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В глава Втора за бизнес клиенти, в сила от 07.10.2019 г. 
 

1. Раздел I Банкови сметки: 
Чл. 2 Водене на банкови сметки в офис чрез MyFibank 
1. Разплащателни сметки в национална и 

чуждестранна валута, открити в офис на 
банката 

15 лв. месечно  10 лв. месечно 

1.1. Разплащателни сметки в национална и 
чуждестранна валута, открити в „Моята 
Fibank” 

 
6 лв. месечно 

1.2. IQ разплащателна сметка, открита в офис 
на банката 

15 лв. месечно  10 лв. месечно 

1.3. IQ разплащателна сметка открита в 
„Моята Fibank” 

 
10 лв. месечно 

2. Раздел II Касови операции: 
Чл. 1 Касови операции в национална 

валута 
в чуждестранна 

валута 
1. Внасяне в брой 

  

1.1. до 3000 лв./1500 евро 2 лв. 1 евро 
1.2. за сумата над 3000 лв./1500 евро 0.2%, макс. 300 

лв. 
0.25%, макс. 150 

евро 
2. Теглене в брой 

  

2.1. до 2000 лв./2000 евро 0.2%, мин. 2 лв. 4 евро 
2.2. за сумата над 2000 лв. до 200 000 лв./ над 

2000 евро със заявка 
0.40%, мин. 5 лв. 0.6% 

2.3. без заявка до 200 000 лв./ над 2000 евро 0.50%, мин. 10 лв. 0.8% 
2.4. над 200 000 лв. със заявка по договаряне, 

мин. 0.6%  

 

2.4.1. без заявка по договаряне, 
мин. 0.7%   

 

3. Раздел IV Преводи: 
А. В НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА   
Чл. 1 Вътрешнобанкови преводи в офис чрез MyFibank 
1. При нареждане от сметка в левове 1.50 лв.  0.50 лв. 
1.1. При нареждане от сметка в 

чуждестранна валута 
3 евро  1.50 евро 

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

0.50 лв.  без такса 

…    
Чл. 2 Междубанкови преводи      
1. Когато наредителят има сметка в ПИБ 3.50 лв.  1.10 лв. 
1.1. чрез системата за брутен сетълмент в 

реално време (RINGS) 
18 лв.  12 лв. 

2. Когато наредителят няма сметка при 
ПИБ 

1%, мин. 10 лв.  не се предлага 

2.1. чрез системата за брутен сетълмент в 
реално време (RINGS) 

1%, мин. 10 лв. 
+18 лв.  

не се предлага 

3. Mногоредово платежно нареждане/ 
вносна бележка за плащане от/към 
бюджета 

     

3.1. когато наредителят има сметка в ПИБ 7 лв.  3 лв. 
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3.1.1. чрез RINGS 30 лв.  20 лв. 
3.2. когато наредителят няма сметка при 

ПИБ 
0.5%, мин. 20 лв.  не се предлага 

3.2.1. 
 

чрез RINGS 0.5%, мин. 40 лв.  не се предлага 

Чл. 3 Масови преводи      
1. Вътрешнобанкови без такса  без такса 
2. Междубанкови 1.10 лв.  1.10 лв. 
2.1. 
 

чрез RINGS 10 лв.  10 лв. 

Чл. 4 Входящи преводи без такса  без такса 
Чл. 5 Директен дебит   
1. Иницииране или плащане между 

клиенти на ПИБ 
2 лв. не се предлага 

2. Иницииране или плащане, когато 
наредителят или получателят не е 
клиент на ПИБ (междубанково) 

3.50 лв. не се предлага 

… 
Чл. 8 Отменяне на нареждане за превод 15 лв. 15 лв. 

 
Б. В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА   
Чл. 1 Вътрешнобанкови преводи в офис чрез My Fibank 
1. При нареждане от сметка в 

чуждестранна валута 
3 евро  1.50 евро 

1.1. При нареждане от сметка в национална 
валута 

1.50 лв.  0.50 лв. 

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

     

2.1. При нареждане от сметка в 
чуждестранна валута 

0.25  евро  без такса 

2.2. При нареждане от сметка в национална 
валута 

0.50 лв.  без такса 

… 
Чл. 4 Други такси и комисиони 

 

1. Отменяне на превод по искане на 
чуждестранни или местни банки 

50 евро 

2. Отменяне или промяна на условия в 
нареждането за превод по искане на 
наредителя 

40 евро плюс реалните разноски 

3. Запитване за извършени преводи за 
други банки по искане на клиента 

25 евро плюс реалните разноски 

4. Запитване за извършени преводи от 
други банки по сметка на клиент на ПИБ 

35 евро плюс реалните разноски 

4. В раздел XII. Дистанционно банкиране: 
А. ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ „МОЯТА FIBANK” 
Чл. 1 Регистрация без такса 
1. Промяна/прекратяване на регистрация без такса 
2. Блокиране/деблокиране на достъп без такса 
Чл. 2 SMS известие за приет от Банката за изпълнение превод 

към друг бенефициент 
без такса 

Чл. 3 Генериране на нова парола за достъп 10 лв. 
Чл. 4 Посещение на място по искане на клиента 80 лв. 

 


