
 
 

Уважаеми клиенти, 

 

Уведомяваме Ви, че с Решение на УС на Инвестбанк № 42 от 21.09.2021 година се 

изменят Тарифата за условия, лихви, такси и комисиони, прилагани от Инвестбанк АД за 

физически лица, в частта транзакционни лимити по дебитни и кредитни карти, считано от 

01.12.2021 година. Измененията са следните: 

 

1. ПРОМЯНА НА ТРАНЗАКЦИОННИТЕ ЛИМИТИ ПО КРЕДИТНИ КАРТИ ЗА ФЛ 

Mastercard Standard 

 

                                       Описание на картовите лимити 

Лимити по Тарифа 

 във валутни 

единици 

- промяна от 

Лимити по Тарифа 

 във валутни 

единици 

- промяна на  

Максимална сума за национална транзакция - плащане при търговец 2 000 10 000 

Максимална сума за национална транзакция – теглене пари в брой (АТМ и банка) 1 000 1 000 

Максимална сума за международна транзакция - плащане при търговец 2 000 10 000 

Максимална сума за международна транзакция – теглене пари в брой (АТМ и банка) 1 000 1 000 

Лимит за национални транзакции - плащане при търговец, за деня 3 000 10 000 

Лимит за национални транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за деня 2 000 2 000 

Общ лимит за национални транзакции за деня 4 000 12 000 

Лимит за международни транзакции - плащане при търговец, за деня 3 000 12 000 

Лимит за международни транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за деня 2 000 2 000 

Общ лимит за международни транзакции за деня 4 000 12 000 

Общ лимит за транзакции - плащане при търговец, за деня 3 000 12 000 

Общ лимит за транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за деня 2 000 2 000 

Общ лимит за транзакции,  за деня 4 000 12 000 

Брой опити за транзакции за деня  40 40 

Лимит за национални транзакции - плащане при търговец, за седмицата 4 000 12 000 

Лимит за национални транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за седмицата 3 000 3 000 

Общ лимит за национални транзакции,  за седмицата 5 000 12 000 

Лимит за международни транзакции - плащане при търговец,  за седмицата 4 000 12 000 

Лимит за международни транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за седмицата 3 000 3 000 

Общ лимит за международни транзакции, за седмицата 5 000 12 000 

Общ лимит за транзакции - плащане при търговец, за седмицата 4 000 12 000 

Общ лимит за транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за седмицата 3 000 3 000 

Общ лимит за транзакции, за седмицата 5 000 12 000 

Брой опити за транзакции за седмицата  80  80 

 

2. ПРОМЯНА НА ТРАНЗАКЦИОННИТЕ ЛИМИТИ ПО КРЕДИТНИ КАРТИ ЗА ФЛ 

Mastercard Gold 

  

                                       Описание на картовите лимити 

Лимити по Тарифа 

 във валутни 

единици 

- промяна от 

Лимити по Тарифа 

 във валутни 

единици 

- промяна на  

Максимална сума за национална транзакция - плащане при търговец 6 000 15 000 

Максимална сума за национална транзакция – теглене пари в брой (АТМ и банка) 3 000 3 000 

Максимална сума за международна транзакция - плащане при търговец 6 000 15 000 

Максимална сума за международна транзакция – теглене пари в брой (АТМ и банка) 3 000 3 000 



 
Лимит за национални транзакции - плащане при търговец, за деня 6 000 15 000 

Лимит за национални транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за деня 4 000 4 000 

Общ лимит за национални транзакции за деня 10 000 16 000 

Лимит за международни транзакции - плащане при търговец, за деня 6 000 15 000 

Лимит за международни транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за деня 4 000 4 000 

Общ лимит за международни транзакции за деня 10 000 16 000 

Общ лимит за транзакции - плащане при търговец, за деня 10 000 15 000 

Общ лимит за транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за деня 5 000 5 000 

Общ лимит за транзакции,  за деня 10 000 16 000 

Брой опити за транзакции за деня 40 40 

Лимит за национални транзакции - плащане при търговец, за седмицата 10 000 15 000 

Лимит за национални транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за седмицата 7 000 7 000 

Общ лимит за национални транзакции,  за седмицата 10 000 20 000 

Лимит за международни транзакции - плащане при търговец,  за седмицата 10 000 20 000 

Лимит за международни транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за седмицата 7 000 7 000 

Общ лимит за международни транзакции, за седмицата 10 000 20 000 

Общ лимит за транзакции - плащане при търговец, за седмицата 10 000 20 000 

Общ лимит за транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за седмицата 8 000 8 000 

Общ лимит за транзакции, за седмицата 10 000 20 000 

Брой опити за транзакции за седмицата 80 80 

 

 

3. ПРОМЯНА НА ТРАНЗАКЦИОННИТЕ ЛИМИТИ ПО КРЕДИТНИ КАРТИ ЗА ФЛ 

VISA Classic/VISA Free 

  

                                       Описание на картовите лимити 

Лимити по Тарифа 

 във валутни 

единици 

- промяна от  

Лимити по Тарифа 

 във валутни 

единици 

- промяна на  

Максимална сума за национална транзакция - плащане при търговец 2 000 10 000 

Максимална сума за национална транзакция – теглене пари в брой (АТМ и банка) 1 000 1 000 

Максимална сума за международна транзакция - плащане при търговец 4 000 10 000 

Максимална сума за международна транзакция – теглене пари в брой (АТМ и банка) 1 000 1 000 

Лимит за национални транзакции - плащане при търговец, за деня 4 000 10 000 

Лимит за национални транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за деня 2 000 2 000 

Общ лимит за национални транзакции за деня 6 000 12 000 

Лимит за международни транзакции - плащане при търговец, за деня 5 000 12 000 

Лимит за международни транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за деня 2 500 2 500 

Общ лимит за международни транзакции за деня 7 000 12 000 

Общ лимит за транзакции - плащане при търговец, за деня 5 000 12 000 

Общ лимит за транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за деня 2 500 2 500 

Общ лимит за транзакции,  за деня 7 000 12 000 

Брой опити за транзакции за деня  40 40 

Лимит за национални транзакции - плащане при търговец, за седмицата 6 000 12 000 

Лимит за национални транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за седмицата 3 000 3 000 

Общ лимит за национални транзакции,  за седмицата 9 000 12 000 

Лимит за международни транзакции - плащане при търговец,  за седмицата 6 000 12 000 

Лимит за международни транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за седмицата 3 000 3 000 

Общ лимит за международни транзакции, за седмицата 9 000 12 000 



 
Общ лимит за транзакции - плащане при търговец, за седмицата 6 000 12 000 

Общ лимит за транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за седмицата 3 000 3 000 

Общ лимит за транзакции, за седмицата 9 000 12 000 

Брой опити за транзакции за седмицата  80  80 

 

4. ПРОМЯНА НА ТРАНЗАКЦИОННИТЕ ЛИМИТИ ПО КРЕДИТНИ КАРТИ ЗА ФЛ 

VISA Gold 

  

                                       Описание на картовите лимити 

Лимити по Тарифа 

 във валутни 

единици 

- промяна от  

Лимити по Тарифа 

 във валутни 

единици 

- промяна на  

Максимална сума за национална транзакция - плащане при търговец 6 000 15 000 

Максимална сума за национална транзакция – теглене пари в брой (АТМ и банка) 3 000 3 000 

Максимална сума за международна транзакция - плащане при търговец 6 000 15 000 

Максимална сума за международна транзакция – теглене пари в брой (АТМ и банка) 3 000 3 000 

Лимит за национални транзакции - плащане при търговец, за деня 7 000 15 000 

Лимит за национални транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за деня 4 000 4 000 

Общ лимит за национални транзакции за деня 10 000 16 000 

Лимит за международни транзакции - плащане при търговец, за деня 8 000 15 000 

Лимит за международни транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за деня 4 000 4 000 

Общ лимит за международни транзакции за деня 12 000 16 000 

Общ лимит за транзакции - плащане при търговец, за деня 8 000 15 000 

Общ лимит за транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за деня 4 000 4 000 

Общ лимит за транзакции,  за деня 12 000 16 000 

Брой опити за транзакции за деня   40  40 

Лимит за национални транзакции - плащане при търговец, за седмицата 20 000 20 000 

Лимит за национални транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за седмицата 8 000 8 000 

Общ лимит за национални транзакции,  за седмицата 20 000 20 000 

Лимит за международни транзакции - плащане при търговец,  за седмицата 15 000 20 000 

Лимит за международни транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за седмицата 8 000 8 000 

Общ лимит за международни транзакции, за седмицата 20 000 20 000 

Общ лимит за транзакции - плащане при търговец, за седмицата 15 000 20 000 

Общ лимит за транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за седмицата 8 000 8 000 

Общ лимит за транзакции, за седмицата 20 000 20 000 

Брой опити за транзакции за седмицата  80   80 

 

5. ПРОМЯНА НА ТРАНЗАКЦИОННИТЕ ЛИМИТИ ПО ДЕБИТНИ КАРТИ  -  Debit 

Mastercard PayPass, V PAY и VISA Electron за ФЛ 

 

                                       Описание на картовите лимити 

Лимити по 

Тарифа 

 във валутни 

единици 

- промяна от  

Лимити по Тарифа 

 във валутни 

единици 

- промяна на  

Максимална сума за национална транзакция - плащане при търговец 3 000 10 000 

Максимална сума за национална транзакция – теглене пари в брой (АТМ и банка) 2 000 2 000 

Максимална сума за международна транзакция - плащане при търговец 3 000 10 000 

Максимална сума за международна транзакция – теглене пари в брой (АТМ и банка) 1 000 1 000 

Лимит за национални транзакции - плащане при търговец, за деня 3 000 10 000 

Лимит за национални транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за деня 2 000 2 000 



 
Общ лимит за национални транзакции за деня 4 000 10 000 

Лимит за международни транзакции - плащане при търговец, за деня 6 000 12 000 

Лимит за международни транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за деня 1 000 1 000 

Общ лимит за международни транзакции за деня 6 000 12 000 
Общ лимит за транзакции - плащане при търговец – за деня  6 000 12 000 

Общ лимит за транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка) – за деня 3 000 3 000 

Общ лимит за 24 часа 7 000 12 000 

Брой опити за транзакции за деня  20 20 

Лимит за национални транзакции - плащане при търговец, за седмицата 6 000 12 000 

Лимит за национални транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за седмицата 10 000 10 000 

Общ лимит за национални транзакции,  за седмицата 10 000 12 000 

Лимит за международни транзакции - плащане при търговец,  за седмицата 9 000 12 000 

Лимит за международни транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка), за седмицата 7 000 7 000 

Общ лимит за международни транзакции, за седмицата 9 000 12 000 
Общ лимит за транзакции - плащане при търговец – за седмица 9 000 12 000 

Общ лимит за транзакции – теглене пари в брой (АТМ и банка) – за седмица 10 000 10 000 

Общ лимит за транзакции, за седмицата 10 000 12 000 

Брой опити за транзакции за седмицата  80  80 

 

С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение в ролята си на 

доставчик на платежни услуги съгласно чл. 62 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие 

клиентите си  - ползватели на платежни услуги за предстоящи промени в условията на рамковия договор. 

С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените 

в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, 

на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, 

Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го 

договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за 

разноски и обезщетения. 

 

София 01.10.2021 г.  

 

 


