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В глава Първа за физически лица, в сила от 03.12.2019 г. 
1. Раздел I. Банкови сметки: 

Чл. 2 Водене на банкови сметки в офис чрез MyFibank 
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 

Чл. 7 Банкови пакети и програми   

1. Пакет Моят избор 4.00 лв. месечно   
2. Пакет Моят избор онлайн 3.50 лв. месечно 

2. 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. 

/ново/ 

със заявка от Мобилно приложение 
или с пакет Моят избор/ Моят избор 
онлайн 

  

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 в национална 

валута 
в чуждестранна 

валута 
2.1. до 2000 лв./1000 евро 0.15%, мин. 2 лв. 0.15%, мин. 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./над 1000 евро 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 над 200 000 лв./100 000 евро 0.7% 0.7% 
3. Касов превод по сметки в ПИБ (внасяне 

по сметка на трето лице) 
в национална 

валута 
в чуждестранна 

валута 
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 0.10%, 

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./ до 1500 евро 1.50 лв. 0.75 евро 

3.2.1.2. над 3000 лв./ над 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. Раздел IV. Преводи: 

А. В НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА      

Чл. 1 Вътрешнобанкови преводи в офис чрез MyFibank 
1. При нареждане от сметка в левове 1.50 лв.  0.50 лв. 
1.1. При нареждане от сметка в 

чуждестранна валута 
3 евро  1.50 евро 

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 4.00 лв.  1.00 лв. 
1.1. чрез системата за брутен сетълмент в 

реално време (RINGS) 
18 лв.  12 лв. 

2. Когато наредителят няма сметка при 
ПИБ 

1%, мин. 10 лв.  не се предлага 

2.1. 
 

чрез системата за брутен сетълмент 
в реално време (RINGS) 

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 
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) 

4.00 лв.  не се предлага 

Чл. 8 Отменяне на нареждане за превод 15 лв.  15 лв. 

Забележки: 



3 
 

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. 

 
Б. В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА   

Чл. 1 Вътрешнобанкови преводи в офис чрез MyFibank 
1. При нареждане от сметка в 

чуждестранна валута 
3 евро 1.50 евро 

1.1. 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 

  

2.1. При нареждане от сметка в 
чуждестранна валута 

0.25 евро без такса 

2.2. При нареждане от сметка в национална 
валута 

0.50 лв. без такса 

Чл. 4 Други такси и комисиони 
 

1. Отменяне на превод по искане на 
чуждестранни или местни банки 

50 евро 

2. Отменяне или промяна на условия в 
нареждането за превод по искане на 
наредителя 

40 евро плюс реалните разноски 

3. Запитване за извършени преводи за 
други банки по искане на клиента 

25 евро плюс реалните разноски 

4. Запитване за извършени преводи от 
други банки по сметка на клиент на ПИБ 

35 евро плюс реалните разноски 

4. В раздел IX. Дистанционно банкиране: 

А. ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ „МОЯТА FIBANK” 
Чл. 1 Регистрация без такса 
1. Регистрация с потвърждение през „Моята Fibank” 0.10 лв. 
2. Промяна/прекратяване на регистрация без такса 
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. 

Чл. 3 Кредитни преводи в офис чрез MyFibank 
2. Изходящи преводи   
2.2. с вальор деня, следващ деня на 

нареждане (с ТОМ вальор) 
  

...    
2.2.2. извън ЕИП, независимо от валутата или в 

ЕИП във валута, различна от евро 
0.15%, 

мин. 25 евро, 
макс. 250 евро 

0.10%, 
мин. 20 евро, 

макс. 200 евро 
2.2.2.1 За суми до 500 евро 15 евро 15 евро 

2.3. 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 
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5. В Приложенията към Тарифата за такси и комисиони: 
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%, мин. 1.00 
лв., макс. 200.00 

лв. 

0.10%, мин. 1.00 
лв., макс. 200.00 

лв. 
2. Дебитна карта Visa Electron Pay 

Wave/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. 
/ново/ 

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 

 
Забележки: 
2. При закупуване на пакет, различен от пакет Моят избор/ Моят избор онлайн, 

клиентът получава безплатни SMS известия, но заплаща регистрацията за 
услугата. 

 


