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Тарифа на Дайнърс клуб България АД 
 

 
Международни кредитни карти Diners Club International 

 
А. Diners Club – MasterCard Classic 

   
1.  Издаване на кредитна карта Без такса 

1.1. подновяване на карта поради изтекъл срок на валидност Без такса 

2.  Експресно издаване на карта (до 24 часа)* BGN 195.00 

3.  Издаване на допълнителна карта Без такса 

4.  Месечна членска такса за карта BGN 4.00 

5.  Месечна членска такса за допълнителна карта BGN 3.00 

6.  Получаване на карта в офис на ПИБ, различен от този, приел 
искането Без такса 

7.  Теглене от терминално устройство АТМ в България 
BGN 4.00 + 3% 
от сумата 

8.  Теглене от терминално устройство АТМ в чужбина 
BGN 4.00 + 3% 
от сумата 

9.  Теглене на суми в офис на ПИБ 5% от сумата 

10.  Плащане чрез ПОС при търговец Без такса 

11.  Деблокиране на ПИН код* BGN 5.00 

12.  Преиздаване на карта поради изгубване, забравен ПИН код, 
кражба, увреждане или друга причина BGN 20.00 

13.  Допълнителни операции с кредитни карти  

13.1. такса за застраховка при пътуване Без такса 

13.2. такса участие в наградната програма Без такса 

13.3. промяна на личните данни (адрес, телефон и др.) Без такса 

13.4. блокиране на картата в системата на Diners Club International Без такса 

13.5. необоснована рекламация на трансакция BGN 39.00 

13.6. издаване на удостоверение*  
   
13.6.1. експресно (до 24 часа) BGN 30.00 

   
13.6.2. стандартно (до 3 работни дни) BGN 15.00 

14.  Лихви  

14.1. по револвиращи кредитни карти  
   
14.1.1. лихва по редовен дълг 19% годишно 

   
14.1.2. наказателна лихва 

Лихвата по 
редовен дълг 
плюс 
наказателна 
надбавка в 
размер на 6 
пункта 

15.  Изпращане на карта с куриер на адрес в чужбина по молба на 
клиент BGN 100.00 

 
*Забележка: Таксите по т. 2, т. 11 и т. 13.6. се заплащат своевременно на каса в офис на ПИБ. 



Тарифа на Дайнърс клуб България АД 
 

Б. Diners Club – MasterCard First Lady 
   

1.  Издаване на кредитна карта Без такса 
1.1. подновяване на карта поради изтекъл срок на валидност Без такса 

2.  Експресно издаване на карта (до 24 часа)* BGN 195.00 

3.  Издаване на допълнителна карта Без такса 

4.  Месечна членска такса за карта  

4.1. Розова BGN 4.90 

4.2. Червена  BGN 16.00 

5.  Месечна членска такса за допълнителна карта  

5.1. Розова BGN 4.90 

5.2. Червена  BGN 16.00 

6.  Получаване на карта в офис на ПИБ, различен от този, приел 
искането Без такса 

7.  Теглене от терминално устройство АТМ в България BGN 4.00 + 3% от 
сумата 

8.  Теглене от терминално устройство АТМ в чужбина BGN 4.00 + 3% от 
сумата 

9.  Теглене на суми в офис на ПИБ 5% от сумата 

10.  Плащане чрез ПОС при търговец Без такса 

11.  Деблокиране на ПИН код* BGN 5.00 

12.  Преиздаване на карта поради изгубване, забравен ПИН код, 
кражба, увреждане или друга причина BGN 20.00 

13.  Допълнителни операции с кредитни карти  

13.1. такса за застраховка при пътуване Без такса 

13.2. такса участие в наградната програма Без такса 

13.3. промяна на личните данни (адрес, телефон и др.) Без такса 

13.4. блокиране на картата в системата на Diners Club International Без такса 

13.5. необоснована рекламация на трансакция BGN 39.00 
13.6. издаване на удостоверение*  
   
13.6.1. експресно (до 24 часа) BGN 30.00 

   
13.6.2. стандартно (до 3 работни дни) BGN 15.00 

14.  Лихви  

14.1. по револвиращи кредитни карти  
   
14.1.1. лихва по редовен дълг 19% годишно 

   
14.1.2. наказателна лихва 

Лихвата по 
редовен дълг 
плюс наказателна 
надбавка в 
размер на 6 
пункта 

15.  Изпращане на карта с куриер на адрес в чужбина по молба на 
клиент BGN 100.00 

 
*Забележка: Таксите по т. 2, т. 11 и т. 13.6. се заплащат своевременно на каса в офис на ПИБ. 

 



Тарифа на Дайнърс клуб България АД 
 

В. Diners Club Classic 
   

1.  Издаване на кредитна карта Без такса 
1.1. подновяване на карта поради изтекъл срок на валидност Без такса 

2.  Експресно издаване на карта (до 24 часа)* BGN 195.00 

3.  Издаване на допълнителна карта Без такса 

4.  Месечна членска такса за карта BGN 4.00 

5.  Месечна членска такса за допълнителна карта BGN 3.00 

6.  Месечна членска такса за фирмена (корпоративна) карта BGN 6.50 

7.  Получаване на карта в офис на ПИБ, различен от този, приел 
искането Без такса 

8.  Теглене от терминално устройство АТМ в България 
BGN 4.00 + 3% 
от сумата 

9.  Теглене от терминално устройство АТМ в чужбина 
BGN 4.00 + 3% 
от сумата 

10.  Теглене на суми в офис на ПИБ 5% от сумата 

11.  Плащане чрез ПОС при търговец Без такса 

12.  Деблокиране на ПИН код* BGN 5.00 

13.  Преиздаване на карта поради изгубване, забравен ПИН код, 
кражба, увреждане или друга причина BGN 20.00 

14.  Допълнителни операции с кредитни карти  

14.1. такса за застраховка при пътуване Без такса 

14.2. такса участие в наградната програма Без такса 

14.4. промяна на личните данни (адрес, телефон и др.) Без такса 

14.4. блокиране на картата в системата на Diners Club International Без такса 

14.5. необоснована рекламация на трансакция BGN 39.00 

14.6. издаване на удостоверение*  
   
14.6.1. експресно (до 24 часа) BGN 30.00 

   
14.6.2. стандартно (до 3 работни дни) BGN 15.00 

15.  Лихви  

15.1. наказателна лихва при просрочие за чардж 20% годишно 
15.2. по револвиращи кредитни карти  
   
15.2.1. лихва по редовен дълг 19% годишно 

   
15.2.2. наказателна лихва 

Лихвата по 
редовен дълг 
плюс 
наказателна 
надбавка в 
размер на 6 
пункта 

16.  Изпращане на карта с куриер на адрес в чужбина по молба на 
клиент BGN 100.00 

 
*Забележка: Таксите по т. 2, т. 12 и т. 14.6. се заплащат своевременно на каса в офис на ПИБ. 
 

  



Тарифа на Дайнърс клуб България АД 
 

 

Г. Diners Club International First Lady 
   

1.  Издаване на кредитна карта Без такса 

1.1. подновяване на карта поради изтекъл срок на валидност Без такса 

2.  Експресно издаване на карта (до 24 часа)* BGN 195.00 

3.  Издаване на допълнителна карта Без такса 

4.  Месечна членска такса за карта  

4.1. Розова BGN 4.90 

4.2. Червена  BGN 16.00 
5.  Месечна членска такса за допълнителна карта  

5.1. Розова BGN 4.90 

5.2. Червена  BGN 16.00 

6.  Получаване на карта в офис на ПИБ, различен от този, приел 
искането Без такса 

7.  Теглене от терминално устройство АТМ в България 
BGN 4.00 + 3% от 
сумата 

8.  Теглене от терминално устройство АТМ в чужбина 
BGN 4.00 + 3% от 
сумата 

9.  Теглене на суми в офис на ПИБ 5% от сумата 

10.  Плащане чрез ПОС при търговец Без такса 

11.  Деблокиране на ПИН код* BGN 5.00 

12.  Преиздаване на карта поради изгубване, забравен ПИН код, 
кражба, увреждане или друга причина BGN 20.00 

13.  Допълнителни операции с кредитни карти  
13.1. такса за медицинска застраховка Без такса 

13.2. такса участие в наградната програма Без такса 

13.3. промяна на личните данни (адрес, телефон и др.) Без такса 

13.4. блокиране на картата в системата на Diners Club International Без такса 

13.5. необоснована рекламация на трансакция BGN 39.00 

13.6. издаване на удостоверение*  
   
13.6.1. експресно (до 24 часа) BGN 30.00 

   
13.6.2. стандартно (до 3 работни дни) BGN 15.00 

14.  Лихви  

14.1.  наказателна лихва при просрочие за чардж 20% годишно 

14.2. по револвиращи кредитни карти  
   
14.2.1. лихва по редовен дълг 19% годишно 

   
14.2.2. наказателна лихва 

Лихвата по 
редовен дълг 
плюс наказателна 
надбавка в 
размер на 6 
пункта 

15.  Изпращане на карта с куриер на адрес в чужбина по молба на 
клиент BGN 100.00 

 
*Забележка: Таксите по т. 2, т. 11 и т. 13.6. се заплащат своевременно на каса в офис на ПИБ. 
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Д. Diners Club International Co-Brand 
   

1.  Издаване на кредитна карта Без такса 
1.1. подновяване на карта поради изтекъл срок на валидност Без такса 

2.  Експресно издаване на карта (до 24 часа)* BGN 195.00 

3.  Издаване на допълнителна карта Без такса 

4.  Месечна членска такса за карта BGN 4.00 

5.  Месечна членска такса за допълнителна карта BGN 3.00 

6.  Месечна членска такса за фирмена (корпоративна) карта BGN 6.50 

7.  Получаване на карта в офис на ПИБ, различен от този, приел 
искането Без такса 

8.  Теглене от терминално устройство АТМ в България 
BGN 4.00 + 3% 
от сумата 

9.  Теглене от терминално устройство АТМ в чужбина 
BGN 4.00 + 3% 
от сумата 

10.  Теглене на суми в офис на ПИБ 5% от сумата 

11.  Плащане чрез ПОС при търговец Без такса 

12.  Деблокиране на ПИН код* BGN 5.00 

13.  Преиздаване на карта поради изгубване, забравен ПИН код, 
кражба, увреждане или друга причина BGN 20.00 

14.  Допълнителни операции с кредитни карти  

14.1. такса за застраховка при пътуване Без такса 

14.2. такса участие в наградната програма Без такса 

14.4. промяна на личните данни (адрес, телефон и др.) Без такса 

14.4. блокиране на картата в системата на Diners Club International Без такса 

14.5. необоснована рекламация на трансакция BGN 39.00 

14.6. издаване на удостоверение*  
   
14.6.1. експресно (до 24 часа) BGN 30.00 

   
14.6.2. стандартно (до 3 работни дни) BGN 15.00 

15.  Лихви  

15.1. наказателна лихва при просрочие за чардж 22% годишно 
15.2. по револвиращи кредитни карти  
   
15.2.1. лихва по редовен дълг 19% годишно 

   
15.2.2. наказателна лихва 

Лихвата по 
редовен дълг 
плюс 
наказателна 
надбавка в 
размер на 6 
пункта 

16.  Изпращане на карта с куриер на адрес в чужбина по молба на 
клиент BGN 100.00 

 
*Забележка: Таксите по т. 2, т. 12 и т. 14.6. се заплащат своевременно на каса в офис на ПИБ. 
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Е. Diners Club International Prive 
   

1.  Издаване на кредитна карта Без такса 
1.1. подновяване на карта поради изтекъл срок на валидност Без такса 

2.  Експресно издаване на карта (до 24 часа)* BGN 195.00 

3.  Издаване на допълнителна карта Без такса 

4.  Месечна членска такса за карта BGN 80.00 

5.  Месечна членска такса за допълнителна карта BGN 30.00 

6.  Теглене от терминално устройство АТМ в България 
BGN 4.00 + 3% от 
сумата 

7.  Теглене от терминално устройство АТМ в чужбина 
BGN 4.00 + 3% от 
сумата 

8.  Теглене на суми в офис на ПИБ 5% от сумата 

9.  Плащане чрез ПОС при търговец Без такса 

10.  Деблокиране на ПИН код* BGN 5.00 

11.  Преиздаване на карта поради изгубване, забравен ПИН код, 
кражба, увреждане или друга причина BGN 30.00 

12.  Допълнителни операции с кредитни карти  

12.1. необоснована рекламация на трансакция BGN 39.00 

12.2. издаване на удостоверение*  

12.2.1. експресно (до 24 часа) BGN 30.00 

12.2.2. стандартно (до 3 работни дни) BGN 15.00 

13.  Лихви  

14.2.1. лихва по редовен дълг 16% годишно 

   
14.2.2. наказателна лихва 

Лихвата по 
редовен дълг 
плюс наказателна 
надбавка в 
размер на 4 
пункта 

14.  Изпращане на карта с куриер на адрес в чужбина по молба на 
клиент BGN 100.00 

 
*Забележка: Таксите по т. 2, т. 10 и т. 12.2. се заплащат своевременно на каса в офис на ПИБ. 
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Ж. Други такси и комисионни по международни кредитни карти 
Diners Club International 

   

1.  Дължими такси и комисиони от търговци за плащане с кредитни 
карти чрез ПОС терминали По договореност 

2.  Извлечение по кредитна карта на хартиен носител  

2.1. по пощата за последния отчетен период Без такса 

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

2.3. при поискване в ПИБ за предходен отчетен период BGN 1.00 

2.4. при поискване за период преди 2010г. BGN 10.00 

3.  Извлечение по имейл за последния отчетен период Без такса 

4.  
Такса за посещение на ВИП салон на международни летища, за 
кредитни карти Diner International Classic  и Diners Club 
International First Lady – розова 

BGN 30.00 

4.1. такса за посещение на ВИП салон на международни летища за 
карта Дайнърс клуб - PRIVE Без такса 

4.2. такса за посещение на ВИП салон на международни летища за 
карта Дайнърс клуб - First Lady – червена Без такса 

5. 
Такса за посещение на ВИП салон на международни летища  за 
кредитни карти Diners Club – Mastercard First Lady, Diners Club – 
Mastercard Classic 

BGN 30.00 

 


