
 

 
 

  

 

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

атрактивни условия по кредитни карти WORLD MASTERCARD: 

 

Валута  BGN, EUR,USD  

Срок на валидност  3 години  

Лихвен процент  9%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 150 BGN годишна такса за поддръжка от втората година. При достигнат 

годишен оборот от 30,000 BGN годишната такса за следващата година отпада 

автоматично. 

Минимален 

кредитен лимит  

20‘000 BGN/ 10‘000 EUR/ 10‘000 USD 

Минимална 

погасителна вноска  

Без задължителна минимална вноска 

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;  

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. 

 
Годишният процент на разходите при карта с кредитен лимит 20,000 лв. и лихвен процент 9.00% е 2.45% за първата година и 10,60% (при 
годишна такса 150 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. Промоционалните условия по отношение на лихвата и таксата  
се отнасят за новоиздадени карти World Mastercard до 31.12.2022 г. и активирани до 16.01.2023 включително. 

 

0% лихва за първите 6 месеца от 

активиране на картата 

Без годишна такса за първата година 



 

 
 

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, като я добавите 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 50‘000 USD.  

• Допълнителна застраховка от Mastercard  - допълнителна защита при 

кражба на самата карта заедно с дребни лични вещи и документи, 

защита при инцидент или кражба на стоки, закупени с картата, 

осигуряване на най-изгодната цена за техните покупки и др.;  
Concierge • Mastercard® Concierge - личен асистент 24/7, който предлага 

незабавна лична помощ по всяко време и място, привилегирован 

достъп до ексклузивни услуги и опит и индивидуални решения, 

препоръки и възможност за резервация за хотели, билети, цялостни 

пакетни предложения, спортни и културни събития и други; 

Услугата е на Ваше разположение само с едно обаждане по телефона, 

навсякъде по света, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата: 

o на български език в работни дни от 9:00 до 20:00, събота от 9:00 до 

17:30; 

o на английски език : през останалото време. 

За повече информация се свържете с 02/9266 523. След като Ви 

идентифицираме, ще прехвърлим обаждането към представител на 

Mastercard® Concierge, който ще се погрижи за вашите нужди. 

Достъп Бизнес 

салони и други 

услуги, свързани с 

пътуване 

• 7% отстъпка от пълната стойност на самолетния билет –начислява се под 

формата на cash back до 10-то число на месеца, следващ заплащането на 

самолетния билет.  

• 5% отстъпка от цената при покупка на стоки на борда на самолетите на 

България Ер (отстъпката се начислява в момента на покупката);  

• Включване в програмата FLY MORE за лоялни пътници на България Еър (за 

да се включат клиентите в лоялната програма на „България Еър“ FLY MORE 

е необходимо след издаване на картата, да се свържат с България ЕР чрез 

имейл на flymore@air.bg);  

• Безплатен превоз на два багажа при всеки полет с опериращ превозвач 

България Еър. Всеки от двата багажа може да тежи до 23 кг. Необходимо е 

правото на допълнителен багаж да е отразено в билета. Преференцията за 

безплатен превоз на два багажа не важи, ако билетът е закупен по Тарифа 

без регистриран багаж; 

• Безплатен достъп за картодържателя и 1 придружител до бизнес салон 

Плиска и Преслав на Летище София и Sky Lounge и Vienna Lounge във 

Виена;  

• За картодържателите на World Mastercard и двама техни придружители е 

осигурен безплатен достъп до бизнес салоните на летище Варна и Бургас; 

• Безплатно членство в програмата Priority Pass. Безплатен достъп до всички 

летища, до които България Еър е опериращ превозвач за картодържателя и 

1 негов придружител. С допълнителната Priority pass карта клиентите 

получават достъп до над 1100 бизнес салона в целия свят на 

преференциална цена от 24 EUR.  

• Възможност за регистрация в Премиум програмата на Mastercard; 

• Платформата Priceless Cities (www.priceless.com); 

• Специални оферти, осигурени от Mastercard. 

• Допълнителни и отстъпки при местни търговци, включени в каталог, който 
получаватe заедно с кредитната карта 

 

https://www.mastercard.bg/bg-bg/personal/offers-and-promotions/premium-offers.html
file:///C:/Users/mad0liliya/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/AppData/Local/www.priceless.com


 

 
 

Допълнителни 

безплатни банкови 

услуги  

 

За кредитни карти World Mastercard не се прилагат таксите за:  

• Експресно издаване;  

• Подновяване на карта преди изтичане срока на валидност;  

• Генериране на нов ПИН код, в случай че картодържателят го е забравил;  

• Справка за наличност и последни 5 транзакции от АТМ в България;  

• Справка за наличност и последни 5 транзакции през Mobi-B;  

• Справка за наличност през системата epay.bg;  

• Справка за наличност по карта от банкомат в чужбина; 

• Отказана авторизация по транзакция;  

• Такса за надвишен кредитен лимит;  

• Блокиране и деблокиране на карта;  

• Промяна на параметри на карта;  

• Такса за закриване на карта преди изтичане срока на валидност; 

• Годишна такса за ползване на услугата SMS Детектив и без удържане на 

такса за изпратените SMS съобщения. 

За всички останали операции се прилагат стандартните такси по международни 

кредитни карти Mastercard, съгласно Тарифата на банката за физически лица. 

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.  

 

 

 

 
 

до 4% отстъпка 

 

 
 

5% отстъпка 
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преференции от 

 

 

 
 

3%  отстъпка 

 

 
 

10% отстъпка 

 

 
 

5% отстъпка 

 

 
3% отстъпка 

 

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


 

 
 

 

Вижте света по нов начин с Mastercard® 
 

 

Заменете своята кредитна карта Mastercard® с World Credit Mastercard за изцяло ново 
потребителско изживяване и шанса да спечелите специална ваканция. 

Като картодържател на World Credit Mastercard от ЦКБ, Вие вече притежавате един от 
най-разпознаваните разплащателни инструменти в света. Но Mastercard има още по-
добро предложение за Вас. 

А ако заявите World Credit Mastercard до 15-ти декември и извършите поне едно 
плащане с нея, може да спечелите и награди, с които да създадете скъпи спомени: 

 

 

 

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

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

  

 

 


