
ТАРИФА
за такси и комисиони за издаване и обслужване на предплатена Изипей

карта

т.1 Издаване на всяка първа Изипей карта Без такса
т.2 Издаване на всяка следваща Изипей карта 3 лева

т.3
Преиздаване, поради забравен ПИН-код, загубване, открадване, повреда и др. по време на срока на 
валидност 3 лева

т.4 Преиздаване, поради изтичане срока на валидност на картата Без такса

т.5 Такса за обслужване на Изипей карта Без такса
т.6 Такса за поддържане на сметка с Изипей карта Без такса

т.7
Такса за месечно обслужване на сметката след изтичане/закриване на картата.1

1 Прилага се само за картови сметки, които не са достъпни чрез клиентски профил в ePay.bg
5 лева до изчерпване на

наличността

т.8 Заплащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал в България Без такса
т.9 Теглене на суми в брой на АТМ (банкомат) в България -2 тегления в рамките на календарен месец Без такса
т.10 Теглене на суми в брой на АТМ (банкомат) в България 0.50 лв

т.11
Теглене на суми в брой от Изипей карта в офис на Изипей (обратно изкупуване) 2 

2 Прилага се само за карти за паричен превод 2%, мин 10 лв.

т.12
Получаване на суми по сметка чрез Изипей карта (refund)3 

3 Лимит на операция - до 5000 лв.
1% от стойността на

получената сума

т.13 Плащане през B-Pay Без такса
т.14 Такса за отказана авторизация по трансакция не по вина на издателя 0.40 лева
т.15 Такса за блокиране на Изипей карта Без такса

т.16 Такса за деблокиране, по искане на Клиента, на блокирана Изипей карта 2 лв

т.17
Такса за промяна на лимити по Изипей карта4 

4Услугата не се предлага при Карта за паричен превод 2 лв

т.18 Такса за обработка на неоснователна рекламация на трансакция 20 лв
т.19 Промяна на ПИН код на АТМ в България Без такса
т.20 Справка за наличност по сметка от терминално устройство АТМ или ПОС в България 0.20 лв
т.21 Справка за последни 5 трансакции на АТМ 0.20 лв
т.22 Справка за наличност чрез клиентски профил в еPay.bg Без такса
т.23 Справка за наличност по сметка в офис на Изипей 1 лв
т.24 Отчет (извлечение) по сметка за последния отчетен месец в офис на Изипей АД Без такса
т.25 Отчет (извлечение) по сметка за последния отчетен месец в офис на Изипей АД – дубликат 2 лв.
т.26 Отчет (извлечение) по сметка чрез клиентски профил в еPay.bg Без такса
т.27 Отчет (извлечение) по сметка за предходен (преди последния) отчетен месец в офис на Изипей АД 2 лв.
т.28 Такса за пощенски разходи за изпращане на отчет по сметка на адрес /месечно/ 2 лв.
т.29 Получаване на SMS при онлайн авторизация с карта, месечен абонамент 1 лв.
т.30 Получаване на имейл при онлайн авторизация с карта или движение по сметка Без такса
т.31 Минимален неснижаем остатък по сметка с Изипей карта Не се изисква
т. 32 Такса за закриване на сметка/карта по инициатива на клиента Без такса

При извършване на платежни операции по теглене  и  внасяне  на  пари  директно  от/по  сметката,  към  която  е  издадена  
картата (без използване на картата), се прилага Тарифата за таксите и комисионите на Изипей АД, публикувана на easypay.bg.

Стандартни лимити при трансакции Лева Трансакционни лимити за Карта за паричен 
превод

Лева

Максимален размер на трансакция - АТМ 2000 Максимален размер на трансакция - АТМ 2000

Максимален размер на транзакция ПОС 9000 Максимален размер на транзакция ПОС 9000

24 часов лимит - АТМ 5 000* 
(изм., в сила от 
19.01.2021 г.) 

24 часов лимит - АТМ 10000

24 часов лимит - ПОС 10000 24 часов лимит - ПОС 10000

24 часов лимит общо - АТМ и ПОС 15000 24 часов лимит общо - АТМ и ПОС 10000

7 дневен лимит - АТМ 10000 7 дневен лимит - АТМ 10000

7 дневен лимит - ПОС 15000 7 дневен лимит - ПОС 10000

7 дневен лимит общо - АТМ и ПОС 20000 7 дневен лимит общо - АТМ и ПОС 10000

Максимален брой трансакции за 24 часа 25 Максимален брой трансакции за 24 часа 25

Максимален брой трансакции за 7 дни 50 Максимален брой трансакции за 7 дни 50

https://www.easypay.bg/site/?p=tarifa4
http://www.ePay.bg/

