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I. В Глава Първа – за физически лица, Раздел II. Касови операции, чл. 1 Касови 
операции в национална и чуждестранна валута: 

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 

 
Забележки: 

 … 
7. При погасяване на задължения по чл. 1, т. 3.1.3. за суми над 3 000 лв. или над 1 

500 евро се прилагат съответно чл.1, т. 3.1.1.2. и т. 3.1.2. 
 … 
12. 

/нова/ 
За теглене в брой от „Свободна разплащателна сметка“ и „Разплащателна 
сметка с минимално салдо“ се прилагат таксите по чл.1, т.2 

II. В Глава Първа - за физически лица и глава Втора – за бизнес клиенти, Раздел IV. 
Преводи, буква Б. В чуждестранна валута:  

 

Чл. 4 Други такси и комисиони  
 …  

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

5.1. за суми до 1000 евро 2 евро 
5.2. за суми над 1000 евро 8 евро 

 …  

III. В Допълнителни и заключителни разпоредби, Приложения „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, ако е първа (пакетна) карта към 
сметката по т.1 и без такса за поддръжка 

1 бр. 1 бр. 

 2.1 Теглене от терминално устройство АТМ в България 
или в страни от ЕИП 

Без такса Без такса 

 2.2 Плащане чрез ПОС-терминал в България или в 
страни от ЕИП 

Без такса Без такса 

 2.3. Плащане чрез ПОС-терминал в страни извън ЕИП Без такса Без такса 
 2.4. 
/нова/ 

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

Без 
комисиона 

Без 
комисиона 

 …   
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ПРОГРАМА DIGITAL ME DIGITAL ME+ 
 1. IQ или стандартна разплащателна (пакетна) сметка 

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

 …   
 3. Дебитна карта Visa Debit/ Debit Mastercard PayPass: 

- без такса издаване, ако е първа (пакетна) карта 
към сметката по т. 1 

- без такса поддръжка 

1 бр. 1 бр. 

 4. Теглене от терминално устройство АТМ в България 
или в страни от ЕИП 

Без такса Без такса 

 …   
 

ПАКЕТ „ПЕРСОНАЛНО БАНКИРАНЕ” ПРЕМИУМ ПРЕМИУМ + 
 …   
 2.1. Теглене от терминално устройство АТМ в България 

или в страни от ЕИП 
Без такса Без такса 

 2.2. Плащане чрез ПОС-терминал в България и в страни от 
ЕИП 

Без такса Без такса 

 2.3. Плащане чрез ПОС-терминал в страни извън ЕИП Без такса Без такса 
 2.4.  
/нова/ 

Превалутиране при плащане на ПОС и теглене на 
АТМ в България и чужбина 

Без 
комисиона 

Без 
комисиона 

 …   

ПРОГРАМА „ДЕТСКИ И ЮНОШЕСКИ КАРТИ” 
 …  
 2.5. Плащане чрез ПОС-терминал в България и в страни 

от ЕИП 
Без такса 

2.6. Плащане чрез ПОС-терминал в страни извън ЕИП Без такса 
 2.7. 
/нова/ 

Превалутиране при плащане на ПОС и теглене на 
АТМ в България и чужбина 

Без комисиона 

 …  
Забележки: 

 1. Не се събира такса за водене на сметката до навършване на 18 години на 
Оправомощения ползвател на картата, ако в този период по сметката има 
издадена активна карта, 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. 

 


