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I. Общи положения
1. Настоящата Тарифа регламентира таксите и комисионите, прилагани от ИЗИПЕЙ
АД при предоставянето на платежни услуги и услуги по „пощенски парични преводи", в
случай че няма изрично договорени други такива между ИЗИПЕЙ АД и клиентите.
2. Тарифата е достъпна в офисите на ИЗИПЕЙ АД и на официалната интернет
страница на дружеството: www.easypay.bg.
3. ИЗИПЕЙ АД може да променя таксите и комисионите за предоставяните услуги,
като информацията за промените е достъпна на официалната интернет страница на
дружеството: www.easypay.bg.
3.1 Когато промените се отнасят до услугата „пощенски парични преводи”, те се
обявяват 7 (седем) дни преди влизането им в сила.
3.2 Промените, които се отнасят до платежните услуги за клиенти, се обявяват 2
(два) месеца преди влизането им в сила, освен ако са свързани с разширяване на обхвата
на услугите и/или са по-благоприятни за тях, при което влизат в сила незабавно.

4. Промените имат действие за в бъдеще и не засягат вече платени авансово
еднократни или абонаментни такси, предхождащи влизането в сила на промяната.

II. Такси и комисиони
5. Таксите за предоставяните от ИЗИПЕЙ АД услуги се заплащат от платеца
(наредителя) в брой или по безкасов път при нареждане на превода, освен ако друго
не е изрично договорено между ИЗИПЕЙ АД и платеца/получателя.

6. Платената такса в брой или по безкасов път се отразява върху платежен
документ. Може да не се издава платежен документ, когато преводът се инициира
чрез Интернет, телефон или друго устройство, предназначено за това.
7. ИЗИПЕЙ АД може да договаря с клиенти, които системно използват услугите
на ИЗИПЕЙ АД, такси и комисиони различни от обявените в Тарифата.
8. Всички такси и комисиони в Тарифата са крайни за ползвателите на услуги и
върху тях не се начислява ДДС.

III. Платежни услуги
9.1

9. Платежни сметки
Откриване на платежна сметка

9.2

Отчет (извлечение) по платежна сметка

9.2.1

Електронни извлечения
чрез интернет страницата на ePay.bg

без такса

без такса

9.2.2

Извлечение на хартиен носител

a)

за конкретна платежна операция, при поискване в ИЗИПЕЙ 1 лв.
АД

б)

Месечно, при поискване в ИЗИПЕЙ АД

3 лв. на месечен отчет

в)

по пощата

важат таксите, посочени
в подт. а) и б) като
куриерските разходи са
за сметка на клиента

9.3

Закриване на платежна сметка

без такса

Забележка! При закриване или блокиране на платежна
сметка остатъкът от наличната сума може да се изтегли от
ползвателя, като се прилагат таксите, посочени в т. 12

Преводи, наредени по електронен път

10. Операции с Микросметка
10.1

Откриване на Микросметка

без такса

10.2

Отчет (извлечение) по Микросметка

10.2.1

Електронни извлечения
чрез клиентския профил на клиента в ePay.bg

без такса

10.2.2

Извлечение на хартиен носител

a)

за конкретна
ИЗИПЕЙ АД

б)

Месечно, при поискване в ИЗИПЕЙ АД

3 лв. на месечен отчет

в)

по пощата

важат
таксите,
посочени в подт. а) и б)
като
куриерските
разходи са за сметка на
клиента

10.3

Закриване на Микросметка

без такса

платежна

операция,

при

поискване

в 1 лв.

Забележка! При закриване или блокиране на Микросметка остатъкът от наличната сума
може да се изтегли от ползвателя, като се прилагат таксите, посочени в т. 12 Преводи,
наредени по електронен път
10.4

Предплатена виртуална карта Visa, издавана от ЦКБ

10.4.1

Теглене на суми в брой от виртуална карта в офиси на Таксата по т. 11.6
Изипей АД

10.4.2

Банков превод от
българска банка

виртуална

карта

към

сметка

в 0.80 лв.

11. Захранване на платежна сметка. Захранване на Микросметка)
11.1
11.1.1

С банкова карта на банкомат чрез B-pay - таксата се
приспада от захранваната сума
0.47% от сумата, но не
по-малко от 0,01 лв.

С карта Maestro

11.1.2

С карта Visa Electron/ V Pay/ Visa Debit/ Visa Credit,
0.50 % от сумата
издадена от българска банка

11.1.3

С карта Visa Business / American Express/ Euroline
American Express/ DinersClub, издадена от българска 0.95 % от сумата
банка

11.1.4

С карта MasterCard
българска банка

Credit/Debit,

издадена

от

11.1.5

С карта Business MasterCard, издадена от българска
1.2% от сумата
банка

11.1.6

С карта Visa/Visa Electron/MasterCard/AMEX, издадена
от чуждестранна банка, от небанкова институция или 2.9 % от сумата
обслужвана от чуждестранен авторизационен център

11.2

С банкова карта чрез ePay.bg

11.2.1

С карта Maestro

11.2.2

С карта Visa Electron/ Visa Debit/ V Pay/ Visa Debit/ Visa 0.50 % от сумата

0.50% от сумата

0.47% от сумата, но не помалко от 0,01 лв.

Credit, издадена от българска банка
11.2.3

Превод с карта Visa Business/ American Express/
Euroline American Express/ DinersClub, издадена от 0.95 % от сумата
българска банка

11.2.4

С карта MasterCard
българска банка

11.2.5

С карта Business MasterCard, издадена от българска
1.2% от сумата
банка

11.2.6

С карта Visa/ Visa Electron/
Visa Debit/ V Pay/
MasterCard/ Maestro/Debit MasterCard, издадена от 2.9 % от сумата
чуждестранна банка, от небанкова институция или
обслужвана от чуждестранен авторизационен център

11.3

С превод от Микросметка или платежна сметка,
без такса
открита от Изипей АД

Credit/Debit,

издадена

11.4

С превод от банкова сметка

от

0.50% от сумата

без такса за ИЗИПЕЙ,
само таксата на банката
за превода

11.5

С банков превод в чуждестранна валута, като се
без такса
посочи IBAN

11.6

В брой, в офис от мрежата на ИЗИПЕЙ АД
Размер на превода в лева

такса

до 5,00 лв

0,11 лв

5,01 – 10,00 лв

0,17 лв

10,01 – 15,00 лв

0,22 лв

15,01 – 20,00 лв

0,28 лв

20,01 – 25,00 лв

0,33 лв

25,01 – 30,00 лв

0,39 лв

30,01 – 35,00 лв

0,44 лв

35,01 – 40,00 лв

0,50 лв

40,01 – 45,00 лв

0,55 лв

45,01 – 50,00 лв

0,61 лв

50,01 – 55,00 лв

0,66 лв

55,01 – 60,00 лв

0,72 лв

60,01 – 65,00 лв

0,77 лв

65,01 – 70,00 лв

0,83 лв

70,01 – 75,00 лв

0,88 лв

75,01 – 80,00 лв

0,94 лв

80,01 – 85,00 лв

0,99 лв

85,01 – 90,00 лв

1,05 лв

90,01 – 95,00 лв

1,07 лв

95,01 – 100,00 лв

1,10 лв

100,01 – 110,00 лв

1,16 лв

110,01 – 120,00 лв

1,27 лв

120,01 – 130,00 лв

1,43 лв

130,01 – 140,00 лв

1,54 лв

140,01 – 150,00 лв

1,62 лв

150,01 – 160,00 лв

1,76 лв

160,01 – 170,00 лв

1,87 лв

170,01 – 180,00 лв

1,95 лв

180,01 – 190,00 лв

2,06 лв

190,01 – 200,00 лв

2,17 лв

200,01 – 210,00 лв

2,28 лв

210,01 – 220,00 лв

2,39 лв

220,01 – 230,00 лв

2,50 лв

230,01 – 240,00 лв

2,61 лв

240,01 – 250,00 лв

2,72 лв

250,01 – 260,00 лв

2,83 лв

260,01 – 270,00 лв

2,94 лв

270,01 – 280,00 лв

3,05 лв

280,01 – 290,00 лв

3,16 лв

290,01 – 300,00 лв

3,27 лв

300,01 – 350,00 лв

3,44 лв

350,01 – 400,00 лв

3,55 лв

400,01 – 450,00 лв

3,66 лв

450,01 – 500,00 лв

3,77 лв

500,01 – 550,00 лв

3,85 лв

550,01 – 600,00 лв

3,96 лв

600,01 – 650,00 лв

4,07 лв

650,01 – 700,00 лв

4,18 лв

700,01 – 750,00 лв

4,29 лв

750,01 – 800,00 лв

4,40 лв

800,01 – 850,00 лв

4,51 лв

850,01 – 900,00 лв

4,62 лв

900,01 – 950,00 лв

4,73 лв

950,01 – 1000,00 лв

4,84 лв

1000,01 – 1100,00 лв

5,06 лв

1100,01 – 1200,00 лв

5,17 лв

1200,01 – 1300,00 лв

5,34 лв

1300,01 – 1400,00 лв

5,50 лв

1400,01 – 1500,00 лв

5,67 лв

1500,01 – 1600,00 лв

5,83 лв

1600,01 – 1700,00 лв

6,00 лв

1700,01 – 1800,00 лв

6,16 лв

1800,01 – 1900,00 лв

6,33 лв

1900,01 – 2000,00 лв

6,49 лв

2000,01 – 2100,00 лв

6,66 лв

2100,01 – 2200,00 лв

6,88 лв

2200,01 – 2300,00 лв

7,10 лв

2300,01 – 2400,00 лв

7,32 лв

2400,01 – 2500,00 лв

7,54 лв

2500,01 – 2600,00 лв

7,76 лв

2600,01 – 2700,00 лв

7,98 лв

2700,01 – 2800,00 лв

8,20 лв

2800,01 – 2900,00 лв

8,42 лв

2900,01 – 3000,00 лв

8,64 лв

3000,00 – 3500,00 лв

9,57 лв

3500,01 – 4000,00 лв

10,95 лв

4000,01 – 4500,00 лв

12,32 лв

4500,01 – 5000,00 лв

13,70 лв

12. Преводи по електронен път
12.1

Вътрешни за системата на ИЗИПЕЙ АД преводи

12.1.1

Превод от/по платежна сметка при ИЗИПЕЙ АД, нареден по без такса
електронен път

12.1.2

Превод от/по Микросметка, нареден по електронен път

12.2

Преводи по банкова сметка:

12.2.1

От Микросметка или платежна сметка

Таксата по 12.2.9, буква а)

12.2.2

От карта Maestro, издадена от българска банка

0.47% + таксата по 12.2.9,
макс. 1.00 лв.

12.2.3

без такса

0.40%
12.2.9

+

таксата

по

12.2.4

От карта Visa Electron / V PAY/ Visa Debit/ Visa Credit, 0.50%
издадена от българска банка
12.2.9

+

таксата

по

12.2.5

От карта MasterCard Credit/Debit, издадена от българска 0.50%
банка
12.2.9

+

таксата

по

12.2.6

С карта Business MasterCard, издадена от българска 1.2%
от
сумата
банка
таксата по 12.2.9

+

12.2.7

От карта Visa Business, Diners Club, American Express и 0.95 %
Euroline American Express издадена от българска банка
12.2.9

12.2.8

От карта Visa / MasterCard / Maestro, издадена от чужда
банка, от небанкова институция или обслужвана от 2.9 % + таксата по 12.2.9
чуждестранен авторизационен център

12.2.9

Такса за банков превод

От карта Maestro, издадена от Пощенска банка

+

таксата

a) За превод по сметка при друг доставчик на платежни
услуги
0.80 лв.
б) За превод по сметка на получателя в ЦКБ или по
0.40 лв.
сметка в ПИБ
12.3

Преводи с банкова карта по платежна сметка в Изипей Таксата по т. 11.2
АД

12.4

Преводи в брой (получаване на парите в офис на

по

Изипей)
Наредителят подава нареждането за превод/ теглене в
брой по електронен път чрез ePay.bg, сумата се получава в
брой в офис на ИЗИПЕЙ АД

Таксите се заплащат от Наредителя, освен ако изрично
друго не е договорено.
12.4.1

Превод/ нареждане за теглене в брой от платежна сметка Таксите по т. 11.6
или от Микросметка

12.4.2

Превод с карта Maestro, издадена от българска банка

12.4.3

0.47% от сумата, но не
по-малко от 0,01 лв. + +
таксата по т. 11.6
Превод с карта VisaElectron/ V Pay/ Visa Debit/ Visa Credit, 0.50 % от сумата +
издадена от българска банка
таксата по т. 11.6

12.4.4

Превод с карта Visa Business/ American Express/ Euroline
0.95 % от сумата +
American Express / Diners Club, издадена от българска
таксата по т. 11.6
банка

12.4.5

Превод с карта MasterCard Credit/Debit, издадена от 0.50% от сумата +
българска банка
таксата по т. 11.6

12.4.6

1.2%
от
сумата
С карта Business MasterCard, издадена от българска таксата по т. 11.6
банка

12.4.7

Превод с карта Visa/Visa Electron/V
издадена от чуждестранна банка,
институция
или
обслужвани
от
авторизационен център

Pay/MasterCard,
от небанкова
чуждестранен

Размер на превода в лева

Такса

До 100 лв.

5 лв.

100,01 – 200,00 лв.

8 лв.

200,01 – 300,00 лв.

12 лв.

300,01- 400,00 лв.

16 лв.

400,01 – 500,00 лв.

20 лв.

500,01 – 750,00 лв.

30 лв.

750,01 – 1000,00 лв.

40 лв.

1000,01 – 1250,00 лв.

50 лв.

1250,01 – 1500,00 лв.

60 лв.

1500,01 – 1750,00 лв.

70 лв.

1750,01 – 2000,00 лв.

80 лв.

2000,01 – 2250,00 лв.

90 лв.

2250,01 – 3000,00 лв.

120 лв.

3000,01 – 4000,00 лв.

160 лв.

4000,01 – 5000,00 лв.

200 лв.

13. Налични парични преводи /в брой/
13.1

Преводи в страната
Средствата се предоставят и съответно се получават в брой в
офис от мрежата на ИЗИПЕЙ АД
Таксата се заплаща от Наредителя.

+

Размер на превода в лева

Такса

До 5,00 лв.

0,20 лв

5,01 – 10,00 лв.

0,30 лв

10,01 – 15,00 лв.

0,40 лв

15,01 – 20,00 лв.

0,50 лв

20,01 – 25,00 лв.

0,60 лв

25,01 – 30,00 лв.

0,70 лв

30,01 – 35,00 лв.

0,80 лв

35,01 – 40,00 лв.

0,90 лв

40,01 – 45,00 лв.

1,00 лв

45,01 – 50,00 лв.

1,10 лв

50,01 – 55,00 лв.

1,20 лв

55,01 – 60,00 лв.

1,30 лв

60,01 – 65,00 лв.

1,40 лв

65,01 – 70,00 лв.

1,50 лв

70,01 – 75,00 лв.

1,60 лв

75,01 – 80,00 лв.

1,70 лв

80,01 – 85,00 лв.

1,80 лв

85,01 – 90,00 лв.

1,90 лв

90,01 – 95,00 лв.

1,95 лв

95,01 – 100,00 лв.

2,00 лв

100,01 – 110,00 лв.

2,10 лв

110,01 – 120,00 лв.

2,30 лв

120,01 – 130,00 лв.

2,60 лв

130,01 – 140,00 лв.

2,80 лв

140,01 – 150,00 лв.

2,95 лв

150,01 – 160,00 лв.

3,20 лв

160,01 – 170,00 лв.

3,40 лв

170,01 – 180,00 лв.

3,55 лв

180,01 – 190,00 лв.

3,75 лв

190,01 – 200,00 лв.

3,95 лв

200,01 – 210,00 лв.

4,15 лв

210,01 – 220,00 лв.

4,35 лв

220,01 – 230,00 лв.

4,55 лв

230,01 – 240,00 лв.

4,75 лв

240,01 – 250,00 лв.

4,95 лв

250,01 – 260,00 лв.

5,15 лв

260,01 – 270,00 лв.

5,35 лв

270,01 – 280,00 лв.

5,55 лв

280,01 – 290,00 лв.

5,75 лв

290,01 – 300,00 лв.

5,95 лв

300,01 – 350,00 лв.

6,25 лв

350,01 – 400,00 лв.

6,45 лв

400,01 – 450,00 лв.

6,65 лв

450,01 – 500,00 лв.

6,85 лв

500,01 – 550,00 лв.

7,00 лв

550,01 – 600,00 лв.

7,20 лв

600,01 – 650,00 лв.

7,40 лв

650,01 – 700,00 лв.

7,60 лв

700,01 – 750,00 лв.

7,80 лв

750,01 – 800,00 лв.

8,00 лв

800,01 – 850,00 лв.

8,20 лв

850,01 – 900,00 лв.

8,40 лв

900,01 – 950,00 лв.

8,60 лв

950,01 – 1000,00 лв.

8,80 лв

1000,01 – 1100,00 лв.

9,20 лв

1100,01 – 1200,00 лв.

9,40 лв

1200,01 – 1300,00 лв.

9,70 лв

1300,01 – 1400,00 лв.

10,00 лв

1400,01 – 1500,00 лв.

10,30 лв

1500,01 – 1600,00 лв.

10,60 лв

1600,01 – 1700,00 лв.

10,90 лв

1700,01 – 1800,00 лв.

11,20 лв

1800,01 – 1900,00 лв.

11,50 лв

1900,01 – 2000,00 лв.

11,80 лв

2000,01 – 2100,00 лв.

12,10 лв

2100,01 – 2200,00 лв.

12,50 лв

2200,01 – 2300,00 лв.

12,90 лв

2300,01 – 2400,00 лв.

13,30 лв

2400,01 – 2500,00 лв.

13,70 лв

2500,01 – 2600,00 лв.

14,10 лв

2600,01 – 2700,00 лв.

14,50 лв

2700,01 – 2800,00 лв.

14,90 лв

2800,01 – 2900,00 лв.

15,30 лв

2900,01 – 3000,00 лв.

15,70 лв

3000,00 - 3500,00 лв.

17,40 лв

3500,01 - 4000,00 лв.

19,90 лв

4000,01 - 4500,00 лв.

22,40 лв

4500,01 - 5000,00 лв.

24,90 лв

13.2

Парични преводи към Република Кипър
Средствата се предоставят и съответно се получават в брой в
офис от мрежата на ИЗИПЕЙ АД.
Таксата се заплаща от Наредителя

Размер на превода в лева

Такса

до 20,00

3,20

до 50,00

4,80

до 100,00

7,20

до 150,00

10,40

до 200,00

12,00

до 250,00

14,40

до 300,00

16,00

до 350,00

16,00

до 400,00

18,40

до 450,00

20,00

до 500,00

20,00

до 550,00

24,80

до 600,00

24,80

до 650,00

28,00

до 700,00

28,00

до 750,00

28,00

до 800,00

32,00

до 850,00

32,00

до 900,00

32,00

до 950,00

36,00

до 1000,00

36,00

до 1100,00

36,00

до 1200,00

48,00

до 2000,00

64,00

до 2250,00

66,40

до 2500,00

68,00

до 2750,00

80,00

до 3000,00

88,00

до 3250,00

104,00

до 3500,00

120,00

до 3750,00

128,00

до 4000,00

136,00

до 4250,00

144,00

до 4500,00

160,00

до 4750,00

168,00

до 5000,00

176,00

14. Вносна бележка по банкова сметка /средствата се предоставят
в брой/
До 5,00 лв

0,91 лв

5,01 – 10,00 лв

0,97 лв

10,01 – 15,00 лв

1,02 лв

15,01 – 20,00 лв

1,08 лв

20,01 – 25,00 лв

1,13 лв

25,01 – 30,00 лв

1,19 лв

30,01 – 35,00 лв

1,24 лв

35,01 – 40,00 лв

1,30 лв

40,01 – 45,00 лв

1,35 лв

45,01 – 50,00 лв

1,41 лв

50,01 – 55,00 лв

1,46 лв

55,01 – 60,00 лв

1,52 лв

60,01 – 65,00 лв

1,57 лв

65,01 – 70,00 лв

1,63 лв

70,01 – 75,00 лв

1,68 лв

75,01 – 80,00 лв

1,74 лв

80,01 – 85,00 лв

1,79 лв

85,01 – 90,00 лв

1,85 лв

90,01 – 95,00 лв

1,87 лв

95,01 – 100,00 лв

1,90 лв

100,01 – 110,00 лв

1,96 лв

110,01 – 120,00 лв

2,07 лв

120,01 – 130,00 лв

2,23 лв

130,01 – 140,00 лв

2,34 лв

140,01 – 150,00 лв

2,42 лв

150,01 – 160,00 лв

2,56 лв

160,01 – 170,00 лв

2,67 лв

170,01 – 180,00 лв

2,75 лв

180,01 – 190,00 лв

2,86 лв

190,01 – 200,00 лв

2,97 лв

200,01 – 210,00 лв

3,08 лв

210,01 – 220,00 лв

3,19 лв

220,01 – 230,00 лв

3,30 лв

230,01 – 240,00 лв

3,41 лв

240,01 – 250,00 лв

3,52 лв

250,01 – 260,00 лв

3,63 лв

260,01 – 270,00 лв

3,74 лв

270,01 – 280,00 лв

3,85 лв

280,01 – 290,00 лв

3,96 лв

290,01 – 300,00 лв

4,07 лв

300,01 – 350,00 лв

4,24 лв

350,01 – 400,00 лв

4,35 лв

400,01 – 450,00 лв

4,46 лв

450,01 – 500,00 лв

4,57 лв

500,01 – 550,00 лв

4,65 лв

550,01 – 600,00 лв

4,76 лв

600,01 – 650,00 лв

4,87 лв

650,01 – 700,00 лв

4,98 лв

700,01 – 750,00 лв

5,09 лв

750,01 – 800,00 лв

5,20 лв

800,01 – 850,00 лв

5,31 лв

850,01 – 900,00 лв

5,42 лв

900,01 – 950,00 лв

5,53 лв

950,01 – 1000,00 лв

5,64 лв

1000,01 – 1100,00 лв

5,86 лв

1100,01 – 1200,00 лв

5,97 лв

1200,01 – 1300,00 лв

6,14 лв

1300,01 – 1400,00 лв

6,30 лв

1400,01 – 1500,00 лв

6,47 лв

1500,01 – 1600,00 лв

6,63 лв

1600,01 – 1700,00 лв

6,80 лв

1700,01 – 1800,00 лв

6,96 лв

1800,01 – 1900,00 лв

7,13 лв

1900,01 – 2000,00 лв

7,29 лв

2000,01 – 2100,00 лв

7,46 лв

2100,01 – 2200,00 лв

7,68 лв

2200,01 – 2300,00 лв

7,90 лв

2300,01 – 2400,00 лв

8,12 лв

2400,01 – 2500,00 лв

8,34 лв

2500,01 – 2600,00 лв

8,56 лв

2600,01 – 2700,00 лв

8,78 лв

2700,01 – 2800,00 лв

9,00 лв

2800,01 – 2900,00 лв

9,22 лв

2900,01 – 3000,00 лв

9,44 лв

3000,00 - 3500,00 лв

10,37 лв

3500,01 - 4000,00 лв

11,75 лв

14.1

14.2

4000,01 - 4500,00 лв

13,12 лв

4500,01 - 5000,00 лв

14,50 лв

Плащане на местни данъци и такси към общини, с които Изипей АД има сключен договор
Плащане на "Данък сгради" и "Такса смет" с въвеждане на
IBAN на съответната община

1,2 % от сумата, но не помалко от 1.00 лв. и не повече от 5.00 лв.
таксата за банков превод
в брой + 0,80 лв.

15. Плащане към регистриран в системата на ИЗИПЕЙ АД търговец
15.1

Плащане с Микросметка или от платежна сметка
в Изипей АД

15.2

Плащане с банкови карти

15.2.1

С карта Maestro и Debit MasterCard, издадени от
българска банка
С кредитна карта MasterCard, издадена от българска
банка
С карти Visa Еlectron, Visa Debit, Vpay, издадени от
българска банка

15.2.2
15.2.3
15.2.4

С кредитна карта Visa, издадена от българска банка

15.2.5

С кредитна карта Visa Business, Diners Club/ AmEx,
издадена от българска банка
С дебитни и кредитни карти Business MasterCard, издадена от българска банка
С карти Visa/ Visa Electron/ MasterCard/ Maestro, издадени от чужда банка, от небанкова институция или
обслужвана от чуждестранен авторизационен център

15.2.6
15.2.7

без такса

0,40%
0,50%
0,40%
0,50%
0,95%
1,20 %
2,90 %

15.2.8

С карти Visa Electron, издадени от Пощенска банка

15.2.9

С карти MasterCard, Visa и AmEx, издадени от Пощенска
0,95%
банка

0,65%

Бележка! При плащане с определени видове карти към регистрирани търговци, не се удържа такса, в случай на договорка между Изипей АД и банката-издател на картата.
Информация за изключенията от таксите по т. 15.2 е поместена на интернет страницата на системата ePay.bg –
www.epay.bg

15.3

1,2 % от сумата, мин.
Плащане към Агенция по геодезия, картография и
0,24 лв. + съответната
кадастър
такса по т. 11.2

15.4

Плащане в брой, в офис от мрежата на ИЗИПЕЙ
АД

15.4.1

Плащане към Орифлейм

15.4.2

без такса, освен ако друго не е договорено с
търговеца - получател на
плащането

Размер на сумата в лева

Такса

0,01 – 100,00

0,40 лв.

100,01 – 200,00

0,50 лв.

Над 200,00

0,5 % от сумата

Плащане към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“
Размер на сумата в лева

Такса

0,01 – 5,00

0,10 лв.

15.5
15.6

5,01 - 100,00

0,50 лв.

Над 100,00

1,20 лв.

Теглене на суми в брой от кредит от "Тексим банк" АД
над разрешения от банката кредитен лимит в рамките Таксите по т. 11.6
на 1 календарна година
Вноска на суми по кредит от "Тексим банк" АД над
1,2 % (мин. 0.20 лв.) от
разрешения от банката кредитен лимит в рамките на 1
сумата на вноската
календарна година

IV. Пощенски парични преводи
16.

Извършване на пощенски
парични преводи
Размер на превода в лева

Такса

До 5,00 лв.

0,50 лв.

5,01 – 10,00 лв.

0,60 лв.

10,01 – 15,00 лв.

0,70 лв.

15,01 – 20,00 лв.

0,80 лв.

20,01 – 25,00 лв.

0,90 лв.

25,01 – 30,00 лв.

1,00 лв.

30,01 – 35,00 лв.

1,10 лв.

35,01 – 40,00 лв.

1,20 лв.

40,01 – 45,00 лв.

1,30 лв.

45,01 – 50,00 лв.

1,40 лв.

50,01 – 55,00 лв.

1,50 лв.

55,01 – 60,00 лв.

1,60 лв.

60,01 – 65,00 лв.

1,70 лв.

65,01 – 70,00 лв.

1,80 лв.

70,01 – 75,00 лв.

1,90 лв.

75,01 – 80,00 лв.

2,00 лв.

80,01 – 85,00 лв.

2,10 лв.

85,01 – 90,00 лв.

2,20 лв.

90,01 – 95,00 лв.

2,25 лв.

95,01 – 100,00 лв.

2,30 лв.

100,01 – 110,00 лв.

2,40 лв.

110,01 – 120,00 лв.

2,60 лв.

120,01 – 130,00 лв.

2,90 лв.

130,01 – 140,00 лв.

3,10 лв.

140,01 – 150,00 лв.

3,25 лв.

150,01 – 160,00 лв.

3,50 лв.

160,01 – 170,00 лв.

3,70 лв.

170,01 – 180,00 лв.

3,85 лв.

180,01 – 190,00 лв.

4,05 лв.

190,01 – 200,00 лв.

4,25 лв.

200,01 – 210,00 лв.

4,45 лв.

210,01 – 220,00 лв.

4,65 лв.

220,01 – 230,00 лв.

4,85 лв.

230,01 – 240,00 лв.

5,05 лв.

240,01 – 250,00 лв.

5,25 лв.

250,01 – 260,00 лв.

5,45 лв.

260,01 – 270,00 лв.

5,65 лв.

270,01 – 280,00 лв.

5,85 лв.

280,01 – 290,00 лв.

6,05 лв.

290,01 – 300,00 лв.

6,25 лв.

300,01 – 350,00 лв.

6,55 лв.

350,01 – 400,00 лв.

6,75 лв.

400,01 – 450,00 лв.

6,95 лв.

450,01 – 500,00 лв.

7,15 лв.

500,01 – 550,00 лв.

7,30 лв.

550,01 – 600,00 лв.

7,50 лв.

600,01 – 650,00 лв.

7,70 лв.

650,01 – 700,00 лв.

7,90 лв.

700,01 – 750,00 лв.

8,10 лв.

750,01 – 800,00 лв.

8,30 лв.

800,01 – 850,00 лв.

8,50 лв.

850,01 – 900,00 лв.

8,70 лв.

900,01 – 950,00 лв.

8,90 лв.

950,01 – 1000,00 лв.

9,10 лв.

1000,01 – 1100,00 лв.

9,50 лв.

1100,01 – 1200,00 лв.

9,70 лв.

1200,01 – 1300,00 лв.

10,00 лв.

1300,01 – 1400,00 лв.

10,30 лв.

1400,01 – 1500,00 лв.

10,60 лв.

1500,01 – 1600,00 лв.

10,90 лв.

1600,01 – 1700,00 лв.

11,20 лв.

1700,01 – 1800,00 лв.

11,50 лв.

1800,01 – 1900,00 лв.

11,80 лв.

1900,01 – 2000,00 лв.

12,10 лв.

2000,01 – 2100,00 лв.

12,40 лв.

2100,01 – 2200,00 лв.

12,80 лв.

2200,01 – 2300,00 лв.

13,20 лв.

2300,01 – 2400,00 лв.

13,60 лв.

2400,01 – 2500,00 лв.

14,00 лв.

2500,01 – 2600,00 лв.

14,40 лв.

2600,01 – 2700,00 лв.

14,80 лв.

2700,01 – 2800,00 лв.

15,20 лв.

2800,01 – 2900,00 лв.

15,60 лв.

2900,01 – 3000,00 лв.

16,00 лв.

3000,00 - 3500,00 лв.

17,70 лв.

3500,01 - 4000,00 лв.

20,20 лв.

4000,01 - 4500,00 лв.

22,70 лв.

4500,01 - 5000,00 лв.

25,20 лв.

V. Международни преводи
17

Извършване на преводи в евро от/към чужбина
/сумата се получава в офис на Изипей в страната и
чужбина/

17.1

Размер на сумата в евро

Такса в евро

0,01 – 50,00

3,50 евро

50,01 - 150,00

5,00 евро

150,01 - 1000,00

3,5 % от сумата

18

Преводи от чужбина по банкова сметка в страната
/сумата се внася в брой в офис на Изипей в чужбина,
като се посочва IBAN на сметката на получателя в
българска банка/

18.1

Размер на сумата в евро

Такса в евро

0,01 – 2500,00

4,00 евро

19

Плащане на битови сметки от чужбина
/сумата се внася в брой в офис на Изипей в чужбина за
плащане на битови сметки към доставчици в България/
Размер на сумата в евро

Такса в евро

0,01 – 100,00

3,50 евро
За регистрирани клиенти
– 2,50 евро

100,01 – 1000,00

3,5 % от сумата
За регистрирани клиенти
– 2,50 евро

VI. Допълнителни услуги
20. Такси за допълнителни услуги, предлагани от ИЗИПЕЙ АД
20.1
20.2
20.3
20.4

Промяна на потребителски данни за системата ePay.bg
Отменяне на нареден паричен превод, при спазване на
Общите условия за предоставяне на платежни услуги и
пощенски парични преводи
Обработка и съхраняване на пълномощни на упълномощени Получатели – за пощенски и налични парични преводи
Изпращане на временна парола за плащания с SMS

1 лв.
1 лв.
1 лв. за всяка операция
0,05 лв.

20.5

Блокиране на Микросметка или платежна сметка

без такса

20.6

Отблокиране на Микросметка или платежна сметка

1 лв.

20.7

Получаване на идентификационен код за захранване на
Микросметка или платежна сметка с кредитна карта:
Изпращане на писмо с част от кода - в рамките на 5 лв.
страната

20.7.1

20.78.2 Изпращане на писмо с част от кода - в чужбина

20 лв.

20.8

3 лв.

20.9

20.10

Неоснователна рекламация на транзакция
Теглене на суми от кредит от "Тексим банк" АД
над разрешения от банката кредитен лимит в
рамките на 1 календарна година
Вноска на суми по кредит от "Тексим банк" АД над
разрешения от банката кредитен лимит в рамките на 1
календарна година

20.11

20.12

Вноска на суми по потребителски кредит от "Тексим
банк" АД
Промяна в данните на Получател за пощенски паричен
превод

20.13

Изпращане на временна парола с SMS

20.14

Откриване / закриване на платежна сметка или
Микросметка
Връщане на сума, наредена чрез системата на Изипей:

20.15

Таксите по т. 11.6

1,2 % (мин.0,20 лв.)
1,2 % (мин.0,20 лв.,
макс. 1,20 лв.)
1 лв.
0,05 лв.
без такса

- По посочена от клиента-наредител платежна сметка,
открита в българска банка или друг доставчик на
платежни услуги.

1,20 лв.

- в брой на каса на Изипей

Без такса

Забележка: Връщането на сума, се извършва след
изрично получено писмено искане от страна на
клиента-наредител. При връщане на превод, таксата,
удържана от клиента-наредител при нареждане
на превода, не се възстановява.
20.16

Такса за разглеждане и входиране на документи в БНБ
за вписване в регистъра по чл. 19 от ЗПУПС на
представител на платежна институция.

100 лв.

21. Други
21.1

Изтегляне на суми, останали неизползвани за платежни
операции по Микросметка или по платежна сметка

Таксите по т. 12

21.2

Минимален неснижаем остатък по Микросметка

Не се изисква

22. Вальори
22.1 Получаване на превод по сметка при ИЗИПЕЙ АД:
22.1.1 За получателя на плащането – датата, на която средствата постъпват по
сметката на ИЗИПЕЙ АД.

22.1.2 Когато сметките на наредителя и получателя са в ИЗИПЕЙ АД, вальорът е да тата на нареждане на превода, освен ако друго не е изрично договорено с получателя.
22.2 Нареждане на преводи
22.2.1 За наредителя на плащането - датата на извършване на плащането.
Забележка! Дата на извършване на плащането е датата, на която Изипей АД е задължило
сметката на клиента или е намалило разполагаемата наличност по Микросметка със сумата
за плащането, съответно Изипей АД е приело на каса от него необходимите за плащането
средства, включително дължимите такси и комисиони.
Настоящата Тарифа влиза в сила от 26.06.2018 г.

