
 

 

 
 

  

 

„Централна Кооперативна Банка“ АД има удоволствието да представи на Вашето внимание 

атрактивни условия по кредитни карти MASTERCARD GOLD: 

 

Валута  BGN, EUR,USD  

Срок на 

валидност  

3 години  

Лихвен процент  12%1 за всички трансакции. 

Гратисен период  До 60 дни за всички трансакции, извършени с картата. За ползване на гратисен 

период върху задълженията от покупки, преводи и теглене на пари в брой, е 

необходимо да се погаси изцяло задължението, формирано от предходния 

месец. 

Годишна такса 90 BGN годишна такса за поддръжка. Годишната такса се събира от втората 

година. 

Минимален 

кредитен лимит  

5000 BGN/ 2‘500 EUR/ 2’500 USD 

Минимална 

погасителна 

вноска  

Размер на 

кредитния 

лимит в BGN 

Минимална 

месечна вноска 

в BGN 

 Размер на 

кредитния лимит 

в EUR/USD 

Минимална 

месечна вноска 

в EUR/USD 

5‘000 100  2‘500 50 

5‘001 – 11‘000 200  2‘501 – 5‘500  100 

11‘001 – 20‘000 500  5‘501 – 10‘000  250 
 

Избор при 

погасяване  

При формирано задължение по картата, клиентът избира между погасяване 

само на минималната погасителна вноска или внасяне на вноската за 

ползване на гратисен период.   
Информация за 

задължение  

• Безплатен SMS всеки месец; 

• Безплатна информация за задължението в мобилното приложение CCB 

Mobile. 

Наличност по 

карта 

• Безплатна проверка наличност през CCB Mobile или CCB Lite; 

• Възможност за регистрация за услуга SMS наличност; 

• Справка на наличност и последни 5 трансакции на банкомат; 

• Справка за наличност през epay.bg. 

Начини на 

погасяване   

• Чрез Интернет или мобилно банкиране;  

• С превод от сметка в клон на ЦКБ;  

• Вноски в брой на банкомати на ЦКБ или в клон на Банката;  

• Вноски по кредити и карти на банкомат;  

• За плащане на минимална погасителна вноска – Автоматичен фиксиран 

превод. 

 
1 Годишният процент на разходите при карта с кредитен лимит 5000 лв. и лихвен процент 12.00% е 3,30% за първата година и 16,56 за 
всяка следваща(при годишна такса 90 лв.). При изчисляването на ГПР е взет предвид промоционалният период за първите шест месеца; 
При изчисляването на ГПР не е взет предвид гратисният период до 60 дни; приема се, че целият размер на кредитния лимит е усвоен 
незабавно и изцяло, предоставен е за срок от 1 година и се погасява на 12 равни месечни вноски. 

 

0% лихва за първите 6 месеца от 

активиране на картата 

Без годишна такса за първата година 



 

 

 
 

Кредитен лимит +  Безплатна регистрация и ползване на услугата при заявяване на кредитната 

карта. Чрез услугата Кредитен лимит +, се извършват трансакции, 

надхвърлящи размера на одобрения кредитен лимит, в случай че по 

разплащателната сметка, обслужваща кредитната карта има наличност над 

кредитния лимит. Услугата позволява да се използва наличната сума по 

разплащателната сума, без да е необходимо да се изчаква осчетоводяването 

на извършените с картата трансакции. Преведената сума по сметката е 

достъпна за ползване чрез картата след около 2-3 часа. В случай че картата 

не е регистрирана за услугата, внесената сума е разполагаема по картата след 

вечерните обработки, т.е. след 21 часа на текущия ден и в рамките на 

разрешения кредитен лимит. 

Сигурност  • Блокиране/ Разблокиране на карта безплатно през CCB Mobile; Клиентът 

има възможност да разблокира картата непосредствено преди плащане или 

теглене с картата, след което отново да блокира картата. 

• E-Secure - безплатна услуга за сигурност при онлайн трансакции; 

Потвърждаване на онлайн плащания чрез биометрична автентикация или 

комбинация от динамична и статична парола. 

• Възможност за регистрация за услуга SMS Детектив. Получавате SMS 

непосредствено след извършване на трансакция. 

Мобилни 

плащания 

• Възможност за дигитализиране на кредитната карта за извършване на 

безконтактно плащане с мобилно устройство чрез Apple Pay и Google Pay; 

Възможност да добавите картата си през мобилното приложение CCB 

Mobile. 

 
Застраховка  Безплатна застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” - безплатна 

медицинска помощ и защита от 22 вида застрахователни събития на стойност 

до 30‘000 USD.  

Достъп Бизнес 

салони и други 

услуги, свързани 

с пътуване 

• Безплатен достъп до бизнес салон Витоша в София, бизнес салоните на летищата в 
Бургас и Варна; 

• Безплатно ползване на услуга Fast Track за приоритетно преминаване през 
задължителните проверки на Терминал 2 на летище София. Всеки картодържател има 
право на +1 придружител безплатно; Деца до 6-годишна възраст също използват 
услугата безплатно;  

• Специални предложения, включени в Премиум програмата на Mastercard. 

• Платформата Priceless Cities (www.priceless.com) осигурява достъп до безценни 
преживявания в градовете, в които пътувате по света; 

АskPLEEZ! – 

виртуален личен 

асистент 

АskPLEEZ! е на ваше разположение 24/7 и може да: 

 

- резервира маса, намира най-симпатичния семеен хотел, направи хубав 

деня на скъп човек с цветя, запазва редовно час за прическата, на която 

държите, закупуване на стоки, запазване на час за различни медицински 

услуги и други. 

 

10 безплатни е-

подписа от 

Evrotrust 

Всеки притежател на кредитна карта Mastercard Gold може да се възползва от 

промоцията и да заяви 10 безплатни е-подписа от Evrotrust. Необходимо 

условие е да бъде регистриран потребител в мобилното приложение на 

Евротръст. След заявяване на 10 безплатни е-подписа, те ще бъдат активирани 
от страна на Евротръст в рамките на 24 часа от заявяването. Активираните 10 

безплатни е-подписа могат да бъдат използвани в рамките на 1 (една) година 

https://www.ccbank.bg/bg/fizicheski-lica/bankovi-karti/premium-karti/mastercard-gold#tab-specialni-predlojenija-61
https://www.mastercard.bg/bg-bg/personal/offers-and-promotions/premium-offers.html
file:///C:/Users/mirena.baykova/Desktop/www.priceless.com


 

 

 
 

от датата на активиране. Е-подписи са лични и не могат да се преотстъпват. 

Едно лице може да се възползва само веднъж от промоцията. 

Промоция 

Cashback 

До 3% Cashback от партньори на Банката – А1, Sport Depot, Лукойл 

Промоционални 

предложения  

Промоции, свързани с отстъпки или възможност за спечелване на награди, 

публикувани на официалния сайт на Банката в секция Банкови карти – 

Промоции, както и на mastercard.bg /Премиум - Mastercard Offers | Mastercard 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИВИЛЕГИИ КЪМ КРЕДИТНИТЕ КАРТИ MASTERCARD  

▪ CCB CLUB  

CCB Club е програма за лоялни клиенти на ЦКБ.  

Заявете клубна карта и се възползвайте от специални отстъпки в следните търговски 

обекти:  

 

 

 

 

 

 

 

▪ Отстъпките се получават под формата на бонус точки по клубните карти CCB Club. 

Събраните от всички партньори точки може да използвате за нови покупки при тях, a 

издаването и ползването на клубната карта CCB Club е напълно безплатно. Можете да 

поръчате своята карта CCB Club и на сайта на програмата www.ccb-club.bg    

▪ CCB BONUS  

С кредитна Mastercard от ЦКБ АД получавате отстъпка при пазаруване при търговците, включени 

в програмата CCB Bonus. Отстъпката се получава в момента на покупката в над 600 търговски 

обекта в цялата страна – магазини, хотели, ресторанти и други.  

 

Допълнителна информация можете да получите от най-близкия офис на ЦКБ АД, сайта на банката: 

www.ccbank.bg или на кратък номер *5050. 

 

 

 

 
 

до 4% отстъпка 

 

 
 

5% отстъпка 

 

 
 

5% отстъпка 
 

 

 
 

5% отстъпка 

 
до 5 % отстъпка 

 

 
 

20% отстъпка 

 

 
 

20% отстъпка 
 

 
преференции от 

 

 

 
 

3%  отстъпка 

 

 
 

10% отстъпка 

 

 
 

5% отстъпка 

 

 
3% отстъпка 

 

https://eu.mastercard.com/a/bg/mymastercard/
http://www.ccb-club.bg/

