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В глава Първа за физически лица, в сила от 15.02.2020 г.: 

1. В Раздел I. Банкови сметки: 
 

Чл. 2 Водене на банкови сметки в офис чрез My Fibank 

1. Разплащателни сметки в национална и чуждестранна валута 2.90 лв. 
месечно 

2.90 лв. 
месечно 

2. Разплащателни сметки с дебитна карта в национална и 
чуждестранна валута 

2.50 лв.  

месечно 

2.50 лв.  

месечно 

2. В Раздел VII. Банкови карти, Буква А. Дебитни карти:  

Чл.1 Основни услуги Debit 
Mastеrcard 
PayPass 

VISA Debit Maestro 
PayPass 

V PAY Дигитални 
дебитни карти 

1. Издаване на първа 
карта 

без такса  без такса не се 
предлага 

без такса не се 
предлага 

2. Преиздаване 5.00 лв. 5.00 лв. не се 
предлага 

5.00 лв. не се 
предлага 

3. Поддържане без такса без такса  без такса  без такса  без такса  

4. Теглене на АТМ на ПИБ 0.30 лв. 0.30 лв. 0.30 лв. 0.30 лв. 0.30 лв. 

5. Теглене на АТМ на 
друга банка в България 
или в страни от ЕИП 

1.00 лв. 1.00 лв. 1.00 лв 1.00 лв. 1.00 лв. 

6. Теглене на АТМ в  
страни извън ЕИП 

7.00 лв. 7.00 лв. 7.00 лв. 7.00 лв. 7.00 лв. 

7. Плащане чрез ПОС 
терминал в България 
или в страни от ЕИП  

без такса без такса без такса без такса без такса 

8. Плащане чрез ПОС 
терминал в страни 
извън ЕИП 

без такса без такса  без такса  без такса  без такса          

…       

11. Промяна на лимити по 
карта 

3.00 лв. 3.00 лв. 3.00 лв. 3.00 лв. 3.00 лв. 

12. Минимален неснижаем 
остатък 

не се 
изисква 

не се 
изисква 

не се 
изисква 

не се 
изисква 

не се изисква 

13. Справка за баланс по 
платежна сметка чрез 
АТМ в България или в 
страни от ЕИП 

0.30 лв. 0.30 лв. 0.30  лв. 0.30  лв. 0.30 лв. 

14. Справка за баланс по 
платежна сметка чрез 
АТМ в страни извън 
ЕИП 

1.20 лв. 1.20 лв. 1.20 лв. 1.20 лв. 1.20 лв. 

15. 
/нова
/ 

Такса превалутиране 
при плащане на ПОС 
или теглене на АТМ в 
България и чужбина 

0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 

 

Чл. 2 Допълнителни услуги  

1. Издаване на всяка следваща карта 5 лв. 

2. Експресно издаване 20 лв. 

3. Теглене на пари в брой от търговски обект 0.30 лв. 

4. Теглене на пари в брой чрез ПОС-терминал на ПИБ 4.00 лв. 
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5. Теглене на пари в брой чрез ПОС-терминал на друга банка 
в България или в страни от ЕИП 

5.00 лв. 

6. Теглене на пари в брой чрез ПОС-терминал на друга банка 
в страни извън ЕИП  

7.00 лв. 

…   

9. Деблокиране на карта 1.00 лв. 

…   

1. В Раздел VII. Банкови карти, Буква Б. Кредитни карти:  
 

6. Теглене на пари в брой  

6.1. Теглене от АТМ на ПИБ в България 5.00 лв. 

6.2. теглене от АТМ на друга банка в България или в страни 
от ЕИП 

6.00 лв. 

6.3. теглене от АТМ в страни извън ЕИП 12.00 лв. 

7. Теглене на пари в брой от търговски обект 
(включително за Дигитална кредитна карта) 

1.50 лв. 

8. Теглене на пари в брой на ПОС-терминал в банков офис  

8.1. на ПИБ в България 6.00 лв. 

8.2. на друга банка в България или в страни от ЕИП 6.00 лв. 

8.3. на друга банка в страни извън ЕИП 12.00 лв.  

9. Заплащане на стоки и услуги при търговци  

9.1. в България или в страни от ЕИП без такса 

9.2. в страни извън ЕИП без такса 

 …  

18. Справка за състояние на сметка от АТМ/ПОС  

18.1. в България или в страни от ЕИП 0.30 лв. 

18.2. в страни извън ЕИП 1.20 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. 

  21. Дигитализиране на карта без такса 

  22. Микрокарта Credit Mastercard PayPass в комплект с 
аксесоар 

 

  22.1. Издаване 10 лв. 

  22.2. Поддържане без такса 

  23. 
/нова/ 

Такса превалутиране при плащане на ПОС или 
теглене на АТМ в България и чужбина 

0.25% 

  


