
ГЛАВА ПЪРВА: Такси и комисиони за физически лица 

 

I. БАНКОВИ СМЕТКИ 

 

Чл. 1 Откриване на банкови сметки  

1.  Разплащателни сметки в национална и чуждестранна 

валута  

2 лв. 

1.1. Разплащателни сметки с дебитна карта в национална и 

чуждестранна валута  
1 лв. 

2.  Съвместни разплащателни сметки 10 лв. 

3.  Спестовни сметки  

3.1.  детски спестовен влог без такса 

3.2. безсрочен спестовен влог 1.90 лв. 

3.3.  подновяване на спестовна книжка 2 лв. 

4.  Депозитни сметки и сметки за дарения без такса 

5.  Други сметки със специално предназначение по договореност, 

мин. 0.2%,          

мин. 100 лв. 

   

 

Чл. 2 Водене на банкови сметки  

1.  Разплащателни сметки в национална и чуждестранна 

валута  

1 лв. месечно 

1.1. Разплащателна сметка с минимално салдо 1 лв. месечно 

1.2. Свободна разплащателна сметка 1 лв. месечно 

2.  Разплащателни сметки с дебитна карта в национална и 

чуждестранна валута  

0.50 лв. месечно 

3.  Съвместни разплащателни сметки 2 лв. месечно 

4.  Спестовни сметки  

4.1. детски спестовен влог без такса 

4.2.  безсрочен спестовен влог 0.50 лв. месечно 

5.  Депозитни сметки и сметки за дарения без такса 

6.  При промяна (предоговаряне) на условията по сметки със 

специално предназначение 

по договореност, 

мин. 50 лв. 

   

 

Чл. 3 Закриване на разплащателни сметки по нареждане на 

титуляря 
без такса 

1. Закриване на други банкови сметки без такса 

   

 

Чл. 4 VIP - IBAN за пакет до 5 сметки 100 лв. 
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Чл. 5 Отчети (извлечения) по банкова сметка  

1. Отчет (извлечение) по банкова сметка – при поискване в 

ПИБ 

 

1.1.  отчет за избран период/ден от текущия месец  2 лв.  

1.2.  месечен отчет за предходен период до 6 месеца, считано от 

последния отчетен период включително 

без такса  

1.3.  месечен отчет за предходен период над 6 месеца 5 лв. на отчет  

2.  Електронни отчети (извлечения) по банкови сметки – 

“Mоята Fibank” 

съгл. Глава първа, 

Раздел XI   

3. Електронни отчети (извлечения) по банкови сметки – 

Виртуален банков клон 

съгл. Глава първа, 

Раздел XI   

   

 

Чл. 6 Отчети (извлечения) по сметки с банкови карти  

1. Отчет по сметка с дебитна карта - по пощата   

1.1.  месечно  1 лв.  

1.2.  на 3 месеца 2 лв.  

1.3.  на 6 месеца 3 лв.  

1.4.  на 12 месеца 5 лв.  

2. Извлечение по картова сметка с кредитна карта на хартиен 

носител 

 

2.1.  месечно по пощата 1 лв. 

2.2.  при поискване в ПИБ за последния отчетен период без такса 

2.3.  при поискване в ПИБ за последния отчетен период - 

дубликат 

2 лв. 

2.4.  при поискване в ПИБ за предходен отчетен период 10 лв. 

3. Електронни извлечения по картова сметка с кредитна карта  

3.1. “Mоята Fibank” без такса 

3.2.  Виртуален банков клон без такса 

   

 

 Забележки:  

1. Таксата за водене на разплащателна сметка с минимално салдо по чл. 2, т. 1.1. се 

събира в края на лихвения период. 

2. VIP - IBAN се генерира при откриване на сметка, като таксата по чл. 4 се събира 

при откриване от 1 до 5 сметки от клиент наведнъж. 

3.  Дубликат - отчет (извлечение) на хартиен носител, предоставен по искане на 

клиента в офис/клон, различен от този, в който се получават извлеченията или 

при ползване на електронни извлечения чрез “Mоята Fibank” или Виртуалния 

банков клон. 
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II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ 

 

Чл. 1 Касови операции в национална валута  

1. Внасяне в брой  

1.1. до 10 000 лв. без комисиона 

1.2.  за сумата над 10 000 лв. 0.1%, макс. 200 лв. 

1.3. по депозитни сметки без комисиона 

2.  Теглене в брой  

2.1. до 2000 лв. 1 лв. 

2.2.  от 2001 лв. до 5000 лв. 5 лв. 

2.3. над 5000 лв. 5 лв. плюс 0.3% за 

сумата над 5000 

лв., мин. 2 лв., 

макс. 300 лв. 

2.3.1. от разплащателна сметка с минимално салдо за сумата над 

5000 лв. на ден  

0.1%, мин. 1 лв., 

макс. 5 лв. 

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

на ден 

0.1%, мин. 1 лв., 

макс. 5 лв. 

2.4.  без заявка 0.45%, мин. 10 лв., 

макс. 400 лв. 

2.5.  от депозитни сметки  

 2.5.1. на падеж без комисиона 

 2.5.2. преди падеж съгласно чл. 1, т. 

2.1., 2.2., 2.3. и 2.4. 

3. Касов превод по сметки в ПИБ (внасяне по сметка на трето 

лице) 

 

3.1. по сметки на физически лица  

3.1.1. когато наредителят (физическо лице) е клиент на ПИБ  

  3.1.1.1. до 10 000 лв. без комисиона 

  3.1.1.2. над 10 000 лв. 1 лв. плюс 0.1%, 

макс. 200 лв. 

   3.1.1.3. по депозитни сметки без комисиона 

3.1.2.  когато наредителят (физическо лице) не е клиент на ПИБ 2 лв. плюс 0.2%, 

мин. 2 лв., макс. 

200 лв. 

3.1.3. за погасяване на задължения по кредити (вкл. овърдрафти) 

и по кредитни карти на физически лица 

без комисиона 

 3.2.  по сметки на бизнес клиенти  

 3.2.1. когато наредителят (физическо лице) е клиент на ПИБ 1 лв. плюс 

комисионата по чл. 

1, т. 1, Глава втора, 

Раздел II 

 3.2.2.  когато наредителят (физическо лице) не е клиент на ПИБ 2 лв. плюс 0.2%, 

мин. 2 лв., макс. 

200 лв. 
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3.3.  по клиентски сметки на застрахователни брокери и агенти 

по чл. 155, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховане, в т.ч. и 

когато наредителят не е клиент на ПИБ  

 

3.3.1. до 3000 лв. 2 лв. на вноска 

3.3.2. за сумата над 3000 лв. 0.1%, макс. 200 лв. 

3.4.  по специални сметки по чл. 25а от Закона за нотариусите и 

нотариалната дейност, в т.ч. и когато наредителят не е 

клиент на ПИБ  

без комисиона 

 

4. Броене при внасяне в брой на монети 3% от сумата, мин. 

10 лв. 

4.1.  по сметки на ненавършили пълнолетие (18 г.) лица  без комисиона 

5. Броене при теглене в брой на монети 2% от сумата, мин. 

10 лв. 

6. При предварителна заявка и отказ от нея или намаляване 

на сумата в деня на тегленето 

0.2% върху 

отказаната/намален

ата сума, мин. 10 лв. 

   

 

Чл. 2 Касови операции в чуждестранна валута  

1. Внасяне в брой  

1.1.  до 5000 евро без комисиона 

1.2.  за сумата над 5000 евро 0.15%, макс. 100 

евро 

    1.3. по депозитни сметки без комисиона 

2. Теглене в брой   

2.1.  до 1000 евро 0.50 евро 

2.2.  от 1001 евро до 2500 евро 2.50 евро  

2.3. над 2500 евро на ден 2.50 евро плюс 

0.35% за сумата 

над 2500 евро, 

мин. 1 евро, 

макс. 300 евро 

2.3.1. от разплащателна сметка с минимално салдо за сумата над 

2500 евро на ден  

0.1%, мин. 2 евро, 

макс. 5 евро 

2.3.2. от свободна разплащателна сметка за сумата над 2500 евро 

на ден 

0.1%, мин. 2 евро, 

макс. 5 евро 

2.4.  без заявка 0.5%, мин. 5 евро, 

макс. 300 евро 

2.5.  от депозитни сметки  

2.5.1. на падеж без комисиона 

2.5.2. преди падеж съгласно чл. 2, т. 

2.1., 2.2., 2.3. и 

2.4. 

3. Касов превод по сметки в ПИБ (внасяне по сметка на трето 

лице) 

 

3.1. по сметки на физически лица  

3.1.1. когато наредителят (физическо лице) е клиент на ПИБ  

  3.1.1.1. до 5000 евро без комисиона 
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  3.1.1.2. над 5000 евро 0.52 евро плюс 

0.15%, макс. 100 

евро 

   3.1.1.3. по депозитни сметки без комисиона 

3.1.2.  когато наредителят (физическо лице) не е клиент на ПИБ 2 лв. 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 

без комисиона 

3.2.  по сметки на бизнес клиенти  

3.2.1. когато наредителят (физическо лице) е клиент на ПИБ 1 лв. плюс 

комисионата по 

чл. 2, т. 1, Глава 

втора, Раздел II 

3.2.2.  когато наредителят (физическо лице) не е клиент на ПИБ 2 лв. плюс 0.25%, 

мин. 2 евро, макс. 

150 евро 

3.3.  по клиентски сметки на застрахователни брокери и агенти 

по чл. 155, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховане, в т.ч. и 

когато наредителят не е клиент на ПИБ  

 

3.3.1. до 1500 евро 2 евро 

3.3.2. за сумата над 1500 евро 0.15%, макс. 100 

евро 

3.4.  по специални сметки по чл. 25а от Закона за нотариусите и 

нотариалната дейност, в т.ч. и когато наредителят не е 

клиент на ПИБ  

без комисиона 

4. При предварителна заявка и отказ от нея или намаляване 

на сумата в деня на тегленето 

0.3% върху 

отказаната/намал

ената сума, мин. 

20 евро  

   

 

Чл. 3 Други касови операции  

1. Инкасиране и/или транспортиране на парични средства по договореност, 

мин. 75 лв. 

2. Уедряване, раздробяване на банкноти 1% от сумата, мин. 

10 лв.  

3. Проверка на банкноти 1 лв. на банкнота 

4. Замяна на повредени банкноти в чуждестранна валута, в 

т.ч. отложена замяна на повредени и/или излезли от 

обращение банкноти в чуждестранна валута 

10% от сумата, но 

не повече от 500 

евро 

5. Размяна на български банкноти в монети и обратно 3%, мин. 10 лв. 

   

 

 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.   
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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. Комисионата за броене при внасяне на монети (чл. 1, т. 4) се събира при внасяне 

на монети над 100 броя, 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. 

6. 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. 

7.  Наредител е лицето, от името и за сметка на което се извършва преводът. 

  

 

 

IV. ПРЕВОДИ В НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА 

 

Чл. 1 Вътрешнобанкови преводи  

1. Когато наредителят и получателят имат сметки при ПИБ 1 лв. 

1.1. многоредово платежно нареждане/вносна бележка за 

плащане от/към бюджета 

1.50 лв. 

2. От и по сметка на един и същи клиент в ПИБ без такса 

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

на името на сътитуляр 

0.70 лв. 

   

 

Чл. 2 Междубанкови преводи  

1. Когато наредителят има сметка в ПИБ 2 лв. 

2. Когато наредителят няма сметка при ПИБ 1%, мин. 7 лв. 

3. Преводи чрез системата за брутен сетълмент в реално 

време (RINGS) 

12 лв. 

4. Mногоредово платежно нареждане/вносна бележка за 

плащане от/към бюджета 

 

4.1.  когато наредителят има сметка в ПИБ 4 лв. 

4.1.1. чрез RINGS 20 лв. 

4.2.  когато наредителят няма сметка при ПИБ 0.15%, мин. 20 лв. 

4.2.1. чрез RINGS 0.15%, мин. 30 лв. 

   

 

Чл. 3 Входящи преводи без такса 
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Чл. 4 Директен дебит  

1. Иницииране или плащане между клиенти на ПИБ 1 лв. 

2. Иницииране или плащане, когато наредителят или 

получателят не е клиент на ПИБ (междубанково) 

2 лв. 

 

3. Директен дебит с условие за плащане 0.2% 

   

 

Чл. 5 Периодични преводи  

1. Регистрация 2 лв. 

2. Промяна/допълване на регистрация 2 лв. 

3. Вътрешнобанков превод 0.50 лв. 

3.1.    от и по сметка на един и същи клиент в ПИБ без такса 

4. Междубанков превод (изходящ) 1.35 лв. 

   

 

Чл. 6 Автоматично погасяване на задължения по кредитна 

карта на Дайнърс клуб България АД 
 

1. Регистрация, промяна/допълване на регистрация 1 лв. 

2. Отмяна на регистрация по нареждане на клиент  1 лв. 

3.  Превод 0.20 лв. 

   

 

Чл. 7 Автоматични плащания с дебитна карта Maestro  

1. Плащания на комунални услуги   

1.1. регистрация 5 лв. 

1.2.  промяна на регистрация 2 лв. 

2. Плащания ePayVoice  

2.1. регистрация 2 лв. 

2.2.  промяна на регистрация 1 лв. 

   

 

Чл. 8 Отменяне на нареждане за превод 10 лв. 

   

 

 Забележки:  

1. При преводи по реда на чл. 2, т. 2 комисионата за внасяне в брой (по чл. 1 и чл. 

2 от Глава първа, Раздел ІІ „Касови операции”) не се дължи допълнително от 

наредителя. 

2. Банката си запазва правото да не приема нареждания за междубанков превод от 

лица, които не са клиенти на ПИБ, както и да откаже обработване на нареждания 

с невалидни номера на банковата сметка на получателя или да определя 

комисиони за всеки конкретен случай, различни от посоченото в чл. 2. 
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3.  Платежни нареждания за изпълнение през RINGS, приети до 14.45 часа в банков 

салон се изпълняват същия работен ден, а приетите след този час – на следващия 

работен ден. 

  

 
 

 

V. ПРЕВОДИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА 

 

Чл. 1 Вътрешнобанкови преводи  

1. Когато наредителят и получателят имат сметки при ПИБ 1 лв. 

2. От и по сметка на един и същи клиент в ПИБ без такса 

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

на името на сътитуляр 

0.70 лв. 

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 

   

 

Чл. 2 Периодични преводи  

1. Регистрация 2 лв. 

2. Промяна/допълване на регистрация 1 лв. 

3. Вътрешнобанков превод 0.50 лв. 

3.1.   от и по сметка на един и същи клиент в ПИБ без такса 

   

 

Чл. 3 Междубанкови преводи  

1. Преводи от други банки  

1.1. в полза на клиенти на ПИБ  

1.1.1. за суми до 10 000 евро без такса 

1.1.2. за суми над 10 000 евро 10 евро 

2. Преводи за други банки (виж Забележка 1 от този Раздел)  

2.1. по нареждане на клиенти на ПИБ със спот вальор (2 

работни дни след деня на нареждането) 

0.15%, мин. 15 

евро, макс. 200 

евро 

2.1.1. за суми до 500 евро 2 евро 

2.2. експресни преводи за други банки със спешен вальор – 

деня на нареждане на превода 

 

2.2.1. за преводи във всички валути  0.35%, мин. 35 

евро, макс. 270 
евро 

2.2.2. за  онлайн преводи в евро за страни от Европейското 

икономическо пространство с посочен BIC и IBAN на 

получателя и споделени разходи по превода (SHA): 
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2.2.2.1. за суми до 10 000 евро 60 евро 

2.2.2.2. за суми от 10 000 евро до 25 000 евро 110 евро 

2.2.2.3. за суми от 25 000 евро до 50 000 евро 200 евро 

2.2.2.4. за суми над 50 000 евро 280 евро 

2.3. бързи преводи за други банки  

2.3.1. с вальор деня, следващ деня на нареждане (с ТОМ вальор) 0.25%, мин.25 

евро, макс. 270 

евро 

2.3.2. за УНИБанка, Р Македония (с вальор – деня на нареждане 

на превода чрез системата ПИБ – УНИБанка) 

0.15%, мин. 15 

евро, макс. 200 

евро 

2.4. преводи с шифрирано нареждане по договореност 

3. SWIFT съобщение 10 евро на 

страница 

3.1. експресно излъчване (за нареждания със СПОТ и ТОМ 

вальор) – допълнително 

20 евро 

   

 

Чл. 4 Други такси и комисиони  

1. Отменяне на превод по искане на чуждестранни или местни 

банки 

30 евро 

2. Отменяне или промяна на условия в нареждането за превод 

по искане на наредителя 

30 евро плюс 

реалните разноски 

3. Запитване за извършени преводи за други банки по искане 

на клиента 

15 евро плюс 

реалните разноски 

4. Запитване за извършени преводи от други банки по сметка 

на клиент на ПИБ 

25 евро плюс 

реалните разноски 

5. Преводи за ПИБ - Албания (без такса SWIFT, с вальор 

същия работен ден) 

 

5.1. за суми до 1000 евро 2 евро 

5.2. за суми над 1000 евро 8 евро 

6. Изпълнение на преводи извън страната с МТ103 плюс 

МТ202 - с покритие  

20 евро 

7.  Изпращане на извлечение от сметка на клиент със SWIFT 

MT940 

50 евро на месец 

8. При грешно посочен или липсващ IBAN на бенефициента в 

нареждането на наредителя  

8 евро 

   

 

  Забележки:  

1. При преводи по реда на чл. 3, т. 2, с изключение на т. 2.2.2., допълнително се 

заплаща такса за SWIFT съобщение по чл. 3, т. 3. 

2. Посочените в чл. 4, т. 6 такси и комисиони са допълнителни - към дължимото по 
чл. 3. 

3. Условните преводи се третират като документарни акредитиви. 

4. Връщането на получен превод по нареждане на получателя се счита за превод. 
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5. При изпълнение на платежна операция в рамките на ЕИП таксите, заплащани от 

наредителя и получателя, са споделени (SHA) – всеки един от тях заплаща 

дължимите такси на своя доставчик на платежни услуги, освен ако платежната 

операция изисква обмяна на валута. 

а) Когато плащанията се извършват във валута, различна от валутата на държава 

от ЕИП и ползвателят на платежна услуга не е физическо лице, е възможно 

таксите да бъдат изцяло за сметка на наредителя (OUR) или изцяло за сметка на 

получателя (BEN) след индивидуална договореност с обслужващите ги банки и 

при наличие на договореност между банките. 

б) При изпълнение на платежна операция, извън обхвата на Закона за 

платежните усуги и платежните системи, таксите се заплащат (OUR/SHA/BEN) 

съгласно посоченото от наредителя и съобразно условията на съответната 

платежна система.  

6. Нареждания за междубанкови преводи в чуждестранна валута със спешен вальор, 

приети в банков салон до 15.30 часа за преводи в евро, до 16.00 часа за онлайн 

преводи в евро и до 16.30 часа за преводи в щатски долари, се изпълняват същия 

работен ден, а приетите след този час – на следващия работен ден. 

  

 

 

ГЛАВА ВТОРА: Такси и комисиони за бизнес клиенти 

 

IV: ПРЕВОДИ В НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА 
 

Чл. 1 Вътрешнобанкови преводи  

1. Когато наредителят и получателят имат сметки при ПИБ 1 лв. 

1.1. многоредово платежно нареждане/вносна бележка за 

плащане от/към бюджета 

1.50 лв. 

2. От и по сметка на един и същи клиент в ПИБ без такса 

3. Когато наредителят-застрахователен брокер или агент 

нарежда превод от клиентска сметка по чл. 155, ал. 1, т. 2 

от КЗ по сметка на получателя, водена при ПИБ 

без такса 

4. Когато наредителят-нотариус нарежда превод от клиентска 

сметка по чл. 25а от Закона за нотариусите и нотариалната 

дейност по сметка на получателя, водена при ПИБ 

без такса 

   

 

Чл. 2 Междубанкови преводи  

1. Когато наредителят има сметка в ПИБ 2 лв. 

2. Когато наредителят няма сметка при ПИБ 1%, мин. 7 лв. 

3. Преводи чрез системата за брутен сетълмент в реално 

време (RINGS) 

12 лв. 

4. Mногоредово платежно нареждане/вносна бележка за 

плащане от/към бюджета 

 

4.1. когато наредителят има сметка в ПИБ 4 лв. 

4.1.1. чрез RINGS 20 лв. 

4.2. когато наредителят няма сметка при ПИБ 0.15%, мин. 20 лв. 

4.2.1. чрез RINGS 0.15%, мин. 30 лв. 
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Чл. 3 Масови преводи  

1. Вътрешнобанкови  0.30 лв. 

2. Междубанкови 1.10 лв. 

2.1. чрез RINGS 10 лв. 

   

 

Чл. 4 Входящи преводи без такса 

   

 

Чл. 5 Директен дебит  

1. Иницииране или плащане между клиенти на ПИБ 1 лв. 

2. Иницииране или плащане, когато наредителят или 

получателят не е клиент на ПИБ (междубанково) 

2 лв. 

 

3. Директен дебит с условие за плащане 0.2% 

   

 
 

Чл. 6 Периодични преводи  

1. Регистрация 2 лв. 

2. Промяна/допълване на регистрация 2 лв. 

3. Вътрешнобанков превод 0.50 лв. 

3.1.   от и по сметка на един и същи клиент в ПИБ без такса 

4. Междубанков превод (изходящ) 1.35 лв. 

   

 

Чл. 7 Автоматично погасяване на задължения по кредитна 

карта на Дайнърс клуб България АД 
 

1. Регистрация, промяна/допълване на регистрация 1 лв. 

2. Отмяна на регистрация по нареждане на клиент  1 лв. 

3. Превод 0.20 лв. 

   

 
 

Чл. 8 Отменяне на нареждане за превод 10 лв. 

1. Отменяне на нареждане за масов превод 50 лв.  

   

 
 

  Забележки:  

1. При превод по реда на чл. 2, т. 2 комисионата за внасяне в брой (по чл. 1 и чл. 2 

от Глава втора, Раздел ІІ. „Касови операции”) не се дължи допълнително от 
наредителя. 

2. При превод по реда на чл. 3 таксата се събира за всеки отделен кредитен превод 

в състава на масовия. 
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3. Банката си запазва правото да не приема нареждания за междубанков превод от 

лица, които не са клиенти на ПИБ, както и да откаже обработване на нареждания 

с невалидни номера на банковата сметка на получателя или да определя 

комисиони за всеки конкретен случай, различни от посоченото в чл. 2. 

4. Платежни нареждания за изпълнение през RINGS, приети до 14.45 часа в банков 

салон, се изпълняват същия работен ден, а приетите след този час – на 

следващия работен ден. 

  

 
 
 
 

V: ПРЕВОДИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА 
 
 

Чл. 1 Вътрешнобанкови преводи  

1. Когато наредителят и получателят имат сметки при ПИБ 1 лв. 

2. От и по сметка на един и същи клиент в ПИБ без такса 

3. Когато наредителят-нотариус нарежда превод от клиентска 

сметка по чл. 25а от Закона за нотариусите и нотариалната 

дейност по сметка на получателя, водена при ПИБ 

без такса 

4. Вътрешнобанкови преводи към сметка на клиент на ПИБ 

клон Кипър (без такса SWIFT, с вальор същия работен ден) 

20 евро 

   

 
 

Чл. 2 Периодични преводи  

1. Регистрация 2 лв. 

2. Промяна/допълване на регистрация 1 лв. 

3. Вътрешнобанков превод 0.50 лв. 

3.1. от и по сметка на един и същи клиент в ПИБ без такса 

   

 

Чл. 3 Междубанкови преводи  

1. Преводи от други банки  

1.1. в полза на клиенти на ПИБ  

1.1.1. за суми до 10 000 евро без такса 

1.1.2. за суми над 10 000 евро 10 евро 

2. Преводи за други банки (виж Забележка 1 от този Раздел)  

2.1. по нареждане на клиенти на ПИБ със спот вальор (2 

работни дни след деня на нареждането) 

0.15%, мин. 15 

евро, макс. 200 

евро 

2.1.1. за суми до 500 евро 2 евро 

2.2. експресни преводи за други банки със спешен вальор – 

деня на нареждане на превода 

 

2.2.1. за преводи във всички валути  0.35%, мин. 35 

евро, макс. 270 

евро 

2.2.2. за  онлайн преводи в евро за страни от Европейското 

икономическо пространство с посочен BIC и IBAN на 
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получателя и споделени разходи по превода (SHA): 

2.2.2.1. за суми до 10 000 евро 60 евро 

2.2.2.2. за суми от 10 000 евро до 25 000 евро 110 евро 

2.2.2.3. за суми от 25 000 евро до 50 000 евро 200 евро 

2.2.2.4. за суми над 50 000 евро 280 евро 

2.3. бързи преводи за други банки  

2.3.1. с вальор деня, следващ деня на нареждане (с ТОМ вальор) 0.25%, мин.25 

евро, макс. 270 

евро 

2.3.2. за УНИБанка, Р Македония (с вальор – деня на нареждане 

на превода чрез системата ПИБ – УНИБанка) 

0.15%, мин. 15 

евро, макс. 200 

евро 

2.4. Преводи с шифрирано нареждане по договореност 

3. SWIFT съобщение 10 евро на 

страница 

3.1. експресно излъчване (за нареждания със СПОТ и ТОМ 

вальор) – допълнително 

20 евро 

   

 
 

Чл. 4 Други такси и комисиони  

1. Отменяне на превод по искане на чуждестранни или местни 

банки 

30 евро 

2. Отменяне или промяна на условия в нареждането за превод 

по искане на наредителя 

30 евро плюс 

реалните разноски 

3. Запитване за извършени преводи за други банки по искане 

на клиента 

15 евро плюс 

реалните разноски 

4. Запитване за извършени преводи от други банки по сметка 

на клиент на ПИБ 

25 евро плюс 

реалните разноски 

5. Преводи за ПИБ - Албания (без такса SWIFT, с вальор 

същия работен ден) 

 

5.1. за суми до 1000 евро 2 евро 

5.2. за суми над 1000 евро 8 евро 

6. Изпълнение на преводи извън страната с МТ103 плюс 

МТ202 - с покритие  

20 евро 

7.  Изпращане на извлечение от сметка на клиент със SWIFT 

MT940 

50 евро на месец 

8. При грешно посочен или липсващ IBAN на бенефициента в 

нареждането на наредителя  

8 евро 

   

 
 

  Забележки:  

1. При преводи по реда на чл. 3, т. 2, с изключение на т. 2.2.2., допълнително се 

заплаща такса за SWIFT съобщение по чл. 3, т. 3. 

2. Посочените в чл. 4, т. 6 такси и комисиони са допълнителни - към дължимото по 

чл. 3. 
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3. Условните преводи се третират като документарни акредитиви. 

4. Връщането на получен превод по нареждане на получателя се счита за превод. 

5. При изпълнение на платежна операция в рамките на ЕИП таксите, заплащани от 

наредителя и получателя са споделени (SHA) – всеки един от тях заплаща 

дължимите такси на своя доставчик на платежни услуги, освен ако платежната 

операция изисква обмяна на валута. 

а) Когато плащанията се извършват във валута, различна от валутата на 

държава от ЕИП и ползвателят на платежна услуга не е физическо лице, е 

възможно таксите да бъдат изцяло за сметка на наредителя (OUR) или изцяло за 

сметка на получателя (BEN) след индивидуална договореност с обслужващите ги 

банки и при наличие на договореност между банките. 

б) При изпълнение на платежна операция, извън обхвата на Закона за 

платежните усуги и платежните системи, таксите се заплащат (OUR/SHA/BEN) 

съгласно посоченото от наредителя и съобразно условията на съответната 

платежна система.  

6. Нареждания за междубанкови преводи в чуждестранна валута със спешен вальор 

приети в банков салон до 15.30 часа за преводи в евро, до 16.00 часа за онлайн 

преводи в евро и до 16.30 часа за преводи в щатски долари, се изпълняват 

същия работен ден, а приетите след този час – на следващия работен ден. 

  

 

 


