
 
 
 
 
 
 
 

 

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 11.02.2021 г. Управителният съвет на 
Банката взе решение за следната промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за 
физически лица” в сила от 19.04.2021 г.: 

 
 

I. В Раздел X “НАЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОР. ОПЕРАЦИИ ПО СМЕТКА С НАЛОЖЕН ЗАПОР” 
се правят следните изменения: 

 
БИЛО ЛЕВА ВАЛУТА СТАВА ЛЕВА ВАЛУТА 

Чл.2. Месечна такса за поддържане 
на сметка, по която е наложен 
запор 

  Чл.2. Месечна такса за поддържане 
на сметка, по която е наложен 
запор 

  

т.1. по разплащателни сметки 5 лв. 2.50 EUR т.1. по разплащателни сметки 5 лв. 2.50 EUR 

т.2. по сметки с дебитни карти 5 лв. 2.50 EUR т.2. по сметки с дебитни карти 5 лв. 2.50 EUR 

   Създава се нова т.3: 
т.3. по спестовни сметки (в т.ч. 
Универсална спестовна сметка „CCB 
CLUB“, ЦКБ спестовна сметка, 
Спестовна сметка) 

5 лв. 2.50 EUR 

  Забележки:  
 
2. Месечните такси за поддържане на сметки, по които е 
наложен запор се дължат за календарния месец, в който е 
наложен запора до и включително календарния месец, в 
който запорът е вдигнат или изпълнен.  

  Забележки:  
 
2. Месечните такси за поддържане на сметки, по които е 
наложен запор се дължат за календарния месец, в който е 
наложен запора до и включително календарния месец, в 
който запорът е вдигнат или изпълнен. Месечните такси по 
т. 3 на чл. 2 не се удържат за спестовни сметки, открити 
преди 15.01.2017 г. и Детски безсрочен депозит. 

 
 
 
 

Промените по Раздел Х „Налагане и изпълнение на запор. Операции по сметка с 
наложен запор” в Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица влизат в сила, 
считано от дата 19 април 2021 год. 
 
 
 
 

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен 
ако не уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите 
влизат в сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила 
на промените, без разноски и обезщетения. 

 
 


