
ГЛАВА ПЪРВА: Такси и комисиони за физически лица 

 

VIII. БАНКОВИ КАРТИ 
 

А. ДЕБИТНИ КАРТИ 

 

Чл. 1 Международни дебитни карти Maestro и Debit 

MastеrCard PayPass, дигитални дебитни карти 

 

…   

  31./нова/ Дигитализиране на карта без такса 

 

  Забележка:  

1. Картата по чл. 3 се издава към разплащателна сметка в левове и може да се 

използва само в България. 

2. Дебитни карти Maestro, Maestro PayPass и Visa Electron не се предлагат, считано от 

01.01.2018 г. Издадените карти са валидни до изтичане на срока им на валидност, 

като се преиздават в Debit MastеrCard PayPass, съответно във Visa Electron PayWave. 

3. 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. 

 

Б. КРЕДИТНИ КАРТИ 

 

Чл. 4 Кредитни карти VISA и MasterCard, дигитални 

кредитни карти 

 

…   

21./нова/ Дигитализиране на  карта без такса 

 

  Забележки:  

1. Годишната такса за поддържане по чл. 4, 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. 

 



XI. 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. Регистрация или промяна на параметри на услуги, 

изискващи допълнителна идентификация чрез карта, 

издадена от ПИБ 

0.10 лв. 

4. Блокиране/деблокиране на достъп без такса 

   

 
 
 

ГЛАВА ВТОРА: Такси и комисиони за бизнес клиенти 

 

XV. ДИСТАНЦИОННО БАНКИРАНЕ 

 

А. ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ „МОЯТА FIBANK” 

 
 

Чл. 1 Регистрация без такса 

1. Промяна/прекратяване на регистрация без такса 

2. Регистрация или промяна на параметри на услуги, 

изискващи допълнителна идентификация чрез карта, 

издадена от ПИБ 

0.10 лв. 

3. Блокиране/деблокиране на достъп без такса 

   

 


