В глава Втора за бизнес клиенти:
1. Раздел IV. Преводи:
А. В НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА
Чл. 1
Вътрешнобанкови преводи
1.
При нареждане от сметка в национална
валута
1.1.
При нареждане от сметка в евро
1.2.
При
нареждане
от
сметка
в
чуждестранна валута, различна от
евро
…
Чл. 2
Междубанкови преводи
1.
Когато наредителят има сметка в ПИБ
1.1.
за суми до 100 000 лв.
1.2.
за суми равни на или по-големи от
100 000 лв.
1.3.
чрез системата за брутен сетълмент в
реално време (RINGS) по желание на
клиента
2.
Когато наредителят няма сметка при
ПИБ
2.1.
за суми до 100 000 лв.
2.2.
за суми равни на или по-големи от
100 000 лв.
2.3.
чрез системата за брутен сетълмент в
реално време (RINGS) по желание на
клиента
3.
Mногоредово платежно нареждане/
вносна бележка за плащане от/към
бюджета
3.1.
когато наредителят има сметка в ПИБ
3.1.1.
чрез RINGS
3.2.
когато наредителят няма сметка при
ПИБ
3.2.1.
чрез RINGS
Чл. 3
1.
2.
2.1.
Чл. 4
Чл. 8
1.
Чл. 10
1.
2.

в сила от 15.12.2019 г.
в офис
1.50 лв.

чрез MyFibank
0.50 лв.

4.00 лв.
6.00 лв.

1.10 лв.
3.00 лв.

4.00 лв.
18.00 лв.

1.10 лв.
12.00 лв.

18.00 лв.

12.00 лв.

1%, мин. 10 лв.
1.00%, мин. 10.00
лв. + 18.00 лева
1.00%, мин. 10.00
лв. + 18.00 лева

не се предлага
не се предлага

7 лв.
30 лв.
0.5%, мин. 20 лв.

3 лв.
15 лв.
не се предлага

0.5%, мин. 40 лв.

не се предлага

Масови преводи
Вътрешнобанкови
без такса
Междубанкови
1.10 лв.
чрез RINGS
10.00 лв.
Входящи преводи
без такса
…
Отменяне или промяна на условия в
15 лв.
нареждането за превод по искане на
наредителя
Отменяне на нареждане за масов
50 лв.
превод
…
Други такси и комисиони
Отменяне на получен превод по сметка на клиент на ПИБ
по искане на други банки
Запитване за извършени преводи за други банки по
искане на наредителя

не се предлага

без такса
1.10 лв.
10.00 лв.
без такса
15 лв.
50 лв.

15.00 лв.
15.00 лв.
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3.

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

15.00 лв.

Забележки:
1.
При преводи по реда на чл. 2, т. 2, 4.2, 4.2.1 комисионата за внасяне в брой (по чл.
1 от Глава първа, Раздел II „Касови операции”) не се дължи допълнително от
наредителя.
2.
При наредени на каса преводи по реда на чл. 2, т. 1, 3, 4.1 и 4.1.1 комисионата за
внасяне в брой (по чл. 1 от Глава първа, Раздел II „Касови операции“) се дължи
допълнително от наредителя.
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.
5.
За преводи в национална валута през Мобилното приложение се прилагат таксите
и комисионите за електронно банкиране „Моята Fibank”.
6.
Платежни нареждания за изпълнение същия работен ден през RINGS се приемат
до 15.15 часа през електронното банкиране „Моята Fibank”, в т.ч. Мобилното
приложение.
7.
Таксите по чл. 10, точки 1 и 3 са дължими от банките, изпратили искане за
отмяна или запитване за получен превод по сметка на клиент на ПИБ.
Б. В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА
Чл. 1
1.

1.1
1.2.
2.

Чл. 3

Вътрешнобанкови преводи

в офис

чрез MyFibank

При нареждане от сметка в
чуждестранна валута, различна от
евро
при нареждане от сметка в евро

6.00 лв.

3.00 лв.

4.00 лв.

1.10 лв.

При нареждане от сметка в национална
валута
От и по сметка на един и същи клиент в
ПИБ

1.50 лв.

0.50 лв.

0.50 лв.

без такса

Кредитни преводи

в офис

чрез MyFibank

1.
1.1.

Преводи в полза на клиенти на ПИБ
за суми в евро от ЕИП

1.2.

за суми до 500 евро, получени от страни
без такса
без такса
извън ЕИП или от ЕИП във валута,
различна от евро
за суми над 500 евро, получени от
0.10%, мин. 5 евро, 0.10%, мин. 5 евро,
страни извън ЕИП или от ЕИП във
макс. 150 евро
макс. 150 евро
валута, различна от евро

1.3.

2.

без такса

без такса

Изходящи преводи

2.1.

в евро за ЕИП

2.1.1.

за суми с равностойност до 100 000
лева

2.1.2.

за суми с равностойност равна на
или по- голяма от 100 000 лева

4.00 лв.

1.10 лв.

18.00 лв.

12.00 лв.
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18.00 лв.

12.00 лв.

0.15%, мин. 25.00
евро, макс. 250.00
евро

0.10%, мин. 20.00
евро, макс. 200.00
евро

15 евро

15 евро

експресни преводи извън ЕИП,
независимо от валутата или в ЕИП
във валута, различна от евро

0.25%, мин 35.00
евро, макс. 350
евро

0.20%, мин. 30.00
евро, макс. 300
евро

За УНИБанка, Р Македония (с вальор –
деня на нареждане на превода чрез
системата ПИБ – УНИБанка)

0.15%, мин 25.00
евро, макс. 250
евро

0.15%, мин. 25.00
евро, макс. 250
евро

2.1.3.

експресни преводи по желание на
клиента

2.2.

извън ЕИП, независимо от валутата
или в ЕИП във валута, различна от
евро

2.2.1.

за суми до 500 евро

2.3.

2.4.

Чл. 4
1.
1.1.
2.

2.1.
3.

3.1.
4.

4.1.
5.
5.1.
5.2.

1.
2.
3.

Други такси и комисиони
Отменяне на получен превод по сметка на клиент на ПИБ по
искане на други банки
Отменяне на получен превод в евро по сметка на клиент
на ПИБ по искане на банки от ЕИП
Отменяне или промяна на условия в нареждането за превод
по искане на наредителя
Отменяне или промяна на условия в нареждането за
превод в евро за ЕИП по искане на наредителя
Запитване за извършени преводи за други банки по искане на
наредителя
Запитване за извършени преводи в евро за други банки
в ЕИП по искане на наредителя
Запитване за извършени преводи от други банки по сметка
на клиент на ПИБ
Запитване за извършени преводи в евро от банки в ЕИП
по сметка на клиент на ПИБ
Преводи за ПИБ – Албания (с вальор същия работен ден)
за суми до 1000 евро
за суми над 1000 евро
…

100 лв.
15 лв.
80 лв. плюс
реалните
разноски
15 лв.
50 лв. плюс
реалните
разноски
15 лв.
70 лв. плюс
реалните
разноски
15 лв.
4 лв.
16 лв.

Забележки:
Условните преводи се третират като документарни акредитиви.
Връщането на получен превод по нареждане на получателя се счита за превод.
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.
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 ЕИП, таксите се заплащат
(OUR/SHA/BEN) съгласно посоченото от наредителя и съобразно условията на
съответната платежна система.
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4.

В случай че банката на получателя е недостъпна чрез европейските
платежни системи при превод по чл. 3, т.2.1., преводът се извършва под
условията и таксите на чл.3, т. 2.2 и т.2.3.

5.

Нареждания за кредитни преводи в евро със спешен вальор и/или с
равностойност равна на или по-голяма от 100 000 лева за страните от ЕИП,
приети в банковия салон до 15:30 часа, а за останалите валути приети в
банков салон до 16.30 часа, се изпълняват същия работен ден, а приетите
след този час - на следващия работен ден.
Нареждания за кредитни преводи в евро със спешен вальор и/или за суми
в евро с равностойност равна на или по-голяма от 100 000 лева за страните
от ЕИП, приети през електронното банкиране „Моята Fibank”, в т.ч.
Мобилното приложение до 16:00 часа, а за останалите валути до 17:00 часа
се изпълняват същия работен ден, а приетите след този час – на следващия
работен ден.
Таксите по чл. 4, точки 1 и 4 са дължими от банките, изпратили искане за
отмяна или запитване за получен превод по сметка на клиент на ПИБ.

6.

7.
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