
 ТАРИФА КЪМ ДОГОВОР ЗА ИЗДАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА 

   МЕЖДУНАРОДНА КРЕДИТНА КАРТА ICARD MASTERCARD 

Classic Gold 
Общ кредитен лимит до 5 000 EUR  до 50 000 EUR 

лимит по карта до 2 500 EUR до 25 000 EUR 

лимит за разсрочване до 2 500 EUR до 25 000 EUR 

Гратисен период покупки До 45 дни До 45 дни 

Такса издаване Няма  Няма 

Годишна такса за обслужване 20 EUR 40 EUR 

Годишна такса за обслужване на първа допълнителна карта няма няма 

Годишна такса за обслужване на допълнителна карта (след първата) 10 EUR 20 EUR 

Премия по застраховка на основна  карта 8 EUR 0 EUR 

Премия по застраховка на допълнителна  карта 8 EUR 12 EUR 

Такса за експресно издаване на карта 15 EUR 25 EUR 

Лихвен процент след гратисния период 18% годишно 
(1,5% месечно) 

17% годишно 
(1,42% месечно) 

Лихвен процент при теглене на пари на ATM 20,5% годишно 
(1,71% месечно) 

20,5% годишно 
(1,71% месечно) 

Лихвен процент при покупка на вноски 26,62% годишно 
2,22% месечно 

23.19% годишно 
1,93 % месечно 

Минималната погасителна вноска * 6% 5% 

Плащане при търговец в България Без такса Без такса 

Плащане при търговец в чужбина Без такса Без такса 

Плащане на комунални услуги през уебсайта на iCard Без такса Без такса 

Такса за теглене на пари на АТМ в страната и в чужбина 3%+2 EUR 3%+2 EUR 

Такса за теглене на пари в брой на чужд ПОС терминал 3%+2 EUR 3%+2 EUR 

Такса за теглене на пари в брой на каса на iCard 3% 3% 

Такса за внасяне на пари в брой на каса на iCard Без такса Без такса 

Такса за внасяне на пари в брой на каса при представител на iCard 0,51 EUR 0.51 EUR 

Такса за превишаване на кредитен лимит 10% от размера на 
прешишения лимит, 

мин. 
5 EUR 

10% от размера на 
превишения лимит, 

мин. 
5 EUR 

Такса за невнасяне на МПВ 10 EUR 10 EUR 

Такса за откриване на процедура по оспорена трансакция 15 EUR 15 EUR 

Подробно извлечение всеки месец безплатно безплатно 

Справки в личната страница  безплатно безплатно 

SMS, изпратен от Картоиздателя при разсрочване на покупки  безплатно безплатно 

Такса разсрочване няма няма 

  Допълнителни услуги 

Справка за движение по карта 0,50 EUR 0,50 EUR 

Изпращане на месечно извлечение на хартиен носител (по искане на клиента) 1 EUR 1 EUR 

Преиздаване на карта или на ПИН код на карта с чип (по искане на клиента) 10 EUR 10 EUR 

Блокиране на карта Без такса Без такса 

Деблокиране на карта 5 EUR 5 EUR 

Такса за неизпълнена заявка за теглене на пари в брой от каса на iCard (за суми над 1 
000 EUR) върху заявената сума 

0,20 % 0,20 % 

Допълнителна такса за теглене на пари в брой от каса на iCard, надвнесени суми Без такса Без такса 

Допълнителна такса за теглене на пари в брой от каса на iCard,  без предварителна 
заявка (при суми над 1 000 EUR)** 

0,60% 0,60% 

Допълнителна такса за предварителна заявка за теглене на пари в брой, от каса на 
iCard (при суми над 1 000 EUR) 

0,40% 0,40% 

Такса за известяване чрез SMS 0,10 EUR 0.10 EUR 

Такса за известяване чрез имейл безплатно безплатно 

Промяна на параметри по карта 2,5 EUR 2,5 EUR 

Такса за преиздаване на Priority Pass карта *** n.a. 25 EUR 

Такса за използване на Priority Pass карта **** n.a. 30$ 

Такса за отказана авторизация по трансакация 0,10 EUR 0.10 EUR 

СТАНДАРТНИ ЛИМИТИ ПО КАРТА ***** Classic Gold 

Дневен/седмичен Дневен/седмичен 

Теглене на пари в брой в България и в чужбина 500/ 1500 EUR 5000 / 7500 EUR 

Теглене на пари в брой на каса на iCard 500/ 1500 EUR 1500/ 7500 EUR 

Покупка на ПОС  в България и в чужбина 2000/ 3500 EUR 7500/ 10 000 EUR 

Общ лимит за трансакции 2000/ 3500 EUR 10 000/ 15 000 EUR 

Цените са с включен ДДС. 



* МПВ е сума от: посочения % от главницата; такса за невнасяне на МПВ; такса за надвишен лимит; начислени лихви през

предходен отчетен период; падежиралите вноски, но не по-малки от 5 EUR.

**     Максималният възможен размер на теглене на суми без заявка е 3000 EUR. 

***    Такса от 25 EUR се прилага за допълнителните карти. 

****  По курса на БНБ за деня на отразяване на месечното извлечение. 

***** Лимитите могат да бъдат индивидуализирани по заявка на картодържателя. 

За нерегламентирани в тази Тарифа услуги, предоставяни от Mastercard, се прилaга тяхната ценова политика. 

КАРТОДЪЖАТЕЛ:__________________________   ЗА КАРТОИЗДАТЕЛЯ:______________________________ 


