Уважаеми Клиенти,
С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на 20.07.2017 г. Управителният
съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и
комисионните на Централна Кооперативна Банка АД – Раздел IV „Операции с
банкови карти”, както следва:
1. Променят се т. 25, т. 31 и т. 33 от чл. 1 на Раздел IV, както следва:

Било

Става

чл.1 Операции с електронни
дебитни карти /ЕДК/:

чл.1 Операции с електронни дебитни карти
/ЕДК/:

т.25 Генериране на нов ПИН-код
за безконтактни карти и карти
ЕМОЦИЯ

т.25 Генериране на нов ПИН-код за
безконтактни карти и карти ЕМОЦИЯ
(не се предлага за карти Mastercard, издадени
преди 13.07.2017 г.)

т.31 Повторно генериране на нов
ПИН-код за Visa Electron и
Debit MasterCard Универсал по
време на срока на валидност на
картата
т.33 Генериране на нов ПИН-код
за Visa Electron и Debit
MasterCard Универсал по време
на срока на валидност на
картата

2 лв.

2 лв.

10 лв.

т.31 Повторно генериране на нов ПИН-код за
Visa Electron и Debit Mastercard Универсал по
време на срока на валидност на картата
(не се предлага за карти Debit Mastercard
Универсал, издадени преди 13.07.2017 г.)

10 лв.

10 лв.

т.33 Генериране на нов ПИН-код за Visa
Electron и Debit Mastercard Универсал по
време на срока на валидност на картата
(не се предлага за карти Debit Mastercard
Универсал, издадени преди 13.07.2017 г.)

10 лв.

2. Променя се т. 9 от чл. 2 на Раздел IV, както следва:
Било

Става

чл.2 Операции с международни
кредитни карти MasterCard и Visa:

чл.2 Операции с международни
кредитни карти Mastercard и Visa:

т.9 Допълнителни операции с
международни кредитни карти:

т.9 Допълнителни операции с
международни кредитни карти:

"-" получаване на месечно
извлечение за
извършени транзакции в ЦКБ
"-" получаване на месечно
извлечение по карти Фаворит
от картодържателя на заявен в
искането адрес
"-" получаване на месечно
извлечение по карти Лидер,
"ОДЕСОС" и Гарантирана от
картодържателя на заявен в
искането адрес
"-" блокиране и деблокиране на
карта
"-" включване в "Електронна стоп листа"

Отменена,
считано от
26.08.2010
год.

т.9.1. получаване на месечно
извлечение за извършени транзакции в
ЦКБ

Отменена,
считано от
26.08.2010
год.

2 лв./ бр.

т.9.2. получаване на месечно
извлечение по карти Фаворит от
картодържателя на заявен в искането
адрес

2 лв./ бр.

Съгласно
Раздел I,
чл.2, т.10
от Тарифата

т.9.3. получаване на месечно
извлечение по карти Лидер, "ОДЕСОС"
и
Гарантирана от картодържателя на
заявен в искането адрес

Съгласно
Раздел I,
чл.2, т.10
от
Тарифата

EUR 5
действителн
ите
разноски

т.9.4. блокиране и деблокиране на
карта
т.9.5. включване в "Електронна стоп листа"

EUR 5
действител
ните
разноски

1

"-" генериране на нов ПИН код,
в случай че картодържателят го е
забравил

EUR 5

"-" необоснована рекламация на
транзакция
"-" отказана авторизация по
транзакция

EUR 20
EUR 0.20

т.9.6. генериране на нов ПИН код, в
случай че картодържателят го е
забравил
(не се предлага за карти Mastercard,
издадени преди 13.07.2017 г.)

EUR 5

т.9.8. необоснована рекламация на
транзакция

EUR 20

т.9.9. отказана авторизация по
транзакция

EUR 0.20

3. Добавя се нова т. 9.7. към т. 9 на чл. 2 от Раздел IV, както следва:
т.9.7. преиздаване на карти Mastercard поради забравен ПИН код

EUR 5

4. Променят се т. 3 и подточка з) от т. 8 на чл. 7 от Раздел IV, както
следва:

Било

Става

чл.7 Операции с местни кредитни карти
Маркет и Марект+ и международни кредитни
карти MasterCard тип Маркет и MasterCard тип
Маркет+
т.3 Подновяване на карта преди изтичане
срока на валидност

чл.7 Операции с местни кредитни карти
Маркет и Марект+ и международни
кредитни карти Mastercard тип Маркет и
Mastercard тип Маркет+
5 лв.

т.3 Подновяване на карта преди изтичане
срока на валидност

т.8 Допълнителни операции:

т.8 Допълнителни операции:

з) Генериране на нов ПИН код, в случай
че картодържателят го е забравил

з) Генериране на нов ПИН код, в случай
че картодържателят го е забравил
(не се предлага за карти Mastercard,
издадени преди 13.07.2017 г.)

EUR 5

EUR 5

EUR 5

5. Променя се т. 12 от чл. 12 на Раздел IV, както следва
Било

Става
чл.12 Операции с международни
предплатени кредитни карти
Mastercard/Visa

чл.12 Операции с международни предплатени
кредитни карти MasterCard/Visa

т.12 Издаване на нов ПИН код

2 лв.

т.12 Издаване на нов ПИН код
(не се предлага за карти Mastercard,
произведени преди 13.07.2017 г.)

2 лв.

Промените в Тарифата по чл. 1, чл. 2, чл. 12 и подточка з) на т. 8 от чл. 7 на
Раздел IV влизат в сила от 27.07.2017 г.
Промяната в Тарифата по т. 3 на чл. 7 от Раздел IV влиза в сила от
02.10.2017г.

Банката ще счита, че клиента е приел промените, освен ако не уведоми Банката, че
не ги приема 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.
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