
Промени в Тарифата за такси и комисиони  

на Първа инвестиционна банка АД, в сила от 
08.04.2016 г. 

 

ГЛАВА ПЪРВА: Такси и комисиони за физически лица 

 

I. БАНКОВИ СМЕТКИ 

 

Чл. 2 Водене на банкови сметки  

1.  Разплащателни сметки в национална и чуждестранна 

валута  

2 лв. месечно 

1.1. Разплащателна сметка с минимално салдо 1 лв. месечно 

1.2. Свободна разплащателна сметка 1 лв. месечно 

1.3. IQ разплащателна сметка 1 лв. месечно 

2.  Разплащателни сметки с дебитна карта в национална и 

чуждестранна валута  

1 лв. месечно 

3.  Съвместни разплащателни сметки 10 лв. месечно 

4.  Спестовни сметки  

4.1. детски спестовен влог без такса 

4.2.  безсрочен спестовен влог 1 лв. месечно 

5.  Депозитни сметки и сметки за дарения без такса 

   5.1. Свободни депозити 1 лв./ 0.50 евро/ 

0.50 щ. д. месечно 

6.  При промяна (предоговаряне) на условията по сметки 

със специално предназначение 

по договореност, 

мин. 50 лв. 

   

 

 

Чл. 3 Закриване на банкови сметки по нареждане на 

титуляря, преди да са изтекли 12 месеца от 

сключването на договора за сметката 

 

1. Разплащателни сметки в национална и 

чуждестранна валута, вкл. с издадена карта към 

нея 

5 лв. 

2. Закриване на други банкови сметки без такса 

   

 

 

II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ 

 

Чл. 1 Касови операции в национална валута  

 …………………………….  



2.  Теглене в брой  

2.1. до 2000 лв. 2 лв. 

2.2.  над 2000 лв. 0.35%, мин. 5 лв., 

макс. 500 лв  

2.2.1. от разплащателна сметка с минимално салдо за сумата 

над 5000 лв. на ден  

0.1%, мин. 1 лв., 

макс. 5 лв. 

2.2.2. от свободна разплащателна сметка за сумата над 5000 лв. 

на ден 

0.1%, мин. 1 лв., 

макс. 5 лв. 

2.3.  без заявка над 5000 лв. 10 лв. плюс 0.5% 

от сумата, макс. 

500 лв. 

2.4.  от депозитни сметки  

 2.4.1. на падеж без комисиона 

 2.4.2. преди падеж съгласно чл. 1, т. 

2.1., 2.2. и 2.3.  

 

Чл. 2 Касови операции в чуждестранна валута  

 ……………………….  

2. Теглене в брой   

2.1.  до 1000 евро 1 евро 

2.2.  над 1000 евро 0.35% мин. 2.50 

евро, макс. 500 

евро  

2.2.1. от разплащателна сметка с минимално салдо за сумата 

над 2500 евро на ден  

0.1%, мин. 2 евро, 

макс. 5 евро 

2.2.2. от свободна разплащателна сметка за сумата над 2500 

евро на ден 

0.1%, мин. 2 евро, 

макс. 5 евро 

2.3.  без заявка  0.5%, мин. 5 евро, 

макс. 300 евро 

2.4.  от депозитни сметки  

 2.4.1. на падеж без комисиона 

 2.4.2. преди падеж съгласно чл. 2, т. 

2.1., 2.2. и 2.3.  

   2.5. Теглене на сума във валута по предварително 

заявен купюрен строеж (при възможност от страна 

на Банката) 

0.1% от сумата, 

мин. 5 евро 

 

 

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 по чл. 2 

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. 2, т.2. 

7. При погасяване на задължения по чл. 1, т. 3.1.3. и чл. 2, 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., и 

чл. 2, 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. 

  

 

 

IV. ПРЕВОДИ В НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА 

 

Чл. 1 Вътрешнобанкови преводи  

1. При нареждане от сметка в левове  1 лв. 

1.1. многоредово платежно нареждане/вносна бележка за 

плащане от/към бюджета 

2 лв. 

2. От и по сметка на един и същи клиент в ПИБ 0.10 лв.  

3. От и по съвместна сметка по и от сметки в ПИБ, вкл. 

водени на името на сътитуляр 

1 лв. 

   

 

 

Чл. 2 Междубанкови преводи  

1. Когато наредителят има сметка в ПИБ 2.20 лв. 

2. Когато наредителят няма сметка при ПИБ 1%, мин. 10 лв. 

3. Преводи чрез системата за брутен сетълмент в реално 

време (RINGS) 

15 лв. 

4. Mногоредово платежно нареждане/вносна бележка за  



плащане от/към бюджета 

4.1.  когато наредителят има сметка в ПИБ 5 лв. 

4.1.1. чрез RINGS 25 лв. 

4.2.  когато наредителят няма сметка при ПИБ 0.5 %, мин. 20 лв. 

4.2.1. чрез RINGS 0.5 %, мин. 30 лв. 

   

 

V. ПРЕВОДИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА 

 

 

Чл. 1 Вътрешнобанкови преводи  

1. При нареждане от сметка в чуждестранна валута  2 евро  

2. От и по сметка на един и същи клиент в ПИБ 0.10 лв. 

3. От и по съвместна сметка по и от сметки в ПИБ, вкл. 

водени на името на сътитуляр 

2 евро 

4. Вътрешнобанкови преводи към сметка на клиент на ПИБ 

клон Кипър (без такса SWIFT, с вальор същия работен 

ден) 

 

4.1. за суми до 1000 евро 2 евро 

4.2. за суми от 1000 евро до 5000 евро 5 евро 

4.3. за суми над 5000 евро 10 евро 

   

 

 

VIII. БАНКОВИ КАРТИ 
 

А. ДЕБИТНИ КАРТИ 

 

Чл. 1 Международни дебитни карти Maestro и Debit 

MastеrCard PayPass 

 

 …………………  

28.  Справка за състояние на сметка от  терминално 

устройство АТМ/ПОС 

 

  28.1. в България 0.20 лв. 

  28.2. в чужбина 1 лв. 

29.  Пренасочване на карта в офис на ПИБ в друг град по 

молба на клиента 
10 лв. 

30. Изпращане на карта с експресен куриер на адрес в 

чужбина по молба на клиента 
100 лв. 

   

 

 

Чл. 2 Международни дебитни карти VISA Electron/V PAY  



 ……………………………  

18. Справка за състояние на сметка от АТМ/ПОС  

18.1. в България 0.20 лв. 

18.2. 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. 

   

 

Б. КРЕДИТНИ КАРТИ 

 

 

Чл. 4 Кредитни карти VISA и MasterCard  

1. Издаване на кредитна карта без такса 

 ………………………  

6. Теглене на пари в брой  

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

сумата 

6.2. теглене от АТМ на друга банка в България 5 лв. плюс 1.5% 

от сумата 

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

сумата 

 …………………………  

18. Справка за състояние на сметка от АТМ/ПОС  

18.1. в България 0.20 лв. 

18.2. 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. 

 


