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В Приложение „Платежна сметка за основни операции“, в сила от 01.06.2020 г.: 
 
1. Откриване  

1.1. в офис на ПИБ 1.93 лв. 
1.2. в офис на ПИБ с издаване на дебитна карта към нея 1.41 лв. 

2. Обслужване (водене)  

2.1. в офис на ПИБ 2.38 лв. месечно 
2.2. в офис на ПИБ с издадена дебитна карта към нея 2.22 лв. месечно 

3. Закриване  

3.1. в офис на ПИБ, преди да са изтекли 6 месеца от 
сключването на договора за сметката 

2.99 лв. 

4. Внасяне на средства  

4.1. в офис на ПИБ до 3 655 лв. – без 
комисиона;  

за сумата над 3 655 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. – 0.14%, мин. 
1.99 лв.;  

над 1000 лв. съгласно 
Глава първа, раздел II, 

чл. 1, т. 2 
5.2. с дебитна карта на АТМ на ПИБ 0.18 лв. 
5.3. с дебитна карта на АТМ на друга банка в страната 0.97 лв. 

6. Плащане по директен дебит  

6.1. към сметка при ПИБ 1.71 лв. 
6.2. към сметка при друга банка 3.38 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 

1.47 лв. 

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

0.42 лв. 

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

3.23 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 

1.47 лв. 

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

0.42 лв. 
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Забележки: 
1. Платежната сметка за основни операции е платежна сметка, водена в 

български левове. 
2./нова/ Таксите по т. 5.3 и т. 7.2 са приложими и при трансакции в страни от ЕИП. 

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. 

 

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

3.23 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) 0.59 лв. 

8.10. Периодичен превод (междубанков) 1.00 лв. 

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

0.59 лв. 

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

1.00 лв. 


