чуждата банка) 70 евро



Инкасо на документи и ценни 
книги

Банкови сметки

Покупка и продажба 
на чуждестранна валута 

Касови операции

Преводи 

Чекове в чуждестранна валута

Акредитиви

Международни гаранции

Кредитни сделки

Банкови карти

Финансови инструменти 

Дистанционно банкиране 

Частно банкиране

Злато и нумизматика

Други услуги

1 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Втора. Бизнес клиенти

Чл. 1 Инкасиране на документи, получени от други банки

1. Предаване на документи и ценни книги срещу заплащане или акцепт 0.25%, мин. 40 евро

2. Контрол при отложено плащане 0.1%, мин. 30 евро за тримесечие или част от него

3. Предаване на документи без заплащане 0.2%, мин. 30 евро, макс. 200 евро

4. Авизиране промяна на инкасови инструкции 30 евро

5. Връщане на неизплатени инкасови документи 50 евро

6. Рекламации за неплащане 20 евро

7. Предаване на инкасови документи на друга банка 30 евро

8. Документи, покриващи доставка на стоки с посочен получател Банката вместо 
платеца, по предварителна договореност

0.35%, мин. 50 евро

Чл. 2 Изпратени за инкасиране документи и ценни книги в други банки

1. Изпращане на документи и ценни книги за инкасиране/акцепт 0.2%, мин. 30 евро за тримесечие или част от него

2. Промяна на условията на инкасовите нареждания 30 евро

3. Рекламация на плащане 20 евро

Раздел VII. ИНКАСО НА ДОКУМЕНТИ И ЦЕННИ КНИГИ 



Международни гаранции

Банкови сметки

Покупка и продажба 
на чуждестранна валута 

Касови операции

Преводи 

Чекове в чуждестранна валута

Акредитиви

Инкасо на документи и ценни 
книги

Кредитни сделки

Банкови карти

Финансови инструменти 

Дистанционно банкиране 

Частно банкиране

Злато и нумизматика

Други услуги

1 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Втора. Бизнес клиенти

Чл. 1 Гаранции, открити от други банки

1. Телекс/SWIFT предизвестие 35 евро

2. Препращане на съобщение по гаранция 
до друга банка

35 евро

3. Авизиране без ангажимент 0.1%, мин. 50 евро,  
макс. 500 евро

4. Преиздаване/потвърждение срещу 
контрагаранция на друга банка

по договореност

5. Авизиране на промяна 45 евро

6. Плащане и обработка при документарни 
гаранции

съгласно Глава втора, 
Раздел VI, буква Б, чл. 1,  

т. 6, 7, 8, 10, 11, 12

7. Канцелиране преди изтичане срока на 
валидност

40 евро

8. Обработка на иск на бенефициента за 
плащане по гаранция 

0.1%, мин. 50 евро, макс. 
100 евро

Чл. 2 Гаранции/контрагаранции, издадени от ПИБ

1. Телекс/SWIFT предизвестие 35 евро

2. Издаване на банкова гаранция

2.1. при парично покритие 0.25%, мин. 50 евро  
на тримесечие  

или част от него

2.2. при непарично покритие по договореност

2.3. експресно издаване 30 евро (допълнително)

3. Искане за издаване на гаранция от друга 
банка на база контрагаранция от ПИБ

3.1. за периода до издаване на гаранцията 0.05%, мин. 50 евро  
на тримесечие  

или част от него

3.2. за периода от издаването на гаранцията 
до изтичане срока на валидност на 
контрагаранцията

по договореност

4. Промяна на условията по банкова 
гаранция

4.1. при парично покритие

4.1.1. без увеличение и/или продължение 45 евро

4.1.2. увеличение и/или продължение като за нова гаранция 
върху увеличения размер 

и/или за удължения срок

4.2. при непарично покритие

4.2.1. без увеличение и/или продължение 45 евро

4.2.2. увеличение и/или продължение като за нова гаранция 
върху увеличения размер 

и/или за удължения срок

5. Издаване на гаранция за откриване на 
акредитив

0.2%, мин. 40 евро  
за тримесечие  

или част от него

6. Издаване на гаранция за плащане на 
ценни книги (менителници, записи на 
заповед и др.), както и за акцепт или 
авалиране на такива

0.15%, мин. 70 евро  
за месец или част от 

него

7. За допълнителна отговорност на ПИБ, 
следене на други операции, свързани 
с издадената гаранция (насрещни 
акредитиви, гаранции, инкаса, преводи, 
плащания обезпечени с гаранции за 
връщане на кредит и др.), комисионата 
се завишава с

по договореност,  
мин. 0.05%, мин.30 евро, 

макс.0.5% еднократно

8. Плащане при иск по гаранция/
контрагаранция

0.1% мин. 50 евро, 
макс. 500 евро

Забележки:

1. Комисионата за издаване/потвърждение се събира за целия 
период на валидност на гаранцията и не подлежи на връщане с 
намаляване на ангажимента или канцелиране преди изтичане срока 
на валидност.

2. Документарни гаранции се третират като акредитиви.

Раздел VIII. МЕЖДУНАРОДНИ ГАРАНЦИИ



Кредитни сделки

Банкови сметки

Покупка и продажба 
на чуждестранна валута 

Касови операции

Преводи 

Чекове в чуждестранна валута

Акредитиви

Инкасо на документи и ценни 
книги

Международни гаранции

Банкови карти

Финансови инструменти 

Дистанционно банкиране 

Частно банкиране

Злато и нумизматика

Други услуги

1 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Втора. Бизнес клиенти

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. 2 За отпускане на бизнескредит „Кеш” 1% еднократно

Чл. 3 За ангажимент, в т.ч. по транш от 
кредитна линия

1%

1. При овърдрафт, включително и за 
бизнескредит „Кеш”

1% годишно

Чл. 4 За управление

1. При кредити 1% на година  
или част от нея

2. При условен кредит и кредитна линия 0.25% еднократно

2.1. На транш от кредитна линия 1% годишно

3. При овърдрафт 1% на година  
или част от нея

4. При кредити, в т.ч. овърдрафти над 
500 000 лв.

по договореност

5. За бизнескредит „Кеш” (върху остатъка по 
главницата или размера на овърдрафта, след 
изтичане на първата година)

0.5% на година  
или част от нея

Чл. 5 Предоговаряне

1. За разглеждане на искане за предоговаряне 500 лв.

1.1. за бизнескредит „Кеш” 20 лв.

1.2. за удължаване срока на ползване на 
овърдрафт

в размер съгласно 
чл. 1 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

Чл. 6 Предсрочно погасяване

1. На кредит за оборотни средства, в т.ч. 
на транш от кредитна линия за оборотни 
средства

2%

2. На инвестиционни кредити, в т.ч. на транш 
от кредитна линия за инвестиционни 
средства

3%

3. Със средства по кредити от други 
финансови институции (рефинансиране)

5%

4. Предсрочно прекратяване на договор за 
овърдрафт

5% от сумата 
на разрешения 

овърдрафт

5. За бизнескредит „Кеш” без комисиона

Чл. 7 Заличаване на ипотека 30 лв.

1. Заличаване на особен залог 20 лв.

Раздел IX. КРЕДИТНИ СДЕЛКИ

А. КОРПОРАТИВНО КРЕДИТИРАНЕ 



Кредитни сделки

Банкови сметки

Покупка и продажба 
на чуждестранна валута 

Касови операции

Преводи 

Чекове в чуждестранна валута

Акредитиви

Инкасо на документи и ценни 
книги

Международни гаранции

Банкови карти

Финансови инструменти 

Дистанционно банкиране 

Частно банкиране

Злато и нумизматика

Други услуги

2 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Втора. Бизнес клиенти

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. 9 За отпускане на бизнескредит „Кеш” 1% еднократно

Чл. 10 За ангажимент, в т.ч. по транш от 
кредитна линия

1%

1. При овърдрафт, включително и за 
бизнескредит „Кеш”

1% годишно

Чл. 11 За управление

1. При кредити 1% на година или 
част от нея

2. При овърдрафт 1% на година или 
част от нея

3. Условен кредит и кредитна линия 0.25% еднократно

3.1. На транш от кредитна линия 1% годишно

4. За бизнескредит „Кеш” (върху остатъка по 
главницата или размера на овърдрафта, след 
изтичане на първата година)

0.5% на година или 
част от нея

Чл. 12 Предоговаряне

1. За разглеждане на искане за предоговаряне 100 лв.

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

Чл. 13 Предсрочно погасяване

1. На оборотни средства, в т.ч. на транш от 
кредитна линия за оборотни средства

2%

2. На инвестиционни кредити, в т.ч. на транш 
от кредитна линия за инвестиционни 
средства

3%

3. На специализирани кредитни продукти 5%

4. Със средства по кредити от други 
финансови институции (рефинансиране)

5%

5. Предсрочно прекратяване на договор за 
овърдрафт

5% от максимално 
допустимия размер 

на дебитното 
салдо към датата 

на предсрочното 
прекратяване

6. За бизнескредит „Кеш” без комисиона

7. Предсрочно намаление на кредитен лимит по 
договор за овърдрафт

5% върху размера 
на предсрочно 

намаления лимит

Чл. 14 Заличаване на ипотека 30 лв.

1. Заличаване на особен залог 20 лв.

Раздел IX. КРЕДИТНИ СДЕЛКИ

Б. КРЕДИТИРАНЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ



Кредитни сделки

Банкови сметки

Покупка и продажба 
на чуждестранна валута 

Касови операции

Преводи 

Чекове в чуждестранна валута

Акредитиви

Инкасо на документи и ценни 
книги

Международни гаранции

Банкови карти

Финансови инструменти 

Дистанционно банкиране 

Частно банкиране

Злато и нумизматика

Други услуги

3 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Втора. Бизнес клиенти

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

3. За ангажимент без комисиона

3.1. при овърдрафт, включително за 
бизнескредит „Кеш” и бизнескредит „Кеш+”

1% годишно

3.2. по транш от кредитна линия 1%

4. За управление

4.1. при кредити 1% на година или 
част от нея

4.2. при овърдрафти 1% на година или 
част от нея

4.3. за бизнескредит „Кеш” (върху остатъка по 
главницата или размера на овърдрафта, след 
изтичане на първата година)

0.5% на година или 
част от нея

4.4. за бизнескредит „Кеш+” (върху остатъка по 
главницата или размера на овърдрафта, след 
изтичане на първата година)

0.2%, мин. 50 лв., 
макс. 500 лв. на 

година или част от 
нея

4.5. за „Ипотечен кредит за чужденци” 0.08% на месец

4.6. за „Кредит за земеделски производители на 
база общо заявление за единно плащане на 
площ”

1% на година или 
част от нея

4.7. за кредитни линии 0.25% еднократно

4.8. за транш от кредитна линия 1% годишно

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

6. Предсрочно погасяване 3%

6.1. със средства по кредити от други финансови 
институции (рефинансиране)

5%

6.2. предсрочно прекратяване на договор за 
овърдрафт

3% от сумата 
на разрешения 

овърдрафт

6.2.1. със средства по кредити от други финансови 
институции (рефинансиране)

5% от сумата 
на разрешения 

овърдрафт

6.3. за бизнескредит „Кеш” и бизнескредит 
„Кеш+”

без комисиона

6.4. за „Кредит за земеделски производители 
на база общо заявление за единно плащане 
на площ” - при погасяване със средства от 
субсидията от ДФ „Земеделие”

без комисиона

6.5. на транш от кредитна линия за оборотни 
средства

2%

6.6. със собствени средства по инвестиционни 
кредити, в т.ч. на транш от кредитна линия 
за инвестиционни средства

без комисиона

7. Заличаване на ипотека 30 лв.

7.1. Заличаване на особен залог 20 лв.

Раздел IX. КРЕДИТНИ СДЕЛКИ

В. МИКРОКРЕДИТИРАНЕ



Кредитни сделки

Банкови сметки

Покупка и продажба 
на чуждестранна валута 

Касови операции

Преводи 

Чекове в чуждестранна валута

Акредитиви

Инкасо на документи и ценни 
книги

Международни гаранции

Банкови карти

Финансови инструменти 

Дистанционно банкиране 

Частно банкиране

Злато и нумизматика

Други услуги

4 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Втора. Бизнес клиенти

Чл. 16 Банкови гаранции

1. Издаване на банкова гаранция

1.1. при парично покритие 0.25%, мин. 20 евро на тримесечие или 
част от него

1.2. при непарично покритие по договореност, мин. 50 евро

1.3. експресно (за срок до 24 часа) издаване на банкови гаранции – допълнително 50 евро

2. Промяна на условията по банкова гаранция

2.1. без увеличение и/или продължение 50 евро

2.2. увеличение и/или продължение съгласно посоченото в чл. 16, т. 1.1. или 
т. 1.2. върху увеличения размер и/или 

удължения срок

Чл. 17 Сконтиране, акцептиране, авалиране на търговски ценни книги, цедиране или придобиване на 
вземания, независимо от използвания финансов инструмент

по договореност

Чл. 18 Вътрешен и експортен факторинг по договореност

Раздел IX. КРЕДИТНИ СДЕЛКИ

Г. БАНКОВИ ГАРАНЦИИ



Кредитни сделки

Банкови сметки

Покупка и продажба 
на чуждестранна валута 

Касови операции

Преводи 

Чекове в чуждестранна валута

Акредитиви

Инкасо на документи и ценни 
книги

Международни гаранции

Банкови карти

Финансови инструменти 

Дистанционно банкиране 

Частно банкиране

Злато и нумизматика

Други услуги

5 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Втора. Бизнес клиенти

Забележки:

1. Таксите по чл. 1, чл. 8 и чл. 15, т. 1 са дължими при всички видове кредитни сделки, в т.ч. отпускане на кредит, издаване на банкова гаранция, 
разрешаване на условен кредит, сконтиране, акцептиране или авалиране на търговски ценни книги, цедиране или придобиване на вземания, 
независимо от използвания финансов инструмент, с изключение на банкови гаранции, обезпечени с парични средства или с условен кредит.

2. За определяне размера на таксата по чл. 1, чл. 8 и чл. 15, т. 1 левовата равностойност на кредитните сделки в чуждестранна валута се 
изчислява, прилагайки фиксирания курс на БНБ за съответната валута за деня.

3. Комисионата за ангажимент се начислява еднократно, след изтичане срока за усвояване, върху неизползваната сума от кредита или съответния 
транш. При кредити със срок на усвояване по-дълъг от 30 календарни дни, считано от 31-вия ден, се начислява допълнително и комисиона за 
ангажимент (на годишна база) върху разликата между сумата на разрешения кредит и фактическия дълг в отделните дни през периода на 
ползване, която е дължима всеки месец.

4. При овърдрафт комисионата за ангажимент се начислява върху разликата между сумата на разрешения кредит (лимит на овърдрафта) и 
фактическия дълг в отделните дни през периода на ползване и е дължима всеки месец.

5. Комисионата за управление се начислява еднократно за всяка година или част от нея. За първата година комисионата се начислява върху 
пълния размер на разрешения кредит и е дължима не по-късно от първо ползване на суми от кредита. За всяка следваща година или част от нея, 
комисионата се начислява върху непогасения кредит. 
При условен кредит/кредитна линия комисионата за управление се начислява еднократно за целия период на кредита върху пълния размер на 
условния кредит/кредитната линия. 
Комисионата за управление на транш от кредитна линия се начислява върху размера на усвоения транш.

5.1. При овърдрафт комисионата за управление по чл. 4, т. 3 и чл. 11, т. 2 за сделки, сключени преди 14.11.2016 г., се начислява в размер 1.5% на година 
или част от нея.

6. При предоговаряне се събира комисиона за управление за увеличената част от кредита и/или за удължения период (чл. 4 или чл. 11, или чл. 15, т. 4) 
плюс дължимото за предоговаряне по чл. 5, т. 1 и т. 2 или чл. 12, т. 1 и т. 2, или чл. 15, т. 5.1. и т. 5.2.

6.1. При предоговаряне на падежиращ овърдрафт за удължаване срока на ползване (включително и други условия) се дължат такси и комисиони като 
за нов кредит.

7. При предоговаряне (без увеличение на размера и/или удължаване срока на кредита) се събира комисиона по чл. 5 или чл. 12, или чл. 15, т. 5 върху 
размера на непогасения кредит/ангажимент на банката.

8. Комисионата за предсрочно погасяване (чл. 6, чл. 13 и чл. 15, т. 6) се начислява върху предсрочно погасената част от кредита, в т.ч. на транш от 
кредитна линия.

9. Таксите и комисионите за „Банкови гаранции” към настоящия раздел IХ. „Кредитни сделки” се отнасят, както за корпоративни клиенти, така и 
за малки, средни и микропредприятия.

10. Дължимото по чл. 6, т. 4, чл. 13, т. 5 и чл. 15, т. 6.2. не се отнася за овърдрафти по бизнес кредитни карти.

11. Таксата за издаване на банкова гаранция се събира при нейното издаване за целия срок на валидност.

Раздел IX. КРЕДИТНИ СДЕЛКИ



Банкови карти

Банкови сметки

Покупка и продажба 
на чуждестранна валута 

Касови операции

Преводи 

Чекове в чуждестранна валута

Акредитиви

Инкасо на документи и ценни 
книги

Международни гаранции

Кредитни сделки

Финансови инструменти 

Дистанционно банкиране 

Частно банкиране

Злато и нумизматика

Други услуги

1 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Втора. Бизнес клиенти

А. ДЕБИТНИ КАРТИ
Чл. 1 Бизнес дебитни карти  

1. Издаване на карта по разплащателна сметка без такса

2. Експресно издаване на дебитна карта 20.00 лв.

2.1. за Централа и софийските офиси и клонове  
на банката – до един работен ден след подаване 
на искането

20.00 лв.

2.2. за клонове на ПИБ извън София –  
до три работни дни след подаване на искането

20.00 лв.

3. Преиздаване на карта

3.1. При изтичане на валидност без такса

3.2. Преди изтичане на валидност 5.00 лв.

4. Такса поддръжка на карта VISA Business Debit  
и Mastercard Business Debit

без такса

5. Теглене с карта VISA Business Debit и Mastercard 
Business Debit от терминално устройство АТМ

5.1. на ПИБ 0.30 лв.

5.2. на друга банка в България или в страни от ЕИП 1.00 лв.

5.3. в страни извън ЕИП 7.00 лв.

6. Плащане чрез ПОС-терминал в България и в 
чужбина

без такса

7. Плащане на услуги от АТМ с карта без такса

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

9. Теглене на пари в брой чрез ПОС-терминал  
в офис на ПИБ

4.00 лв.

10. Теглене на пари в брой чрез ПОС-терминал  
на друга банка в България или в страни от ЕИП

5.00 лв.

11. Теглене на пари в брой чрез ПОС-терминал  
на друга банка в страни извън ЕИП

7.00 лв.

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

13. Получаване на суми по платежна сметка чрез 
карта

1% от сумата

14. Промяна на лимити по карта 3.00 лв.

15. Блокиране на карта без такса

16. Деблокиране на карта 1.00 лв.

17. Неоснователна рекламация на трансакция 20.00 лв.

18. 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

18.1. за 3 месеца 5.00 лв.

18.2. за 6 месеца 7.50 лв.

18.3. за 12 месеца 10.00 лв.

19. Справка за състояние на сметка от терминално 
устройство АТМ/ПОС

19.1. в България или в страни от ЕИП 0.30 лв.

19.2. в страни извън ЕИП 1.20 лв.

20. Пренасочване на карта в офис на ПИБ в друг град 
по молба на клиента

10.00 лв.

21. Изпращане на карта с експресен куриер на адрес в 
чужбина по молба на клиента

100.00 лв.

22. Превалутиране при плащане на ПОС или теглене 
на АТМ в България и чужбина

0.25%

Раздел X. БАНКОВИ КАРТИ

VISA  
Business Debit   

Mastercard  
Business Debit



Банкови карти

Банкови сметки

Покупка и продажба 
на чуждестранна валута 

Касови операции

Преводи 

Чекове в чуждестранна валута

Акредитиви

Инкасо на документи и ценни 
книги

Международни гаранции

Кредитни сделки

Финансови инструменти 

Дистанционно банкиране 

Частно банкиране

Злато и нумизматика

Други услуги

2 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Втора. Бизнес клиенти

Чл. 2 Международни дебитни карти Мaestro PayPass Debit Mastercard Visa Electron

1. Издаване на първа карта по разплащателна сметка без такса без такса без такса

1.1. Издаване на всяка следваща Maestro, Debit Mastеrcard PayPass или VISA Electron 5.00 лв. 5.00 лв. 5.00 лв.

2. Експресно издаване на дебитна карта 20.00 лв. 20.00 лв. 20.00 лв.

3. Преиздаване на карта 5.00 лв. 5.00 лв. 5.00 лв.

4. Такса поддръжка на карта без такса без такса без такса

5. Теглене с карта от терминално устройство АТМ

5.1. на ПИБ 0.30 лв. 0.30 лв. 0.30 лв.

5.2. на друга банка в България или в страни от ЕИП 1.00 лв. 1.00 лв. 1.00 лв.

5.3. в страни извън ЕИП 7.00 лв. 7.00 лв. 7.00 лв.

6. Плащане чрез ПОС-терминал

6.1. в Българиял или в страни от ЕИП без такса без такса без такса

6.2 . в страни извън ЕИП без такса без такса без такса

7. Плащане на услуги от АТМ без такса без такса без такса

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

9. Теглене на пари в брой чрез ПОС-терминал в офис на ПИБ 4.00 лв. 4.00 лв. 4.00 лв.

10. Теглене на пари в брой чрез ПОС-терминал на друга банка в България или в страни 
от ЕИП

5.00 лв. 5.00 лв. 5.00 лв.

11. Теглене на пари в брой чрез ПОС-терминал на друга банка в страни извън ЕИП 7.00 лв. 7.00 лв. 7.00 лв.

12. Промяна на лимити 3.00 лв. 3.00 лв. 3.00 лв.

13. Деблокиране на карта 1.00 лв. 1.00 лв. 1.00 лв.

Раздел X. БАНКОВИ КАРТИ

Считано от 27.07.2016 г. дебитните карти по чл. 2 са преустановени от предлагане.



Банкови карти

Банкови сметки

Покупка и продажба 
на чуждестранна валута 

Касови операции

Преводи 

Чекове в чуждестранна валута

Акредитиви

Инкасо на документи и ценни 
книги

Международни гаранции

Кредитни сделки

Финансови инструменти 

Дистанционно банкиране 

Частно банкиране

Злато и нумизматика

Други услуги

3 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Втора. Бизнес клиенти

Чл. 2 Международни дебитни карти (продължение)

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

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

16. Блокиране на карта без такса

17. Неоснователна рекламация на трансакция 20.00 лв.

18. 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

18.1. за 3 месеца 5.00 лв.

18.2. за 6 месеца 7.50 лв.

18.3. за 12 месеца 10.00 лв.

19. Минимален неснижаем остатък по сметка не се изисква

20. Справка за състояние на сметка от терминално устройство АТМ/ПОС

20.1. в България или в страни от ЕИП 0.30 лв.

20.2. в страни извън ЕИП 1.20 лв.

21. Пренасочване на карта в офис на ПИБ в друг град по молба на клиента 10.00 лв.

22. Изпращане на карта с експресен куриер на адрес в чужбина по молба на клиента 100.00 лв.

23. Превалутиране при плащане на ПОС или теглене на АТМ в България и чужбина 0.25%

Забележки:

1. Експресно издаване на дебитна карта за Централа и софийските офиси и клонове на банката – до един работен ден след подаване на искането

2. Експресно издаване на дебитна карта за клонове на ПИБ извън София – до три работни дни след подаване на искането

Раздел X. БАНКОВИ КАРТИ



Банкови карти

Банкови сметки

Покупка и продажба 
на чуждестранна валута 
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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

50.00 лв.

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

50.00 лв.

3. Преиздаване на карта 20.00 лв.

4. Годишна такса за поддържане 89.00 лв.

5. Теглене на пари в брой

5.1. теглене от АТМ на ПИБ в България 5.00 лв.

5.2. теглене от АТМ на друга банка в България или в 
страни от ЕИП

6.00 лв.

5.3. теглене от АТМ в страни извън ЕИП 12.00 лв.

6. Теглене на пари в брой от търговски обект 1.50 лв.

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

7.1. на ПИБ в България 6.00 лв.

7.2. на друга банка в България или в страни от ЕИП 6.00 лв.

7.3. на друга банка в страни извън ЕИП 12.00 лв.

8. Заплащане на стоки и услуги при търговци

8.1. в България или в страни от ЕИП без такса

8.2. в страни извън ЕИП без такса

9. Плащане на услуги от АТМ без такса

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

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

12. Блокиране на карта без такса

13. Деблокиране на карта 5.00 лв.

13.1. при издължени изискуеми суми при блокиране поради 
просрочени плащания

без такса

14. Промяна на лимити по карта 20.00 лв.

15. Неоснователна рекламация на трансакция 40.00 лв.

16. Автоматично погасяване на задължения по 
кредитна карта

16.1. регистрация, промяна/допълване на регистрация 1.00 лв.

16.2. отмяна на регистрация по нареждане на клиент 1.00 лв.

16.3. превод 0.20 лв.

17. Справка за състояние на сметка от АТМ/ПОС

17.1. в България или в страни от ЕИП 0.30 лв.

17.2. в страни извън ЕИП 1.20 лв.

18. Пренасочване на карта в офис на ПИБ в друг град по 
молба на клиента

10.00 лв.

19. Изпращане на карта с експресен куриер на адрес в 
чужбина по молба на клиента

100.00 лв.

20. Превалутиране при плащане на ПОС или теглене на 
АТМ в България и чужбина

0.25%

Б. КРЕДИТНИ КАРТИ
Чл. 3 Бизнес кредитни карти VISA и Mastercard

Раздел X. БАНКОВИ КАРТИ



Банкови карти

Банкови сметки

Покупка и продажба 
на чуждестранна валута 

Касови операции

Преводи 

Чекове в чуждестранна валута

Акредитиви

Инкасо на документи и ценни 
книги

Международни гаранции

Кредитни сделки

Финансови инструменти 

Дистанционно банкиране 

Частно банкиране

Злато и нумизматика

Други услуги

5 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Втора. Бизнес клиенти

Чл. 4 Други такси и комисиони

1. Дължими комисиони от търговци за плащания с банкови карти чрез ПОС-терминали по договореност

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

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

4. Предоставяне на снимкова информация от АТМ 15 лв.

5. Инсталиране на ПОС-терминал без такса

6. Експресно инсталиране на ПОС-терминал

6.1. за Централа и софийските офиси и клонове на банката – до два работни дни след подаване на искането 100 лв.

6.2. за клонове на ПИБ извън София – до три работни дни след подаване на искането 100 лв.

7. Авансово плащане към мобилен оператор за GSM ПОС- терминал 5 лв. месечно

Забележки:

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

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

BGN USD EUR CHF GBP

Visa Business/ Mastercard Business 400 200 200 400 200

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. Кредитна карта Visa Business Standard и Mastercard Business Gold не се предлагат, считано от 03.09.2018 г. Издадените карти са валидни до 
изтичане на срока им на валидност, като се преиздават във Visa Business Gold, съответно Mastercard Business Standard.

Раздел X. БАНКОВИ КАРТИ

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
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Чл. 1 Сделки с ДЦК на първичен пазар

1. Одобрени поръчки 0.075% върху 
номиналната стойност, 

мин. 10 лв.

2. Неодобрени поръчки 10 лв. на поръчка

Чл. 2 Сделки с ДЦК на вторичен пазар по нареждане на клиент

1. Посредничество за сключване на сделка 0.1% от стойността на 
сделката, мин. 10 лв.

2. Сделка от собствен портфейл на ПИБ АД без комисиона

Чл. 3 Операции, свързани с движение по регистри на ДЦК

1. Прехвърляне на ДЦК от регистър на 
клиент при ПИБ АД по регистър на друг 
участник в ЕСРОТ

10 лв.

2. Прехвърляне на ДЦК от регистър на друг 
участник в ЕСРОТ по регистър на клиент 
при ПИБ АД

10 лв.

3. Прехвърляне на ДЦК от регистър на 
клиент при ПИБ АД по негов регистър при 
друг участник в ЕСРОТ без промяна на 
собственост

20 лв.

4. Прехвърляне на ДЦК от регистър на 
клиент при друг участник в ЕСРОТ по 
негов регистър при ПИБ АД без промяна 
на собственост

10 лв.

Чл. 4 Други

1. Откриване на регистър при ПИБ АД без такса

2. Поддържане на подсметка за ДЦК с 
депозитар БНБ

2.1. професионални клиенти 20 лв. месечно

2.2. непрофесионални клиенти 0.06% от стойността 
на финансовите 

инструменти на годишна 
база (събирана месечно), 

мин. 20 лв. месечно

Забележка:

1. За вписване на обстоятелства относно учредяване, изменение и 
заличаване на залози върху безналични ДЦК, освен предвидената 
в чл. 4, т. 4 такса, се събират допълнително и държавни такси, 
съгласно одобрена от Министерския съвет тарифа.

3. Блокиране на ДЦК по регистър, извън 
случаите на учредяване на залози по 
Закона за особените залози (ЗОЗ)

25 лв.

4. Подготвяне и обработка на документи 
за вписване на обстоятелства относно 
учредяване, изменение и заличаване на 
залози върху безналични ДЦК по ЗОЗ

20 лв.

5. Падеж на емисии 0.025% върху 
номиналната стойност 

на ДЦК

6. Изготвяне на справка относно ДЦК, 
съхранявани при ПИБ АД, извън 
отчетите, предоставяни на клиенти по 
реда на ЗПФИ и Делегиран регламент (ЕС) 
2017/565 на Комисията

6.1. извлечение от регистъра на ПИБ АД към 
текуща дата

5 лв.

6.2. извлечение от регистъра на ПИБ АД към 
избрана дата до 2 г. назад

10 лв.

6.3. за друг тип справка извън извлеченията 
по т. 6.1. и 6.2.

мин. 20 лв.,  
макс. 50 лв.
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Чл. 5 Банкови сметки на инвестиционни посредници (небанкови 
институции) за обслужване на разплащания по сделки с 
безналични финансови инструменти

1. Откриване на сметка 10 лв.

2. Водене на сметка, вкл. извлечения 20 лв. месечно

3. Обработка на паричния сетълмент  
на борсовите сделки за деня

2 лв.

4. Превод на парични средства от сметката 
за обслужване на разплащания по сделки 
с безналични финансови инструменти 
по друга разплащателна сметка на 
инвестиционния посредник при ПИБ АД

0.50 лв.

Чл. 6 Посредничество при сключване на сделки с финансови 
инструменти

1. За всяка подадена поръчка за покупка / 
продажба

без такса

2. При сделки с акции, права върху акции, 
варанти, борсово търгувани фондове (ETF), 
компенсаторни инструменти

2.50 лв. на сделка, 
плюс комисиона върху 
стойността на всяка 
сделка, както следва:

2.1. сделки на регулиран пазар при стойност на 
поръчка:

2.1.1. до 20 000 лв. 0.8%,  
мин. 5 лв. за поръчка

2.1.2. от 20 001 до 100 000 лв. 0.45%,  
мин. 5 лв. за поръчка

2.1.3. над 100 000 лв. по договаряне

2.2. сделки, сключени през системата COBOS,  
за сметка на клиенти на ПИБ АД

0.50%

2.3. сделки, сключени извън регулиран пазар с:

2.3.1. финансови инструменти, които не са  
допуснати до търговия на регулиран пазар

комисионите по т. 2.1. 
по-горе

2.3.2. финансови инструменти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар

комисионите по т. 2.1. 
по-горе, мин. 20 лв.

3. При корпоративни, общински, ипотечни 
облигации – върху стойността на всяка 
сделка, при стойност на поръчката

3.1. до 20 000 лв. 0.15%, мин. 10 лв.

3.2. от 20 001 лв. до 100 000 лв. 0.10%

3.3. над 100 000 лв. по договаряне

4. При ценни книжа на „Приватизационен 
сегмент” при „БФБ-София” АД – върху 
стойността на поръчката

4.1. до 50 000 лв. 2%, мин. 30 лв.

4.2. от 50 001 лв. до 100 000 лв. 1.5%

4.3. над 100 000 лв. по договаряне,  
мин. 0.30%

5. При други финансови инструменти по договаряне

Чл. 7 Управление на клиентски портфейл, 
инвестиционни съвети, проучвания и 
финансови анализи

по договаряне

Чл. 8 Услуги, свързани с инвестиционно 
банкиране

по договаряне

Раздел XI. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
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Чл. 9 Депозитарни и попечителски услуги

1. Откриване на клиентска сметка за 
финансови инструменти към регистъра на 
ПИБ АД при „Централен депозитар” АД (ЦД)

по договаряне

1.1 за първа сметка 3 лв.

1.2. за всяка следваща 2 лв.

2. Издаване на удостоверение за притежавани 
финансови инструменти по клиентска 
сметка при ПИБ АД от ЦД

5 лв.

3. Прехвърляне на финансови инструменти без 
промяна на собственост (трансфери)

3.1. прехвърляне на финансови инструменти от 
собствена сметка на клиента при ЦД или от 
клиентска сметка при друг ИП по клиентска 
сметка към регистъра на ПИБ АД при ЦД 
(входящ трансфер)

5 лв.

3.2. прехвърляне на финансови инструменти от 
клиентска сметка към регистъра на ПИБ 
АД по собствена сметка на клиента при ЦД 
(изходящ трансфер)

15 лв.

3.3. прехвърляне на финансови инструменти 
от клиентска сметка, водена по регистъра 
на ПИБ АД при ЦД по клиентска сметка при 
друг инвестиционен посредник (изходящ 
трансфер)

20 лв.

4. Поддържане на подсметка за финансови 
инструменти с депозитар ЦД

4.1. професионални клиенти без такса

4.2. непрофесионални клиенти 0.10% от 
стойността на 

финансовите 
инструменти 

на годишна база 
(събирана месечно)

5. Изплащане на доходи по корпоративни ценни 
книжа и общински облигации

5.1. изплащане на паричен дивидент, лихви и 
главница по сметка на клиент в ПИБ АД

без такса

5.2. изплащане на дивидент в акции без такса

5.3. предоставяне на уведомление за изплатени 
дивиденти, лихви и главница

5.3.1. на хартиен носител 2 лв.

5.3.2. по електронна поща без такса

6. Услуги, свързани с търгово предлагане 
за обратно изкупуване или замяна на 
финансови инструменти

6.1. подаване на заявление без такса

6.2. сключване на сделка комисионите по чл.6

7. Услуги, свързани с упражняване на права 
върху акции, варанти, конвертируеми 
облигации

7.1. подаване на заявление без такса

7.2. записване на ценни книжа при увеличение на 
капитала на дружество

по договаряне,  
мин. 10 лв.

8. Записване на финансови инструменти при 
първично публично предлагане

по договаряне,  
мин. 10 лв.

9. Регистриране на допълнителни 
разпределения, сплит на акции и други 
задължителни корпоративни събития по 
сметка за финансови инструменти на 
клиента при ПИБ АД

без такса

10. Поемане на емисии по договаряне

11. Банка депозитар по договаряне

Раздел XI. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
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Чл. 10 Изготвяне на справка относно финансови инструменти, съхранявани при ПИБ АД, извън отчетите, предоставяни на клиенти по 
реда на ЗПФИ и Делегиран регламент (ЕС) № 2017/565 на Комисията

1. Извлечение от регистър за финансови инструменти, воден при ПИБ АД към текуща дата 5 лв.

2. Извлечение от регистър за финансови инструменти, воден при ПИБ АД към избрана дата – до 2г. назад 10 лв.

3. Друг тип справка, извън извлеченията по т. 1 и 2. мин. 20 лв., макс. 50 лв.

Чл. 11 Услуги, предоставяни като Регистрационен агент

1. Прехвърляне на финансови и компенсаторни инструменти по сделки, предварително сключени пряко между 
страните

комисионите по чл. 6, т. 2.3., 
мин. 20 лв.

2. Прехвърляне на финансови и компенсаторни инструменти по дарение по договаряне, мин. 40 лв.

3. Изготвяне на справка за притежавани финансови и компенсаторни инструменти от ЦД към текуща дата 
(справка за портфейл)

150 лв.

4. Изготвяне на справка за притежавани финансови и компенсаторни инструменти, с данни за членовете на ЦД, 
при които се водят сметките, към текуща дата (справка за разширен портфейл)

150 лв.

5. Изготвяне на справка за притежавани финансови и компенсаторни инструменти към избрана дата от ЦД 50 лв.

6. Издаване на дубликат на удостоверение за притежавани финансови и компенсаторни инструменти по 
собствена сметка при ЦД

20 лв.

7. Промяна на данни за юридическо лице 30 лв.

8. Други услуги, предоставяни като Регистрационен агент, вкл. справки по договаряне

Забележки:

1. Таксите по чл. 5, т. 2 и т. 3 се заплащат веднъж месечно, таксата по чл. 5, т. 4 е дължима за всяка операция, като се събират от посочена от 
инвестиционния посредник сметка, водена в ПИБ АД.

2. Клиентите, които имат сключен договор с ПИБ АД за извършване на сделки с финансови инструменти през COBOS с достъп до COBOS Client 
Portfolio, заплащат отделно и годишна такса за търговия, съгласно тарифите на „БФБ – София“ АД и ЦД.

3 Цената на услугите по чл. 9, т. 10 е в зависимост от начина на поемането и размера на емисията.

4. За предоставяне на всички други банкови услуги и операции във връзка с изплащане на дивиденти, лихви и главница по корпоративни ценни 
книжа и общински облигации по чл. 9, т. 5.1 се прилагат таксите и комисионите в съответните раздели от Тарифата на ПИБ АД.

Раздел XI. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
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Чл. 1 Сделки с акции

1. На регулиран пазар в САЩ мин. 0.05 щ.д. на акция,  
мин. 25 щ.д.

1.1. за сделки над 100 000 щ.д. или 20 000 
броя акции

по договаряне

2. На регулиран пазар в Европа

2.1. за следните държави: 0.5% от стойността 
на сделката, мин., 

както следва:

2.1.1. Германия /XETRA 20 евро

2.1.2. Германия /FF 45 евро

2.1.3. Австрия 45 евро

2.1.4. Франция 35 евро

2.1.5. Италия 55 евро

2.1.6. Холандия 35 евро

2.1.7. Великобритания 35 евро

2.1.8. Люксембург 120 евро

2.1.9. Швейцария 50 евро

2.1.10. Белгия 45 евро

2.1.11. Испания 120 евро

2.1.12. Португалия 60 евро

2.1.13. Финландия 45 евро

2.1.14. Гърция 240 евро

2.2. за сделки над 50 000 евро по договаряне

3. На друг чуждестранен регулиран пазар по договаряне

Чл. 2 Сделки с облигации по нареждане на 
клиент

0.1% от стойността 
на сделката,  
мин. 50 евро

Чл. 3 Сделки с фючърси по договаряне

Чл. 4 Сделки с опции по договаряне

Раздел XI. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

B. СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ПАЗАРИ

Чл. 5 Депозитарни и попечителски услуги

1. Поддържане на подсметка за 
финансови инструменти депозитар 
Clearstream-Luxemburg

1.1. акции 0.20% от стойността 
на финансовите 

инструменти на годишна 
база (събирана месечно), 

мин. 15 евро месечно

1.1.1. при стойност на акциите над  
100 хил. евро

по договаряне

1.2. облигации 0.15% от стойността 
на финансовите 

инструменти на годишна 
база (събирана месечно), 

мин. 15 евро месечно

1.2.1. при държан номинал  
над 100 хил. евро

по договаряне

2. Прехвърляне на финансови 
инструменти (трансфери)

2.1. прехвърляне на финансови 
инструменти в рамките на Clearstream 
Banking Luxemburg (Internal)

20 евро

2.2. прехвърляне на финансови 
инструменти от Clearstream Banking 
Luxemburg към Euroclear France (Bridge)

20 евро

2.3. прехвърляне на финансови 
инструменти от Clearstream Banking 
Luxemburg към други депозитарни 
институции (External)

по договаряне

2.4. трансгранично прехвърляне на ДЦК, 
емитирани на български пазар (с 
локален депозитар БНБ) към/от друг 
чуждестранен централен депозитар на 
финансови инструменти без промяна 
на собственост

40 лв.

2.5. други видове прехвърляния (трансфери) 
на финансови инструменти

по договаряне
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3. Изплащане на парични дивиденти, купонни 
плащания

0.225%, мин. 2 евро

4. Изплащане на дивиденти в акции 2 евро плюс 
разноските

5. Участие в процедура по обратно 
изкупуване

2 евро плюс 
разноските

6. Регистриране на допълнителни 
разпределения и сплит на акции и други 
задължителни корпоративни събития по 
сметка за финансови инструменти на 
клиента при ПИБ АД

2 евро плюс 
разноските

7. Упражняване на права върху акции 0.10%, 
мин. 10 евро плюс 

разноските

8. Покупка / продажба на права върху акции комисионите по чл. 1 
плюс разноските

9. Инструкции относно други корпоративни 
събития по желание на клиента

по договаряне

10. Уведомление за корпоративни събития, 
поискано от клиента

2 евро

11. Изготвяне на справка относно 
чуждестранни финансови инструменти, 
съхранявани при ПИБ АД, извън отчетите, 
предоставяни на клиенти по реда на ЗПФИ 
и Делегиран регламент (ЕС) № 2017/565 на 
Комисията

11.1. Извлечение от регистър за финансови 
инструменти, воден при ПИБ АД към 
текуща дата

5 лв.

11.2. Извлечение от регистър за финансови 
инструменти, воден при ПИБ АД към 
избрана дата – до 2 г. назад

10 лв.

11.3. Друг тип справка, извън извлеченията по 
т. 11.1. и т. 11.2.

по договаряне, мин. 
20 лева

12. Услуги по възстановяване на платени 
данъци върху дивиденти, изплатени по 
сметка на клиент в ПИБ АД

по договаряне

Раздел XI. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Чл. 6 Други такси и комисиони  

1. Оттегляне или корекция на нареждане 
по искане на клиента 

50 евро 

Забележки:

1. Минималният размер на комисионата за поддържане на сметка 
за финансови инструменти, предвиден в чл. 5, т. 1.1 и т. 1.2, 
се взима за общ портфейл на клиента, независимо от вида 
финансови инструменти.

2. Всички допълнителни разходи като данъци, държавни или 
регулаторни такси или други плащания към трети лица, 
които биха могли да възникнат при изпълнение на клиентско 
нареждане, сключване на сделка или предоставяне на други 
услуги, са за сметка на клиента и се събират допълнително към 
таксите и комисионите по настоящия раздел.



Дистанционно банкиране 

Банкови сметки

Покупка и продажба 
на чуждестранна валута 

Касови операции

Преводи 

Чекове в чуждестранна валута

Акредитиви

Инкасо на документи и ценни 
книги

Международни гаранции

Кредитни сделки

Банкови карти

Финансови инструменти 

Частно банкиране

Злато и нумизматика

Други услуги

1 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Втора. Бизнес клиенти

А. ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ „МОЯТА FIBANK”
Чл. 1 Регистрация без такса

1. Промяна/прекратяване на регистрация без такса

2. Блокиране/деблокиране на достъп без такса

Чл. 2 SMS известие за приет от Банката за 
изпълнение превод към друг бенефициент без такса

Чл. 3 Генериране на нова парола за достъп 10 лв.

Чл. 4 Посещение на място по искане на клиента 80 лв.

Б. ТЕЛЕФОННО БАНКИРАНЕ
Чл. 5 Регистрация без такса

1. Промяна/прекратяване на регистрация без такса

2. Блокиране/деблокиране на достъп без такса

Чл. 6 Генериране на нов персонален код за достъп без такса

В. ДРУГИ ТАКСИ И КОМИСИОНИ
Чл. 7 Регистриране и поддържане на Хардуерен/Софтуерен Token

1. Специализирано електронно кодиращо устройство 
– Хардуерен Тоken 39 лв.

2. Софтуерен Token (Fibank Token) без такса

3. Смяна на персонален идентификационен номер 
(ПИНт) 10 лв.

4. Блокиране/деблокиране без такса

Чл. 8 SMS известия: 
за получаване на банкова информация чрез услугата SMStatus; 
за информация за авторизации по банкови карти

1. Регистрация 2 лв.

2. Промяна на регистрация 2 лв.

3. За едно SMS известие 0.10 лв.

4. Допълнителни известия, инициирани от Банката, 
съдържащи информация за кредитни задължения, 
нови банкови продукти и други

без такса

Чл. 9 Е-mail известяване: регистрация,  
промя на на регистрация и е-mail известия без такса

1. E-mail известия за авторизации по банкови карти без такса

Забележки:

1. За всички други банкови услуги и операции, извършвани през 
„Моята Fibank”, се прилагат таксите и комисионите в 
съответните раздели от Тарифата на ПИБ.

Раздел XII. ДИСТАНЦИОННО БАНКИРАНЕ 
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Чл. 1 Business EGO CLUB

1. Business EGO +

1.1. месечна такса за обслужване 150 лв.

2. Business EGO 3+

2.1. месечна такса за обслужване – до 3 фирми

2.1.1. платинено членство 860 лв.

2.1.2. златно членство 375 лв.

2.1.3. сребърно членство 260 лв.

3. Business EGO 5+

3.1. месечна такса за обслужване – до 5 фирми

3.1.1. платинено членство 1700 лв.

3.1.2. златно членство 750 лв.

3.1.3. сребърно членство 450 лв.

4. Business EGO 10+

4.1. месечна такса за обслужване – до 10 фирми

4.1.1. платинено членство 2590 лв.

4.1.2. златно членство 1450 лв.

4.1.3. сребърно членство 900 лв.

5. Посещение на място в офис на клиента при надвишаване на предвидения брой безплатни посещения 10 лв.

Раздел XIII. ЧАСТНО БАНКИРАНЕ 
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Чл. 1 Злато и нумизматика

1. Продажба на благородни метали (злато и сребро под формата на плочки, кюлчета и монети) по ценова листа

2. Изкупуване на сребро и инвестиционно злато (под формата на плочки, кюлчета и монети) по договореност

3. Експертна оценка по договореност, мин. 20 лв. плюс ДДС

4. Консултации относно портфейлни инвестиции в благородни метали по договореност, мин. 20 лв. плюс ДДС

4.1. консултации в клоновете – допълнително реалните разноски

Забележка:

1. Консултации по чл. 1, т. 4 относно портфейлни инвестиции в благородни метали (плочки, кюлчета, единични екземпляри или колекции от 
антични, средновековни и съвременни монети) се дават от дирекция „Злато и нумизматика” към Централата на Fibank.

Раздел XIV. ЗЛАТО И НУМИЗМАТИКА 
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Чл. 1 Консултации по валутно-финансови, пазарни, правни, кредитни и др. въпроси, изготвяне на документи, 
търговски ценни книги, текстове на акредитиви и гаранции и други услуги

по договореност, мин. 30 евро

Чл. 2 Консултации, информация и съдействие при осъществяване на сделки по сливания и придобивания, 
приватизационни сделки, управление на проекти и структуриране на финансиране

по договореност

Чл. 3 Регистрация на покупко-продажба на чуждестранна валута между фирми - върху левовата 
равностойност на продадената валута

0.05%, мин. 0.10 лв.

Чл. 4 Писмени справки по банкови операции

1. За текущата година, за всяка операция 1 евро, мин. 5 евро

2. За минали години, за всяка операция 1 евро, мин. 15 евро

3. Искане на информация от Централния кредитен регистър 10 лв.

Чл. 5 Преписи, фотокопия, сканиране на документи и бордера 1 евро на страница

Чл. 6 Проверка и потвърждаване на автентичност, както и използване на шифриран ключ на ПИБ по договореност, мин. 25 евро

Чл. 7 Издаване на удостоверение

1. За набирателни сметки 15 лв.

2. За сметки на инициативни комитети съгласно Изборния кодекс 15 лв.

3. За други цели, вкл. за ангажимент за откриване на сметка 20 лв.

4. За експресно (за срок до 24 часа) издаване – допълнително 10 лв.

5. За наличност по сметки по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика” 50 лв.

Чл. 8 Издаване на банкова референция 25 евро

1. За експресно (за срок до 24 часа) издаване –- допълнително 25 евро

Чл. 9 Издаване на писмо за намерение 500 лв.

Чл. 10 Потвърждаване на салда по сметки пред трети лица 50 евро

Чл. 11 SWIFT съобщения 10 евро на страница
Чл. 9 Експресна услуга по договореност, мин. 20 евро

Чл. 12 Експресна услуга по договореност, мин. 20 евро

Раздел XV. ДРУГИ УСЛУГИ 



Други услуги
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Злато и нумизматика

2 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Втора. Бизнес клиенти

Забележки:

1. Посочените цени по чл. 16 включват до три посещения на месец (броят на посещенията не се прехвърля за следващ месец). За всяко следващо 
посещение в трезора се заплаща допълнителна такса в размер на 5 лв.

2. При наличие на промоционални условия - по ценоразпис в банковия клон/офис, приложение към Тарифата.

3. Таксата по чл. 17 се дължи ежегодно (за година или част от нея). При прекратяване на отношенията, независимо от причината затова, 
събраната такса не подлежи на връщане.

4. Таксата по чл. 11 се дължи при извършване на операции извън обхвата на чл. 68, ал. 5) от Закона за платежните услуги и платежните системи.

Чл. 13 Пощенски разноски

1. За страната фактически разноски, но не по-малко от 1 лв.

2. За чужбина фактически разноски, но не по-малко от 5 евро

Чл. 14 Специален куриер – фактическите разноски

1. За страната мин. 5 евро

2. За чужбина мин. 45 евро

Чл. 15 Факсови разноски

1. За страната 2 евро на страница

2. За чужбина 5 евро на страница

Чл. 16 Банкови сейфове в Обществен трезор – ценоразпис

Размери Срок 1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца

1. до   12/35/40 см 70 лв. 130 лв. 220 лв. 360 лв.

2. до   24/35/40 см 110 лв. 170 лв. 320 лв. 560 лв.

3. до   36/35/40 см 120 лв. 190 лв. 360 лв. 600 лв.

4. над 36/35/40 см 150 лв. 210 лв. 400 лв. 660 лв.

Чл. 17 Преглед на документи във връзка с актуалното състояние на клиенти с място на регистрация или основна 
дейност в чувствителните по отношение на регулационен риск зони и в зависимост от характера на бизнеса

250 евро годишно

Раздел XV. ДРУГИ УСЛУГИ 



Допълнителни и 
заключителни разпоредби 

Приложения



Пакети за бизнес клиенти

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

Платежна сметка за 
основни операции

Пакети и програми за 
физически лица

Установяване на делови 
отношения с чуждестранни 
юридически лица

Лицензирани оценки на 
активи

Приложения

Международни кредитни 
карти Дайнърс клуб

Допълнителни и заключителни 
разпоредби

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. ПИБ изпълнява само писмени нареждания, които са надлежно изготвени съгласно нормативните изисквания.

§2. Банката не носи отговорност за неизвършени преводи или други нареждания, които не са съставени надлежно, наредителят не е представил 
необходимите документи и/или финансово покритие за извършване на операцията и за плащане на дължимите такси и комисиони.

§3. В случай че по сметка на клиент няма достатъчно средства за заплащане на дължими лихви, такси, комисиони и/или разноски, Банката 
има право служебно да задължи коя да е сметка, водена на името на клиента при нея, с дължимите суми. Когато сметката се води в друга 
валута, се прилага обменният курс на ПИБ за съответната валута към момента на операцията. Извършените плащания над разполагаемата 
наличност по сметката се считат за неразрешен овърдрафт, върху който Банката има право да начисли лихва за неразрешен овърдрафт 
съгласно Бюлетина за лихвите на ПИБ.

§4. Освен посочените в Тарифата такси и комисиони се заплащат и всички фактически разходи в страната и чужбина като пощенски, телефонни, 
SWIFT, факс, куриер и други разноски, свързани с изпълнение на нареждането, както и тези на чуждестранните банки, включително разходите 
за възстановяване на имущество на Банката, предоставено за ползване на клиента, като повредени пощенски кутии, сейфове, загубени 
ключове и други подобни.

§5. Всички такси, комисиони, лихви и други разходи се събират при извършването на банковата услуга, освен ако няма друга специална 
договореност с ПИБ. Те не подлежат на възстановяване, дори и в случай на нереализиране или предсрочно прекратяване на търговската 
сделка, освен в установените в условията на ПИБ за съответната услуга или в закона случаи.

§6. Таксите и комисионите по облагаемите по реда на Закона за данък добавена стойност сделки и услуги са с включен в размера им данък 
добавена стойност, ако изрично не е посочено друго.

§7. Бюджетните организации и титулярите на дарителски сметки плащат само разходите в страната и чужбина.

§8. ПИБ обработва документарни акредитиви и инкаса в чуждестранна валута на база на последната редакция на съответните Еднообразни 
правила, публикувани от Международната търговска камара – Париж.

§9. Неразделна част от настоящата Тарифа е Бюлетинът за лихвите, начислявани от ПИБ, по банковите сметки в национална и чуждестранна 
валута, приет от Управителния съвет на Банката (Бюлетина за лихвите на ПИБ). Неразделна част от Тарифата са и приложенията за 
таксите и комисионите по специализирани банкови продукти, приети от Управителния съвет на Банката.

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§10. Настоящата Тарифа, приета от Управителния съвет на Първа инвестиционна банка АД, влиза в сила считано от 15.10.2012 г. и отменя 
Тарифата за такси и комисиони от 03.05.2010 г. Настоящата Тарифа влиза в сила за всички клиенти на „Юнионбанк” ЕАД от датата на 
вливането на „Юнионбанк” ЕАД в „Първа инвестиционна банка” АД– 04 март 2014 г. Считано от 02.09.2019 г. Тарифата за такси и комисиони 
на ПИБ АД и приложенията към нея са с нов формат, без промяна в стойностите и условията по прилагането им.

§11. Въпреки промени в номерацията, членовете в настоящата Тарифа заменят съответстващите им по предмет на регулиране, посочени в 
сключените договори и споразумения.

§12. Първа инвестиционна банка АД осигурява на разположение Тарифата с всички приложения към нея на дълготраен носител в местата за 
обслужване на клиенти, както и на интернет страницата си – www.fibank.bg.

§13. Настоящата Тарифа се изменя и допълва с Решение на Управителния съвет на ПИБ, като направените промени се обявяват по реда на §12 и 
влизат в сила незабавно. Промените, които се отнасят до платежни услуги за физически лица, се обявяват 2 (два) месеца преди влизането им 
в сила, освен ако са свързани с разширяване на обхвата на услугите и/или са по-благоприятни за тях, при което влизат в сила незабавно.
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 МЕЖДУНАРОДНИ КРЕДИТНИ КАРТИ ДАЙНЪРС КЛУБ 

А. DINERS CLUB – Mastercard Classic First Lady Pink First Lady Red

1. Издаване на кредитна карта без такса без такса без такса

1.1. подновяване на карта поради изтекъл срок на валидност без такса без такса без такса

2. Експресно издаване на карта (до 24 часа) 195 лв. 195 лв. 195 лв.

3. Издаване на допълнителна карта без такса без такса без такса

4. Месечна членска такса за карта 4 лв. 4.90 лв. 16 лв.

5. Месечна членска такса за допълнителна карта 3 лв. 4.90 лв. 16 лв.

6. Получаване на карта в офис на ПИБ, различен от този, приел искането без такса без такса без такса

7. Теглене от терминално устройство АТМ в България 4 лв. плюс 3% 4 лв. плюс 3% 4 лв. плюс 3%

8. Теглене от терминално устройство АТМ в чужбина 4 лв. плюс 3% 4 лв. плюс 3% 4 лв. плюс 3%

9. Теглене на суми в офис на ПИБ 5% 5% 5%

10. Плащане чрез ПОС при търговец без такса без такса без такса

11. Специфични трансакции 1% от сумата 1% от сумата 1% от сумата

12. Деблокиране на ПИН код 5 лв. 5 лв. 5 лв.

13. Преиздаване на карта поради изгубване, забравен ПИН код, кражба, 
увреждане или друга причина

20 лв. 20 лв. 20 лв.

15. Лихви

15.1. по револвиращи кредитни карти

15.1.1. лихва по редовен дълг 19 % годишно

15.1.2. наказателна лихва лихвата по 
редовен дълг 

плюс наказателна 
надбавка в размер 

на 6 пункта

16. Изпращане на карта с куриер 
на адрес в чужбина по молба на 
клиента

100 лв.

14. Допълнителни операции с кредитни карти

14.1. такса за застраховка при пътуване без такса

14.2. такса участие в наградната програма без такса

14.3. промяна на личните данни (адрес, телефон и др.) без такса

14.4. блокиране на картата в системата на Diners Club International без такса

14.5. необоснована рекламация на трансакция 39 лв.

14.6. издаване на удостоверение

14.6.1. експресно (до 24 часа) 30 лв.

14.6.2. стандартно (до 3 работни дни) 15 лв.

Забележка:

1. Таксите по т. 2, т. 12 и т. 14.6. се заплащат своевременно на каса в офис на ПИБ АД.

2. Специфични транзакции са трансакции към микросметки и други платежни инструменти; трансакции, свързани с хазартни игри, залагания, 
покупка на чипове; трансакции, свързани с покупка на валута, акции и други парични и финансови инструменти

Допълнителни и заключителни 
разпоредби

Пакети за бизнес клиенти

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

Платежна сметка за 
основни операции

Пакети и програми за 
физически лица

Установяване на делови 
отношения с чуждестранни 
юридически лица

Лицензирани оценки на 
активи

Приложения
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Приложения

Допълнителни и заключителни 
разпоредби

 МЕЖДУНАРОДНИ КРЕДИТНИ КАРТИ ДАЙНЪРС КЛУБ 

MEMBER
SINCE

VALID THRU82 DC VB 11/11 11/1482 DC VB 11/11 11/14

Б. ДАЙНЪРС КЛУБ Classic First Lady Pink First Lady Red Diners Club ПИБ Prive

1. Издаване на кредитна карта без такса без такса без такса без такса без такса

1.1. подновяване на карта поради изтекъл срок на валидност без такса без такса без такса без такса без такса

2. Експресно издаване на карта (до 24 часа) 195 лв. 195 лв. 195 лв. 195 лв. 195 лв.

3. Издаване на допълнителна карта без такса без такса без такса без такса без такса

4. Месечна членска такса за карта 4 лв. 4.90 лв. 16 лв. 4 лв. 80 лв.

5. Месечна членска такса за допълнителна карта 3 лв. 4.90 лв. 16 лв. 3 лв. 30 лв.

6. Месечна членска такса за фирмена (корпоративна) карта 6.50 лв. - - 6.50 лв. -

7. Получаване на карта в офис на ПИБ, различен от този, 
приел искането

без такса без такса без такса без такса

8. Теглене от терминално устройство АТМ в България 4 лв. плюс 3% 4 лв. плюс 3% 4 лв. плюс 3% 4 лв. плюс 3% 4 лв. плюс 3%

9. Теглене от терминално устройство АТМ в чужбина 4 лв. плюс 3% 4 лв. плюс 3% 4 лв. плюс 3% 4 лв. плюс 3% 4 лв. плюс 3%

10. Теглене на суми в офис на ПИБ 5% 5% 5% 5% 5%

11. Плащане чрез ПОС при търговец без такса без такса без такса без такса без такса

12. Специфични трансакции 1% от сумата 1% от сумата 1% от сумата 1% от сумата 1% от сумата 

13. Деблокиране на ПИН код 5 лв. 5 лв. 5 лв. 5 лв. 5 лв.

14. Преиздаване на карта поради изгубване, забравен ПИН код, 
кражба, увреждане или друга причина

20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв. 30 лв.

15. Допълнителни операции с кредитни карти

15.1. такса за застраховка при пътуване без такса без такса без такса без такса

15.2. такса участие в наградната програма без такса без такса без такса без такса

15.3. промяна на личните данни (адрес, телефон и др.) без такса без такса без такса без такса

15.4. блокиране на картата в системата на Diners Club 
International

без такса без такса без такса без такса

15.5. необоснована рекламация на трансакция 39 лв. 39 лв. 39 лв. 39 лв. 39 лв.

15.6. издаване на удостоверение

15.6.1. експресно (до 24 часа) 30 лв. 30 лв. 30 лв. 30 лв. 30 лв.

14.6.2. стандартно (до 3 работни дни) 15 лв. 15 лв. 15 лв. 15 лв. 15 лв.

Пакети за бизнес клиенти

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

Платежна сметка за 
основни операции

Пакети и програми за 
физически лица

Установяване на делови 
отношения с чуждестранни 
юридически лица

Лицензирани оценки на 
активи
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Допълнителни и заключителни 
разпоредби

Пакети за бизнес клиенти

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

Платежна сметка за 
основни операции

Пакети и програми за 
физически лица

Установяване на делови 
отношения с чуждестранни 
юридически лица

Лицензирани оценки на 
активи

Приложения

В. Други такси и комисиони по международни кредитни карти Дайнърс Клуб

1. Дължими такси и комисиони от търговци за плащане с кредитни карти чрез ПОС терминали по договореност

2. Извлечение по карта на хартиен носител

2.1. по пощата за последния отчетен период без такса

2.2. при поискване в ПИБ за последния отчетен период без такса

2.3. при поискване в ПИБ за предходен отчетен период 1 лв.

2.4. при поискване за период преди 2010 г. 10 лв.

3. Извлечение по имейл за последния отчетен период без такса

4. Такса за посещение на ВИП салон на международни летища за всички кредитни карти, издадени от Дайнърс клуб България АД 30 лева

 МЕЖДУНАРОДНИ КРЕДИТНИ КАРТИ ДАЙНЪРС КЛУБ 

Б. ДАЙНЪРС КЛУБ Classic First Lady Pink First Lady Red Diners Club ПИБ Prive

16. Лихви

16.1. наказателна лихва при просрочие 20% годишно 20% годишно 20% годишно 22% годишно

16.2. по револвиращи кредитни карти

16.2.1. лихва по редовен дълг 19 % годишно 19 % годишно 19 % годишно 19 % годишно 16% годишно

16.2.2. наказателна лихва- лихвата по редовен дълг плюс 
наказателна надбавка в размер на:

6 пункта 6 пункта 6 пункта 6 пункта 4 пункта

17. Изпращане на карта с куриер на адрес в чужбина  
по молба на клиента

100 лв. 100 лв. 100 лв. 100 лв. 100 лв.

Забележка:

1. Таксите по т. 2, т. 13 и т. 15.6. се заплащат своевременно на каса в офис на ПИБ.

2. Специфични транзакции са трансакции към микросметки и други платежни инструменти; трансакции, свързани с хазартни игри, залагания, 
покупка на чипове; трансакции, свързани с покупка на валута, акции и други парични и финансови инструменти

MEMBER
SINCE

VALID THRU82 DC VB 11/11 11/1482 DC VB 11/11 11/14
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Приложения

 ЛИЦЕНЗИРАНИ ОЦЕНКИ НА АКТИВИ 

А. Оценки по видове обезпечения 
1. Апартамент

1.1. до 100 кв. м. 120 лв.

1.2. над 100 кв. м. 150 лв.

2. Търговски обект, офис

2.1. до 200 кв. м. 200 лв.

2.2. над 200 кв. м. 200 лв. плюс 1 лв./кв.м., макс. 400 лв.

3. Къща с дворно място

3.1. до 300 кв. м. 220 лв.

3.2. над 300 кв. м. 220 лв. плюс 0.60 лв./кв.м. върху горницата, 
макс. 400 лв.

4. Гараж 40 лв.

5. Терен, дворно място

5.1. до 6000 кв. м. 250 лв.

5.2. над 6000 кв. м. 250 лв. плюс 0.25 лв./кв.м. върху горницата, 
макс. 1000 лв.

6. Складови помещения/производствени халета

6.1. до 1000 кв. м. 250 лв.

6.2. над 1000 кв. м. 250 лв. плюс 0.25 лв./кв.м. върху горницата, 
макс. 1000 лв.

7. Други видове самостоятелни сгради (търговски, 
административни, произ водствени, хотелски и други)

7.1. до 1000 кв. м. 400 лв.

7.2. над 1000 кв. м. 400 лв. плюс 0.25 лв./кв.м. върху горницата, 
макс. 1500 лв.

8. Машини, съоръжения, оборудване, стопански инвентар

8.1. леки автомобили, прикачен инвентар 30 лв./бр.

8.2. товарни автомобили, селскостопанска техника 50 лв./бр.

8.3. отделни производствени машини до 10 бр. 40 лв./бр.

8.4. отделни производствени машини над 10 бр. 30 лв./бр.

8.5. производствени линии и комплексно оборудване 300 лв./бр.

9. Активи на цяло предприятие

9.1. недвижими имоти –  
сграден фонд и земя

мин. 500 лв., макс. 2500 лв., 
в зависимост от броя 

на активите, РЗП, 
квадратура, обем, брой 

помещения и др.

9.2. движими вещи – съвкупност от 
машини и съоръжения, транспортни 
средства, компютърна техника и др.

мин. 350 лв., макс. 1500 лв., 
в зависимост от броя на 

активите

10. Бензиностанция, метанстанция 
и газостанция – съвкупност 
от сграден фонд и машини и 
съоръжения

мин. 350 лв., макс. 1500 лв.

11. Земеделска земя и трайни 
насаждения

150 лв. плюс 20 лв. за всеки 
съседен имот

12. Актуализация на пазарна оценка, 
извършена от банката

30% от цената за оценка 
на съответния актив по 

т.1–11 от настоящия 
Раздел

13. Актуализация на пазарна оценка, 
изготвена от банката при 
съществени промени в имота 
- разширение, разрушение, ново 
строителство, промяна на 
предназначение и др.

70% от цената за оценка 
на съответния актив по 

т.1–11 от настоящия 
Раздел

14. Становище по актуална пазарна 
оценка, изготвена от външен 
оценител

10% от цената за оценка 
на съответния актив по 

т.1–11 от настоящия 
Раздел

15. Актуализация на пазарна оценка, 
изготвена от външен оценител

70% от цената за оценка 
на съответния актив по 

т.1–11 от настоящия 
Раздел

16. Заверка на КСС (количествено-
стойностна сметка)

200 лв.

Забележка:

1. Цените са посочени без ДДС.

Пакети за бизнес клиенти

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

Платежна сметка за 
основни операции

Пакети и програми за 
физически лица

Допълнителни и заключителни 
разпоредби

Установяване на делови 
отношения с чуждестранни 
юридически лица

Международни кредитни 
карти Дайнърс клуб
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Приложения

Чл. 1 Предварителен преглед на документи във връзка с приемане/отказ от установяване на делови взаимоотношения

1. на чуждестранни юридически лица или други правни образувания

1.1 регистрирани в държави от ЕИП 200 евро

1.2 регистрирани в държави извън ЕИП 500 евро

2. на юридически лица или други правни образувания или техни клонове с над 25% чуждестранно участие, когато чуждестранните 
лица са регистрирани или са граждани в/на

2.1 държави от ЕИП 100 евро

2.2 държави извън ЕИП 200 евро

3. на чуждестранни юридически лица или други правни образувания, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим 750 евро

Забележка:

1. Делови взаимоотношения са търговски или професионални отношения, свързани с банкови продукти и услуги, които предполагат елемент на 
продължителност.

2. Банката извършва прегледа по чл.1 до 10 дни след получаването на всички необходими документи. Таксата се заплаща еднократно – преди 
установяване на взаимоотношения, а в случай на отказ – не подлежи на връщане.

УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЛОВИ ОТНОШЕНИЯ С ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Пакети за бизнес клиенти

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

Платежна сметка за 
основни операции

Пакети и програми за 
физически лица

Допълнителни и заключителни 
разпоредби

Лицензирани оценки на 
активи

Международни кредитни 
карти Дайнърс клуб

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



 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.

1.1 Внасяне в брой до 5000 лв./ 2500 евро  без комисиона без комисиона

1.2 Внасяне в брой над 5000 лв./ 2500 евро 0.10%, макс. 200 лв./
0.15%, макс. 100 евро

0.10%, макс. 200 лв./
0.15%, макс. 100 евро

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

3.3. между собствени сметки, наредени в офис 5 бр.

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 и безплатна регистрация за услугата 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.

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



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
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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

 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., а Visa Electron PayWave – от 07.10.2019 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 съответно в Debit Mastercard 
PayPass/ Visa Debit.

2. При закупуване на пакет, различен от пакет Моят избор/ Моят избор онлайн, 
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.

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.

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

Пакети и програми за 
физически лица

Допълнителни и заключителни 
разпоредби

Установяване на делови 
отношения с чуждестранни 
юридически лица
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активи
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Приложения

 ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ 

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

1. Откриване

1.1. в офис на ПИБ 1.83 лв.

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

1.24 лв.

2. Обслужване (водене)

2.1. в офис на ПИБ 2.13 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

3.14 лв.

4. Внасяне на средства

4.1. в офис на ПИБ до 5 000 лв. – без 
комисиона; за сумата 
над 5 000 лв.  съгласно 
Глава първа, раздел II, 

чл. 1, т. 1

5. Теглене на пари в брой

5.1. на каса в офис на ПИБ до 1000 лв. до 1000 лв. – 1.36 лв.;  
над 1000 лв. съгласно 
Глава първа, раздел II, 

чл. 1, т. 2

5.2. с дебитна карта на АТМ на ПИБ 0.00 лв.

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

0.00 лв.

6. Плащане по директен дебит

6.1. към сметка при ПИБ 1.06 лв.

6.2. към сметка при друга банка 2.16 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

0.99 лв.

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

0.48 лв.

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

2.37 лв.

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

0.99 лв.

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

0.99 лв.

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

0.48 лв.

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

2.37 лв.

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

0.99 лв.

8.9. Периодичен превод (вътрешнобанков) 0.50 лв.

8.10. Периодичен превод (междубанков) 0.93 лв.

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

0.50 лв.

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

0.93 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.

1 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Трета. Допълнителни и заключителни разпоредби
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 ПАКЕТИ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ 

 FIBANK  
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 БИЗНЕС КЛАС+ 

FIBANK БИЗНЕС 
ПРЕМИУМ 

1. Безплатни изходящи междубанкови преводи Бисера вкл. 
периодични преводи,

1.1. наредени през електронното банкиране „Моята Fibank” 10 бр. 20 бр. 40 бр.

1.2. наредени в офис 10 бр.

2. Разплащателна сметка без такса за откриване и без такса 
водене на месец

1 бр.

2.1. Разплащателна сметка в електронното банкиране „Моята 
Fibank” без такса за откриване и без такса водене на месец 
+ предоставяне на регулярни извлечения на e-mail адрес

1 бр. 1 бр. 2 бр.

3. Безплатни вътрешнобанкови преводи през електронното 
банкиране „Моята Fibank”, наредени от сметки в левове

Неограничен брой Неограничен брой Неограничен брой Неограничен брой

4. Безплатни периодични вътрешнобанкови преводи Неограничен брой Неограничен брой Неограничен брой Неограничен брой

5. Безплатни вътрешнобанкови преводи, наредени в офис от 
сметки в левове

5 бр.

6. Безплатни вътрешнобанкови масови преводи по сметки в 
ПИБ, наредени от сметки в левове

Неограничен брой Неограничен брой Неограничен брой Неограничен брой

7. Без такса за теглене на каса /дневно/:  до 3000 лв. до 2000 лв. до 3000 лв. до 5000 лв.

8. Без такса за внасяне на каса /дневно/: до 6000 лв. до 5000 лв. до 6000 лв. до 10 000 лв. 

9. Софтуерен токен Безплатен

10. Пасивно телефонно банкиране Без такса Без такса Без такса Без такса

11. Електронни извлечения чрез електронното банкиране 
„Моята Fibank”

Без такса Без такса Без такса Без такса

12. SMS известия за изпратен превод през електронното 
банкиране „Моята Fibank”

Без такса Без такса Без такса Без такса

13. Издаване на безплатна дебитна карта  
VISA Business Debit/Mastercard Business Debit

1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр.
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14. Международни изходящи преводи в евро към сметка при банка на 
територията на страна от ЕИП:

14.1. експресни преводи със спешен вальор –  
деня на нареждане на превода

40 евро 40 евро 35 евро 35 евро

14.2. с вальор деня, следващ деня на нареждането  
(с ТОМ вальор)

25 евро 25 евро 20 евро 20 евро

14.2.1. за суми до 500 евро 12 евро 12 евро 12 евро 12 евро

Забележки:

1. За теглене/ внасяне над посочените суми се прилагат таксите по Тарифа.

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

3. Условията, свързани с касово обслужване, се прилагат при внасяне/теглене на национална валута на каса по/от сметки в чуждестранна/ 
национална валута.

4. Условията за теглене на каса се прилагат при спазване изискванията за даване на заявка за теглене на суми съгласно действащата Тарифа.

5. Дебитната карта е без такса за издаване на карта. Всички останали такси и комисиони са съгласно Тарифата за бизнес клиенти.

6. След изчерпване на посочения размер от включените в пакета продукти и услуги, както и при прекратяване на договора за банков пакет, 
всички такси и комисиони се дължат съгласно действащата Тарифа.

 ПАКЕТИ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ 
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БАНКОВИ ПАКЕТИ, предлагани от „Юнионбанк” ЕАД до 04.03.2014 г.

1. Такси за поддържане на банкови пакети за ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

1.1 Оптимум 1.99 лв. месечно

1.2 Оптимум + 5.99 лв. месечно

1.3 Оптимум Бизнес 9.95 лв. месечно

2. Такси за поддържане на банкови пакети за ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

2.1 Привилегия 18.50 лв. месечно

2.2 Привилeгия + 32.00 лв. месечно

2.3 Привилегия МАКС 58.00 лв. месечно

2.4 Привилегия On line 18.50 лв. месечно

2.5 Привилегия SME 32.00 лв. месечно

Забележки:

1. Банковите пакети не се предлагат. Обявените такси са само по действащи договори.

2. Условията по пакет Привилегия МАКС са приравнени към условията на бизнес пакет Fibank Бизнес Клас Премиум.

3. Условията на пакет Привилегия On line са приравнени към условията на бизнес пакет Fibank Бизнес Клас.

4. Условията на пакети Привилегия+ и Привилегия SME са приравнени към условията на бизнес пакет Fibank Бизнес Клас+.

1 Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, Глава Трета. Допълнителни и заключителни разпоредби
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Лихви по сметки

Раздел Първи: Референтни лихвени проценти, с които се олихвяват 
средствата по банкови сметки (лихви по кредитно салдо)

Съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълното изплащане на паричните 
средства по всички банкови сметки на клиентите (физически лица и бизнес клиенти) в левове и в чуждестранна валута и начислените лихви по тях, 
открити в Първа инвестиционна банка АД, в общ размер до 196 000 лв. за всеки клиент.

Лихвите, с които Банката олихвява средствата на клиенти по банковите сметки, включително разплащателни, депозитни и спестовни, се определят 
съобразно лихвената политика на Банката, пазарните условия на вътрешния и международните пазари и се утвърждават от Управителния съвет на 
ПИБ. Банката обявява пределните лихвени проценти по видове сметки и валута, като си запазва правото да ги променя едностранно. Актуалните 
лихвени проценти се обявяват предварително в банковите офиси и се публикуват на интернет страницата на ПИБ: www.fibank.bg/Лихвен бюлетин.

Методи за изчисляване на лихвата

Годишен номинален лихвен процент (проста лихва) – начислява се върху вложената сума (главницата), като след съответния лихвен период лихвата не се 
добавя към главницата, а се изплаща по друга сметка на клиента в Банката или в брой на каса.

Лихвите се обявяват на годишна база, независимо от срочността на депозита. Например, при 3-месечен депозит и годишна номинална лихва 4%, 
на датата на изтичане срока на депозита (на падежа) лихвата, която ще се получи, е 1% върху вложената сума (главницата) на депозит. В случай 
че депозитът бъде подновен за още един 3-месечен период, начисленият лихвен процент за двата периода е в размер на 2%, за три периода – 3%, 
за 4 периода (една година) – 4%.

Годишен ефективен лихвен процент – капитализирана (сложна) лихва – лихвата е капитализирана (сложна), когато след всеки лихвен период тя се 
прибавя към главницата, за да се капитализира, т.е. да се олихви заедно с главницата през следващия лихвен период.

В примера по-горе, ако клиентът не изтегли тримесечния си депозит и начислените лихви по него за нови 3 периода, общо за една година размерът на 
годишния ефективен лихвен процент, начислен върху първоначално вложената сума, ще бъде равен на 4,0600%.

Бюлетин за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД, по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

http://www.fibank.bg/
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I. Лихвени проценти по разплащателни сметки

Годишен номинален
BGN USD EUR CHF GBP

Разплащателни сметки валидни от 18.06.2014 г. 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
Разплащателни сметки на физически лица с издадени дебитни карти валидни от 18.06.2014 г. 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Разплащателни сметки на физически лица с кредитни карти 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Платежна сметка на физически лица за основни операции (ПСОО) 0.01 - - - -
Разплащателни сметки на земеделски производители валидни от 25.09.2015 г. 0.01 - 0.01 - -
IQ Разплащателна сметка за бизнес клиенти (за договори, сключени след 24.10.2019) 

от 0 – 99 999.99 BGN / 0 – 49 999.99 EUR 0.10 - 0.10 - -
над 100 000 BGN / 50 000 EUR 0.10 - 0.10 - -

IQ Разплащателна сметка
За физически лица  валидни от 01.11.2019 г. За бизнес клиенти (за договори, сключени до 24.10.2019) валидни от 24.10.2019 г.

Диапазони на крайно дневно салдо Годишен лихвен процент Диапазони на крайно дневно салдо Годишен лихвен процент 
BGN EUR BGN EUR BGN EUR BGN EUR

от  0 – 19 999.99 от 0 – 9 999.99 0.10 0.10 от 0 – 99 999.99 от 0 – 49 999.99 0.10 0.10 
над 20 000 над 10 000 0.10 0.10 над 100 000 над 50 000 0.10 0.10 

Диапазони от най-малко дневно салдо 
за годишен период 

Лихвен бонус в % Диапазони от най-малко дневно салдо 
за годишен период 

Лихвен бонус в %

BGN EUR BGN EUR BGN EUR BGN EUR
от  0 – 19 999.99 от 0 – 9 999.99 0.20 0.20 от  0 – 99 999.99 от 0 – 49 999.99 0.00 0.00

над 20 000 над 10 000 0.40 0.40 над 100 000 над 50 000 0.00 0.00

Сметки със специално предназначение BGN USD EUR CHF GBP
Сметки по чл. 39 от Закона за адвокатурата 0.00 0.00 0.00 - -
Специални сметки по чл. 24 от Закона за частните съдебни изпълнители валидни от 14.03.2017 г. 

до 20 000 лв. / до 10 000 евро 0.05 - 0.05 - -
от 20 000 лв.  до 50 000 лв.  / от 10 000 евро до 25 000 евро 0.10 - 0.10 - -
от 50 000 лв.  до 100 000 лв. / от 25 000 евро до 50 000 евро 0.20 - 0.20 - -
над 100 000 лв. / над 50 000 евро 0.30 - 0.30 - -

Клиентски сметки на застрахователни брокери и агенти по чл. 306 от Кодекса за застраховане 0.00 0.00 0.00 - -
Сметки етажна собственост 0.01 - 0.01 - -
Сметки по чл. 25a от Закона за нотариусите и нотариалната дейност валидни от 14.03.2017 г. 0.20 0.10 0.20 - -
Сметки на инициативни комитети съгласно Изборния кодекс 0.00 - - - -
Специални сметки по договор за концесия валидни от 14.03.2017 г. 2.50 0.10 0.20 - -
Сметка по чл. 23 от ЗПУПС /защитна сметка/ 0.00 0.00 0.00
Сметка по чл. 92 от ЗПФИ /клиентска сметка на инвестиционен посредник/ 0.00 0.00 0.00
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Лихви по кредити

Приложения

Промоционални срочни 
депозити

Преустановени от 
предлагане продукти

Бюлетин за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД, по банковите сметки в национална и чуждестранна валута



Лихви по кредити

Лихви по сметки

3

Приложения

Промоционални срочни 
депозити

Преустановени от 
предлагане продукти

Лихви по кредити

Приложения

Промоционални срочни 
депозити

Преустановени от 
предлагане продукти

Лихви по сметки II. Лихвени проценти по депозитни сметки

Срочни 
депозити

BGN EUR USD GBP CHF

Годишен 
номинален

Годишен 
ефективен

Годишен 
номинален

Годишен 
ефективен

Годишен 
номинален

Годишен 
ефективен

Годишен 
номинален

Годишен 
ефективен

Годишен 
номинален

Годишен 
ефективен

За физически лица валидни от 01.11.2019 г.

1 месец 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 0.0500 0.0500 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300

3 месеца 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.1000 0.1000 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500

6 месеца 0.1500 0.1501 0.1500 0.1501 0.2000 0.2001 0.1500 0.1501 0.1500 0.1501

12 месеца 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.5000 0.5000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000

18 месеца 0.3500 - 0.3500 - 0.6000 - 0.3500 -

24 месеца 0.4000 - 0.4000 - 0.7000 - 0.4000 -

36 месеца 0.5000 - 0.5000 - 0.9000 - 0.5000 -

За бизнес клиенти валидни от 01.11.2019 г.

1 месец 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 0.0500 0.0500 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300

3 месеца 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.1000 0.1000 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500

6 месеца 0.1500 0.1501 0.1500 0.1501 0.2000 0.2001 0.1500 0.1501 0.1500 0.1501

12 месеца 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.5000 0.5000 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000

18 месеца 0.3500 - 0.3500 - 0.6000 - 0.3500 -

24 месеца 0.4000 - 0.4000 - 0.7000 - 0.4000 -

36 месеца 0.5000 - 0.5000 - 0.9000 - 0.5000 -

Срочен депозит за 60 месеца За физически лица                          валидни от 01.11.2019 г. За бизнес клиенти                         валидни от 01.11.2019 г.

Годишни периоди BGN EUR BGN EUR

Първи 12-месечен период 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%

Втори 12-месечен период 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%

Трети 12-месечен период 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

Четвърти 12-месечен период 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

Пети 12-месечен период 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

Бюлетин за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД, по банковите сметки в национална и чуждестранна валута
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Приложения

Промоционални срочни 
депозити

Преустановени от 
предлагане продукти

Срочен депозит „Доходна сметка“ за физически лица 12 месеца

При месечни приходи по 
разплащателната сметка:

Годишен лихвен 
процент

Допълнителeн 
лихвен бонус в %

Лихвени условия по депозит в BGN                                       валидни от 18.10.2018 г.

до 500.00 BGN 0.35 0.00

от 500.01 BGN  до 1500.00 BGN 0.35 0.30

над 1500.00 BGN 0.35 0.50

Лихвени условия по депозит в EUR                                        валидни от 18.10.2018 г.  

до 250.00 EUR 0.30% 0.00%

от 250.01  EUR  до 750.00 EUR 0.30% 0.30%

над 750.00 EUR 0.30% 0.50%

Забележки:

1.  С годишен лихвен процент в размер на 0,01% се олихвяват средствата 
по депозитната сметка:
- постъпили след посочения в договора срок; 
-  при неизпълнение на условията за осигуряване/поддържане  на 

минимална наличност и/или
- над максималната наличност от 250 000 BGN/ 125 000 EUR.

2.  Допълнителен лихвен бонус не се изплаща при неизпълнение на 
посочените в договора условия, както и:
-  върху средствата, постъпили по депозитната сметка след първите 

7 календарни дни от датата на сключване на договора за депозит;
-  върху средствата над максималната наличност от 250 000 BGN / 

125 000 EUR;

Депозит „Активно управление” за физически лица       валидни от 01.11.2019 г.

Срочност Годишен номинален 
лихвен процент

Валута

9-месечен 0.30% Левове

9-месечен 0.30% Евро

18-месечен 0.40% Левове

18-месечен 0.40% Евро

Забележка:

Посочените лихвени проценти важат, при условие че се поддържа 
минимално салдо по сметката от 3000 лева/1500 евро за срока на депозита.

„Свободен депозит +“ за бизнес клиенти                             валидни от 30.10.2018 г.

Срочност Годишен номинален 
лихвен процент

Валута

1 месец 0.25% Левове

1 месец 0.25% Евро

III. Лихвени проценти по специални депозитни сметкиЛихви по сметки

Лихви по кредити

Приложения

Промоционални срочни 
депозити

Преустановени от 
предлагане продукти

Бюлетин за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД, по банковите сметки в национална и чуждестранна валута
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Приложения

Промоционални срочни 
депозити

Преустановени от 
предлагане продукти

V. Лихви, с които се олихвяват средствата по гаранционни депозити

При издаване на кредитни карти МasterСard и VISA Лихвеният процент по 6-месечен срочен депозит в съответната валута

VI. Лихви по детски депозитни сметки (на ненавършили пълнолетие лица)

Годишният номинален лихвен процент по депозитна сметка за съответните валута и период (над 1 година)  
съгласно т. II „Лихвени проценти по депозитни сметки за физически лица” от този раздел плюс 0.25% надбавка.

VII. Лихви по депозитни сметки на пенсионери (местни физически лица, придобили право на пенсия съгласно българското законодателство)
валидни от 10.12.2019 г.

Годишният номинален лихвен процент по депозитна сметка за съответните валута и период (до 1 година)  
съгласно т. II „Лихвени проценти по депозитни сметки за физически лица” от този раздел плюс 0.05% надбавка.

IV. Електронни депозити „Моят депозит“
Лихвени проценти по депозити за физически лица валидни от 06.06.2018 г.

BGN EUR

при салдо до 19999.99 BGN при салдо от 20000 BGN при салдо до 9999.99 EUR при салдо от 10000 EUR

6 месеца 0.65 0.65 0.65 0.65

12 месеца 0.85 0.85 0.85 0.85

Забележка

С годишен лихвен процент в размер на 0,01% се олихвяват средствата по депозитната сметка:
– постъпили след посочения в договора срок и/или 
–  при неизпълнение на условията за осигуряване/поддържане  на минимална наличност.

Лихви по кредити

Приложения

Промоционални срочни 
депозити

Преустановени от 
предлагане продукти

Лихви по сметки

Бюлетин за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД, по банковите сметки в национална и чуждестранна валута
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Приложения

Промоционални срочни 
депозити

Преустановени от 
предлагане продукти

VIII. Лихви по спестовни влогове
валидни от Годишен номинален лихвен процент

Детски спестовен влог (за лица ненавършили пълнолетие) 01.11.2019 г. 0.30% в BGN/ USD/ EUR/ GBP, всяка следваща година 
нараства с 0.20%

Детски спестовен влог към програма „Smart Lady“ (за лица, ненавършили 
пълнолетие, чиито законен представител ползва програма „Smart Lady“)

01.11.2019 г. 0.30% годишен номинален лихвен процент в BGN/ EUR, 
всяка следваща година нараства с 0.25% на годишна база.

Спестовна сметка за тийнейджъри „Smart teen”  
(за лица, навършили 14 години до навършване на 18 години)

01.11.2019 г. 0.30% в BGN,  всяка следваща година нараства с 0.20%

Забележка:

Детски спестовен влог към програма „Smart Lady“ и Спестовна сметка за тийнейджъри „Smart teen” се олихвяват до навършване на пълнолетие на 
титуляря.

X. Преустановени от предлагане продукти

Съгласно Приложение за преустановени от предлагане продукти

IX. Лихви по промоционални депозити

Съгласно Приложение за промоционални срочни депозити

Лихви по сметки

Лихви по кредити

Приложения

Промоционални срочни 
депозити

Преустановени от 
предлагане продукти

Бюлетин за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД, по банковите сметки в национална и чуждестранна валута
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Приложения
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Лихви по кредити

I. Лихви по кредитни сделки

А. По кредити (дебитни салда) на бизнес клиенти 

Кредити в национална и чуждестранна валута по договаряне

Разрешен овърдрафт в национална и чуждестранна валута по договаряне

Неразрешен овърдрафт в национална валута за всеки ден от просрочието 1/360 от ОЛП + надбавка 0.1%

Неразрешен овърдрафт в чуждестранна валута 35% годишно

Лихва при просрочие по кредити в национална и чуждестранна валута договорената лихва + наказателна надбавка от 20 пункта

Б. По кредити (дебитни салда) на клиенти – физически лица         

Кредити в национална и чуждестранна валута по договаряне

Разрешен овърдрафт в национална и чуждестранна валута по договаряне

Лихва при просрочие по договори за потребителски, жилищен и ипотечен кредит  
по смисъла на Закона за потребителския кредит и Закона за кредитите за недвижими 
имоти на потребители 

договорената лихва + обезщетение за забава  
(наказателна надбавка) в размер на законната лихва

Лихва при просрочие по договори за кредит извън обхвата на Закона за потребителския 
кредит и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители

договорената лихва + наказателна надбавка от 20 пункта

Лихва при неизпълнение по договори за овърдрафт, различно от неразрешен овърдрафт договорената лихва + наказателна надбавка от 3 пункта

Неразрешен овърдрафт по договори за потребителски кредит – овърдрафт  
по смисъла на Закона за потребителския кредит

договорената лихва + обезщетение за забава  
(наказателна надбавка) в размер на законната лихва

Неразрешен овърдрафт по договори за ипотечен кредит – овърдрафт 
по смисъла на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители

договорената лихва + обезщетение за забава  
(наказателна надбавка) в размер на законната лихва

Неразрешен овърдрафт в левове 36%

Неразрешен овърдрафт в чуждестранна валута 35%  

В. Референтни лихвени проценти

Базов лихвен процент (БЛП) е променлив лихвен индекс, утвърждаван от Управителния съвет на Банката и изчисляван за всеки отделен вид валута 
на база съотношението между планираните разходи по пасива на Банката и пазарните лихви за същата валута, приложим към кредити в национална 
и чуждестранна валута. БЛПкс е Базовият лихвен процент, коригиран с коефициент за пазарна среда. БЛПкк е Базовият лихвен процент, коригиран с 
коефициент за пазарна среда в сегмента кредитни карти. БЛП се прилага за договорите за кредит, сключени до 23.07.2014 г.

„Лихвен процент, базиран на спестяванията” (СЛП) е референтен лихвен процент, изчисляван по обявена от Банката методика за определяне на 
референтен лихвен процент.

Методиките на ПИБ за определяне на БЛП и СЛП са обявени на интернет страницата на ПИБ: www.fibank.bg/Частни лица/Кредити, както и са на 
разположение за клиентите и на хартиен носител в офисите на Банката.
Референтните лихвени проценти се актуализират периодично и се публикуват на интернет страницата на ПИБ: www.fibank.bg/Лихвен бюлетин.

Раздел Втори: Лихвени проценти, с които се олихвяват 
ползвани кредити и овърдрафти (лихви по дебитно салдо)

Бюлетин за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД, по банковите сметки в национална и чуждестранна валута
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Приложения

Промоционални срочни 
депозити

Преустановени от 
предлагане продукти

II. Лихви по ползвани кредити и овърдрафти по банкови карти

А. МЕЖДУНАРОДНИ БИЗНЕС КРЕДИТНИ КАРТИ

А1. Международна бизнес кредитна 
карта с гратисен период

Плащане чрез ПОС в търговски обект Теглене в брой и други операции

БЛП
КК

Надбавка Общо БЛП
КК

Надбавка Общо

в левове

VISA Класик & Mastercard-Сребърна 7.73% 10.91% 18.64% 7.73% 12.91% 20.64%

VISA/Mastercard-Златна 7.73% 7.91% 15.64% 7.73% 9.91% 17.64%

в евро

VISA Класик & Mastercard-Сребърна 7.72% 10.92% 18.64% 7.72% 12.92% 20.64%

VISA/Mastercard-Златна 7.72% 7.92% 15.64% 7.72% 9.92% 17.64%

в щатски долари

VISA Класик & Mastercard-Сребърна 8.06% 10.34% 18.40% 8.06% 12.34 20.40%

VISA/Mastercard-Златна 8.06% 7.34% 15.40% 8.06% 9.34 17.40%

А2. Международна бизнес кредитна 
карта без минимална месечна вноска

За всички дебитни салда независимо от вида на трансакцията

БЛП
КК

Надбавка Общо БЛП
КК

Надбавка Общо БЛП
КК

Надбавка Общо

в левове в евро в щатски долари

VISA Класик & Mastercard-Сребърна 7.73% 9.91% 17.64% 7.72% 9.92% 17.64% 8.06% 9.34% 17.40%

VISA/Mastercard-Златна 7.73% 9.91% 17.64% 7.72% 9.92% 17.64% 8.06% 9.34% 17.40%

Неразрешен овърдрафт по международни бизнес кредитни карти Лихвата по т. А1 или т. А2 плюс наказателна надбавка в размер на 20 пункта

Просрочена вноска по международни бизнес кредитни карти Лихвата по т. А1 плюс комисиона, равна на 1/12 част от наказателната надбавка за 
неразрешен овърдрафт по международни бизнес кредитни карти на месец

Лихви по кредити

Лихви по сметки
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Приложения

Промоционални срочни 
депозити

Преустановени от 
предлагане продукти

Б. ПО ДЕБИТНИ САЛДА ПО КАРТОВИ СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Разрешен овърдрафт по дебитни карти по договор за овърдрафт по договаряне   

Неразрешен овърдрафт по дебитни карти по договор за потребителски 
кредит – овърдрафт по смисъла на Закона за потребителския кредит

договорената лихва плюс наказателна надбавка в размер на законната лихва

Неразрешен овърдрафт в левове  36%   

Неразрешен овърдрафт в чуждестранна валута 35%  

Б1. Разрешен овърдрафт по международни кредитни карти (с гаранционен депозит) Mastercard и VISA БЛП
КК

Надбавка Общо

в левове 7.73% 6.91% 14.64%

в евро 7.72% 6.92% 14.64%

в щатски долари 8.06% 6.34% 14.40%

в швейцарски франкове 7.72% 6.92% 14.64%

в британски лири 7.72% 6.92% 14.64%

Б2. Револвиращи международни 
кредитни карти с чип

Плащане чрез ПОС в търговски обект Теглене в брой и други операции

БЛП
КК

Надбавка Общо БЛП
КК

Надбавка Общо

в левове

Класик/Стандартна 7.73% 10.91% 18.64% 7.73% 12.71% 20.44%

Златна 7.73% 10.91% 18.64% 7.73% 12.71% 20.44%

Платинена 7.73% 10.91% 18.64% 7.73% 12.71% 20.44%

World Elite Mastercard 7.73% 10.91% 18.64% 7.73% 12.71% 20.44%

в евро

Класик/Стандартна 7.72% 10.92% 18.64% 7.72% 12.72% 20.44%

Златна 7.72% 10.92% 18.64% 7.72% 12.72% 20.44%

Платинена 7.72% 10.92% 18.64% 7.72% 12.72% 20.44%

World Elite Mastercard 7.72% 10.92% 18.64% 7.72% 12.72% 20.44%

в щатски долари

Класик/Стандартна 8.06% 10.34% 18.40% 8.06% 12.34% 20.40%

Златна 8.06% 10.34% 18.40% 8.06% 12.34% 20.40%

Платинена 8.06% 10.34% 18.40% 8.06% 12.34% 20.40%

World Elite Mastercard 8.06% 10.34% 18.40% 8.06% 12.34% 20.40%

Лихви по сметки

Приложения

Промоционални срочни 
депозити

Преустановени от 
предлагане продукти

Лихви по кредити

Бюлетин за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД, по банковите сметки в национална и чуждестранна валута
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Б2. Револвиращи международни 
кредитни карти с чип

Плащане чрез ПОС в търговски обект Теглене в брой и други операции

БЛП
КК

Надбавка Общо БЛП
КК

Надбавка Общо

в британски лири

Класик/Стандартна 7.72% 10.92% 18.64% 7.72% 12.72% 20.44%

Златна 7.72% 10.92% 18.64% 7.72% 12.72% 20.44%

Платинена 7.72% 10.92% 18.64% 7.72% 12.72% 20.44%

Наказателни лихви валидни от 01.01.2020 г.

Неразрешен овърдрафт в национална валута по международни кредитни карти с 
гаранционен депозит

Лихвата по т. Б1 плюс наказателната надбавка в размер на 
10.00% пункта

Неразрешен овърдрафт в евро по международни кредитни карти с гаранционен депозит Лихвата по т. Б1 плюс наказателната надбавка в размер на 
10.00% пункта

Неразрешен овърдрафт в друг вид чуждестранна валута по международни кредитни 
карти с гаранционен депозит

Лихвата по т. Б1 плюс наказателната надбавка в размер на 
10.00% пункта (за щ. долари), 10.00% пункта (за британски 
лири) и 10.00% пункта (за швейцарски франкове)

Неразрешен овърдрафт по международни кредитни карти с неснижаем остатък Лихвата по раздел Втори, т. II, т. Б за неразрешен овърдрафт 

Неразрешен овърдрафт в национална валута по револвиращи международни кредитни 
карти с чип

Лихвата по т. Б2 плюс наказателна надбавка в размер на 
10.00% пункта

Неразрешен овърдрафт в евро по револвиращи международни кредитни карти с чип Лихвата по т. Б2 плюс наказателна надбавка в размер на 
10.00% пункта

Неразрешен овърдрафт в щ. долари по револвиращи международни кредитни карти с чип Лихвата по т. Б2 плюс наказателна надбавка в размер на 
10.00% пункта

Неразрешен овърдрафт в британски лири по револвиращи международни кредитни карти 
с чип

Лихвата по т. Б2 плюс наказателна надбавка в размер на 
10.00% пункта

Просрочена вноска по револвиращи международни кредитни карти с чип Лихвата по т. Б2 плюс 1/12 част от наказателната надбавка 
за неразрешен овърдрафт по револвиращи международни 
кредитни карти с чип на месец за съответната валута

(1) Настоящият Бюлетин е одобрен от Управителния съвет и е неразделна част от Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД.
(2)  Настоящият Бюлетин влиза в сила за всички клиенти на „Юнионбанк“ ЕАД от датата на вливането на „Юнионбанк“ ЕАД в „Първа инвестиционна

банка“ АД - 04.03.2014 г.
(3)  Въпреки промени в номерацията, лихвените нива в настоящия Бюлетин заменят съответстващите им по предмет на регулиране, посочени в

сключените договори и споразумения.

Бюлетин за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД, по банковите сметки в национална и чуждестранна валута
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Приложения

Промоционални срочни 
депозити

Преустановени от 
предлагане продукти

Промоционални срочни депозити

Свободен депозит                                        валидни от 01.11.2019 г. За физически лица За бизнес клиенти

12-месечен, с 12 периода на олихвяване (съгласно таблицата) Годишен номинален лихвен процент

Срочност /Период левове евро щатски долари левове евро щатски долари

За 1-ви месец 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

За 2-ри месец 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%

За 3-ти месец 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%

За 4-ти месец 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%

За 5-ти месец 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%

За 6-ти месец 0.20% 0.20% 0.10% 0.20% 0.20% 0.10%

За 7-ми месец 0.20% 0.20% 0.10% 0.20% 0.20% 0.10%

За 8-ми месец 0.20% 0.20% 0.10% 0.20% 0.20% 0.10%

За 9-ти месец 0.20% 0.20% 0.15% 0.20% 0.20% 0.15%

За 10-ти месец 0.30% 0.30% 0.15% 0.30% 0.30% 0.15%

За 11-ти месец 0.50% 0.50% 0.40% 0.50% 0.50% 0.40%

За 12-ти месец 0.90% 0.90% 0.50% 0.90% 0.90% 0.50%

Забележки

По сключени след 09.11.2015 г. вкл. договори за свободен депозит на физически лица се изисква минимално салдо в размер на 500 лв./ 250 евро/ 250 щатски 
долара.

Паричните средства по сметки в Първа инвестиционна банка АД, включително по промоционалните депозити, са гарантирани съгласно Закона за 
гаранти ране на влоговете в банките общо в размер до 196 000 лв. за всеки клиент.

Лихви по сметки
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Приложения

Промоционални срочни 
депозити

Преустановени от 
предлагане продукти

Разплащателните, депозитни и спестовни продукти от този раздел са преустановени от предлагане. Обявените лихвени нива са само за 
сключените договори.

Разплащателни сметки Годишен номинален

BGN USD EUR CHF GBP RON

Разплащателни сметки                                                                                           валидни от 18.06.2014 г. - - - - - 0.0000

Разплащателна сметка On-line/Съвместен спестовен влог                           валидни от 18.06.2014 г. 0.0100 0.0100 0.0100 0.0000 0.0100 0.0000

Разплащателна сметка с минимално салдо за физически лица

валидни от 16.01.2015 г.

12 месеца 0.0100 0.0100 0.0100 - - -

24 месеца 0.0100 0.0100 0.0100 - - -

Свободна разплащателна сметка за физически лица

валидни от 16.01.2015 г.

с 12 периода на олихвяване 0.0100 0.0100 0.0100 - - -

с 24 периода на олихвяване 0.0100 0.0100 0.0100

„Заплатна”сметка
валидни от 19.09.2016 г.

„Умна сметка”
валидни от 19.09.2016 г.

Кредитни обороти през месеца – BGN Над 750 вкл. Под 750 Над 1 500 вкл. Под 1 500

Годишен лихвен процент ВИСОК НИСЪК ВИСОК НИСЪК

0.01% за Visa Electron 0.01% за Visa Electron 0.01% 0.01% за Visa Electron

0.01% за Maestro 0.01% за Maestro 0.01% за Maestro

Специален продукт „Общини и бюджетни организации” Набирателни/разплащателни сметки                                                                валидни от 13.12.2016 г.

Дневно салдо 0 – 30 000 30 001 – 100 000 100 001 – 200 000 200 001 – 300 000 над 300 000

Годишен лихвен процент 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 0.30%

Лихвени проценти по краткосрочни депозити за физически лица и бизнес клиенти                                                                                        валидни от 01.11.2016 г.

Депозит в левове, щатски долари и евро 48-часов 7-дневен 14-дневен

Годишен номинален 0.00% 0.00% 0.00%

„Супер” депозит 

Годишният номинален лихвен процент по „Супер” депозит за физически лица и бизнес клиенти за 12, 24 и 36 месеца в лева, евро и щатски долари 
съгласно т. II „Лихвени проценти по депозитни сметки за физически лица” и т. II „Лихвени проценти по депозитни сметки за бизнес клиенти” за 
съответната срочност и валута намален с 0.10%.
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Промоционални срочни 
депозити

Бюлетин за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД, по банковите сметки в национална и чуждестранна валута
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Преустановени от 
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3 – месечен „Сладък” депозит  
за физически лица и бизнес клиенти                                 валидни от 12.05.2015 г.

Срок/Период 3 месеца

BGN 0.00%

EUR 0.00%

„Сладък” срочен депозит в щатски долари  
за физически лица и бизнес клиенти                                 валидни от 12.05.2015 г.

Срок/Период 1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца

USD 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Депозит Шампион 4-4-2 
за физически лица и бизнес клиенти                                      валидни от 19.09.2016 г.

Срок на депозита – 10 месеца Годишен номинален лихвен процент

Периоди BGN EUR

Първи 4-месечен период 0.01% 0.01%

Втори 4-месечен период 0.01% 0.01%

Трети 2-месечен период 0.01% 0.01%

Забележка:

Посочените лихвени проценти важат при осигуряване на минимална 
изискуема наличност по сметката в размер на 500 лева/250 евро съгласно 
условията на договора, като при неизпълнението им, средствата по 
сметката се олихвяват на падежа на депозита с годишен лихвен процент в 
размер на 0,01%.
При предсрочно прекратяване на договора за депозит Банката олихвява 
средствата по сметката с годишен лихвен процент в размер на 0.01%, ако 
е изпълнено изискването за минимална изискуема наличност.

Срочен депозит „Нов депозит от Fibank”
за физически лица и бизнес клиенти                                      валидни от 19.09.2016 г.

Срочност Годишен номинален лихвен процент

BGN EUR

3 – месечен 0.01% 0.01%

6 – месечен 0.01% 0.01%

Забележка:

Посочените лихвени проценти важат при осигуряване на минимална 
изискуема наличност по сметката в размер на 500 лева/250 евро съгласно 
условията на договора, като при неизпълнението им, средствата по 
сметката се олихвяват на падежа на депозита с годишен лихвен процент в 
размер на 0.01%.

Депозит „Рекорд”                                                                                                                                                                                                                     валидни от 13.02.2017 г.

Годишен номинален лихвен процент по депозит „Рекорд” за физически лица и бизнес клиенти за 12, 24 и 36 месеца в лева, евро и щатски долари – 0.01%.

Лихви по срочни депозитни сметки с прогресивно олихвяване                                                                                                                                 валидни от 13.02.2017 г.

За първите 6 месеца се прилага годишният лихвен процент за 6-месечен срочен депозит в съответната валута съгласно т. II „Лихвени проценти по 
депозитни сметки за физически лица” и т. II „Лихвени проценти по депозитни сметки за бизнес клиенти”. За всеки следващ 6 – месечен период се 
прилага прогресивно увеличение на лихвения процент в размер на 0.01% годишно за депозити в левове и 0.01% годишно за депозити в евро и щатски 
долари.
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Промоционален депозит „25 години Fibank” 
за физически лица и бизнес клиенти                                                                                    валидни от 01.11.2019 г.

Срочност 6-месечен 12-месечен 24-месеца

Годишен номинален лихвен процент
BGN 0.15 0.30 0.40

EUR 0.15 0.30 0.40

Промоционален срочен депозит +                                                                                   валидни от 01.11.2019 г. 

Срочност

Годишен лихвен процент 

при салдо до 19 999.99 BGN/ 9999.99 EUR при салдо от 20 000 BGN/ 10 000 EUR

BGN EUR BGN EUR

6-месечен 0.15 0.15 0.15 0.15

12-месечен 0.30 0.30 0.30 0.30

Комбиниран депозит „Портфолио” „Премиум” „Баланс”

Паричен депозит Дялове на договорен фонд Паричен депозит Дялове на договорен фонд

Съотношение на компонентите 70% 30% 30% 70%

Предлагани фондове ПИБ Авангард или ПФБК Восток ПИБ Класик или ПИБ Гарант

Депозит „Форекс Плюс” за физически лица и бизнес клиенти                             валидни от 02.01.2018 г.

Срочност 6-месечен 12-месечен

Годишен номинален лихвен процент
BGN 0.00 0.00

EUR 0.00 0.00

Забележка:

Посочените лихвени проценти важат при 
осигуряване на минимална изискуема наличност по 
сметката в размер на 500 лева/250 евро съгласно 
условията на договора, като при неизпълнението 
им, средствата по сметката се олихвяват с 
годишен лихвен процент в размер на 0.00%.

Забележка:

При подновяване на депозита, се прилагат лихвени 
проценти като за 1-месечен срочен депозит. 
Инвестициите в дялове на договорни фондове не 
са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от 
държавата или с друг вид гаранция.

Лихвени проценти по депозити за физически лица и бизнес клиенти                валидни от 13.12.2016 г.

Наименование Срочност Годишен номинален лихвен процент Валута

Комбиниран депозит „Портфолио” 9-месечен
0.80 Левове

0.80 Евро

Забележка:

С годишен лихвен процент в размер на 0.01% се 
олихвяват средствата по депозитната сметка:
- постъпили след посочения в договора срок и/или
-  при неизпълнение на условията за осигуряване/

поддържане на минимална наличност.

Забележка:

С годишен лихвен процент в размер на 0.01% се 
олихвяват средствата по депозитната сметка:
- постъпили след посочения в договора срок и/или
-  при неизпълнение на условията за осигуряване/

поддържане на минимална наличност.
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Преустановени от 
предлагане продукти

Депозит „Свободен депозит” – 24 месеца

Период BGN EUR USD Период BGN EUR USD

За 1-ви месец 0.30 0.30 0.30 За 13-и месец 2.00 1.00 1.50

За 2-ри месец 0.40 0.40 0.40 За 14-и месец 2.00 1.00 1.50

За 3-ти месец 0.50 0.50 0.40 За 15-и месец 3.00 1.00 1.50

За 4-ти месец 0.60 0.60 0.60 За 16-и месец 3.00 1.00 1.50

За 5-и месец 0.70 0.70 0.60 За 17-и месец 3.00 2.00 1.50

За 6-и месец 0.80 0.80 1.00 За 18-и месец 3.00 2.00 1.50

За 7-ми месец 0.90 0.90 1.00 За 19-и месец 3.00 3.00 1.50

За 8-ми месец 1.00 1.00 1.00 За 20-и месец 3.00 3.00 1.50

За 9-и месец 1.00 1.00 1.00 За 21-ви месец 3.00 3.00 1.50

За 10-и месец 1.00 1.00 1.50 За 22-ри месец 3.00 3.00 1.50

За 11-и месец 2.00 1.00 1.50 За 23-ти месец 4.00 3.00 2.00

За 12-и месец 2.00 1.00 1.50 За 24-ти месец 5.00 4.00 3.00

Спестовен влог „Навигатор“                                               валидни от 18.06.2014 г.

Лихвените проценти в лева и евро по спестовен влог „Навигатор” 
съгласно годишен номинален лихвен процент по Безсрочен спестовен влог, 
без да нараства с 0.10% всяка следваща година.

Безсрочен спестовен влог                                                    валидни от 19.09.2016 г.

Годишен номинален лихвен процент

BGN, EUR USD, GBP

0.01%, без да нараства с 0.10%  
всяка следваща година

0.01%, без да нараства с 0.10%  
всяка следваща година

Лихвен бонус по депозитни и разплащателни сметки

ПИБ АД има правото да предоставя лихвен бонус в размер до 0.70 пункта надбавка към лихвения процент по депозитни и разплащателни сметки 
съгласно стандартизирани условия, одобрени от Управителния съвет на Банката при наличие на споразумение, сключено в банков салон. Влоговете, с 
предоставен лихвен бонус, са гарантирани в съответствие със ЗГВБ – до 196 000 лева.

Забележка:

Считано от 14.11.2014 г. се преустановява предоставяне на надбавка към лихвения процент по депозитни и разплащателни сметки. Обявените 
надбавки са валидни за сключени споразумения до тази дата.
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Годишен номинален лихвен процент

Детски спестовен влог „Сбъдната мечта” валидни от 01.11.2019 г. 0.30%, всяка следваща година нараства с 0.20%

Детски спестовен влог „Юнион Бъдеще” валидни от 01.11.2019 г. 
0.30%, всяка следваща година нараства с 0.20%, а при навършване на пълнолетие 
на титуляря (дата на „падеж”), средствата по сметката се олихвяват с лихвен 
процент за Стандартен спестовен влог

Стандартен спестовен влог валидни от 19.09.2016 г. 0.01% за левове, евро, щатски долари и британски лири

Спестовен влог с растяща доходност „Union Club”                                                                                                                                                     валидни от 19.09.2016 г.

Група BGN Група EUR Група USD

Салдо BGN „ВИСОК”  
лихвен 

процент

„НИСЪК” 
 лихвен 

процент

Салдо EUR „ВИСОК”  
лихвен 

процент

„НИСЪК” 
 лихвен 

процент

Салдо USD „ВИСОК”  
лихвен 

процент

„НИСЪК” 
 лихвен 

процент

Бронз 100  – 999 0.01% 0.01% 100 – 499 0.01% 0.01% 100 – 499 0.01% 0.01%

Сребро 1 000 – 2 999 0.01% 0.01% 500 – 1 499 0.01% 0.01% 500 – 1 499 0.01% 0.01%

Злато 3 000 – 4 999 0.01% 0.01% 1 500 – 2 499 0.01% 0.01% 1 500 – 2 499 0.01% 0.01%

Платина 5 000 – 9 999 0.01% 0.01% 2 500 – 4 999 0.01% 0.01% 2 500 – 4 999 0.01% 0.01%

“Union Club” Над 10 000 0.01% 0.01% Над  5 000 0.01% 0.01% Над 5 000 0.01% 0.01%

Поради преустановяване предлагането на посочените по-долу депозити, клиентите на Юнионбанк ЕАД се уведомяват, че по тях ще бъдат начислени 
договорените лихви за срока на депозита съгласно сключения договор. След изтичане на договорения срок паричните средства ще бъдат съхранявани, 
като върху тях няма да се начислява лихва:
Депозит „Отличен 6”; Депозит „Депозит фест”; 12 месечен депозит „Изгодна сделка”; Депозит за чуждестранни граждани; Юнионинвест 1; 
Юнионинвест 2; Юниондинамика; Юниондепозит „Аванс”; Юниондепозит „Хамелеон”; Юниондепозит Рента +; Комбиниран депозит;  
Овърнайт депозит; Бизнес депозит; Супер депозит за 6 месеца; Стандартен срочен депозит за 9 месеца.

Преустановени от предлагане продукти

Лихви по сметки

Лихви по кредити

Приложения

Промоционални срочни 
депозити

Бюлетин за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД, по банковите сметки в национална и чуждестранна валута




