
    

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 08 юни 2017 г. Управителният съвет на Банката 

взе решение за промяна в “Тарифата за лихвите, таксите и комисионите прилагани от ЦКБ АД. 
 

 
1. В Раздел I. “Откриване и обслужване на клиентски сметки”  се правят следните 

изменения и допълнения:  
 

 

 
2.       В Раздел II. “Касови операции”  се правят следните изменения и допълнения: 

 

БИЛО  СТАВА  

Чл.2 Месечни такси за поддържане 
на банкови сметки и извлечения на 
движението по тях 

 

 

Чл.2 Месечни такси за 
поддържане на банкови 
сметки и извлечения на 
движението по тях 

 

 

т.1 Разплащателни сметки и сметки с 
дебитни карти на физически  лица в 
национална и чуждестранна валута 

 
 

 
т.1 Разплащателни сметки и 
сметки с дебитни карти на 
физически  лица в национална и 
чуждестранна валута 

 
 

 

а) по разплащателни сметки 
 

1.80 лв./1.00 EUR 
 

а) по разплащателни сметки 
 

2.30 лв./1.50 EUR 
 

б) по сметки с дебитни карти 

 
1.60 лв./0.80 EUR 

 
б) по сметки с дебитни карти 

 
1.70 лв./0.90 EUR 

 

т.4 а) Спестовни сметки /в т.ч. 
Универсални спестовни сметки и ЦКБ 
спестовни сметки/ 

* Не важи за сметки, открити преди 

15.01.2017 г. 

 
 

0.50 лв./0.25 EUR 
 

т.4 а) Спестовни сметки /в т.ч. 
Универсални спестовни сметки и 
ЦКБ спестовни сметки/ 

* Не важи за сметки, открити 

преди 15.01.2017 г. 

  0.70 лв./0.35 EUR 
 

БИЛО  СТАВА  

Чл.1 Касови операции в 
национална валута 

 

 

Чл.1 Касови операции в 
национална валута 

 

 

т.3 По депозитни и разплащателни 
сметки на физически 
лица, които не са търговци и не 
извършват търговски 
плащания чрез сметките си, 
независимо в кой клон на Банката е 
открита сметката: 

 
 

 

т.3 По депозитни и 
разплащателни сметки на 
физически 
лица, които не са търговци и не 
извършват търговски плащания 
чрез сметките си, независимо в 
кой клон на Банката е открита 
сметката: 

 
 

 

а) внасяне в брой на суми 
 
 

а) внасяне в брой на суми 
 
 

- по разплащателни сметки 

 

- по разплащателни сметки 

 
 

 



 

 
3. В Раздел III. “Разплащания”  се правят следните изменения и допълнения: 

 
 

БИЛО  СТАВА  

В национална валута  В национална валута 

 

Чл. 1 Вътрешнобанкови безкасови 
преводи 

 Чл. 1 Вътрешнобанкови 
безкасови преводи  

т.1 за плащания, инициирани на 
гишетата на банката 

 т.1 за плащания, инициирани на 
гишетата на банката  

a) a) от и по сметки на един и същи 
клиент 0.10 лв. 

a) от и по сметки на един и същи 
клиент 0.50 лв. 

б) когато наредителят и получателят 
имат сметки в ЦКБ 1.00 лв. 

б) когато наредителят и получателят 
имат сметки в ЦКБ 

1.10 лв. 

т.5 за иницииране на преводно 
нареждане за директен дебит на гише 0.70 лв. 

т.5 за иницииране на преводно 
нареждане за директен дебит на 
гише 

1.10 лв. 

т.6 потвърждаване на плащане по 
инициирани преводни нареждания за 
директен дебит 

1.20 лв. /0.70 
лв. плюс 0.50 
лв. такса за 
проверка на 
съгласие/ 

т.6 потвърждаване на плащане по 
инициирани преводни нареждания 
за директен дебит 

1.60 лв. /1.10 лв. 
плюс 0.50 лв. такса 

за проверка на 
съгласие/ 

Чл. 6 Междубанкови безкасови 
плащания в национална валута, 
инициирани от клиент на ЦКБ 

 

Чл. 6 Междубанкови безкасови 
плащания в национална валута, 
инициирани от клиент на ЦКБ 

 

т.2.2 обработка на файлове чрез 
интернет банкиране за преводи през 
Бисера 

1.20 лв. на 

превод 
т.2.2 обработка на файлове чрез 
интернет банкиране за преводи през 
Бисера 

1.00 лв. на превод 

т.4 автоматични плащания: 

 

т.4 автоматични плащания: 

 

a) автоматични трансфери Push  

за превод през 
системата 

Бисера 2.00 лв. 

a) автоматични трансфери Push  

за превод през 
системата Бисера 

2.20 лв. 

б) автоматични фиксирани преводи 

за превод през 
системата 

Бисера 2.00 лв. 

б) автоматични фиксирани преводи 

за превод през 
системата Бисера 

2.20 лв. 

т.5 за иницииране на преводно 
нареждане за директен дебит, когато 

документите са депозирани на 
гишетата на Банката 

2.00 лв. 

т.5 за иницииране на преводно 
нареждане за директен дебит, 

когато документите са депозирани 
на гишетата на Банката 2.20 лв. 

т.6 за плащане по инициирано 
преводно нареждане за директен дебит 
 

3.00 лв. /2.00 
лв. плюс 1.00 
лв. такса за 
проверка на 
съгласие/ 

т.6 за плащане по инициирано 
преводно нареждане за директен 
дебит 
 

3.20 лв. /2.20 лв. 
плюс 1.00 лв. такса 

за проверка на 
съгласие/ 

над 5 000 лв. 0.2% за сумата над  
5 000 лв., макс.  

200 лв. 

над 5 000 лв. 0.1% за сумата над 
5 000 лв., макс. 

200 лв. 



т.9 за плащания към администратори 
на публични вземания, инициирани на 
гишетата на банката 

 
т.9 за плащания към разпоредители 
с бюджет и администратори на 
публични вземания, инициирани на 
гишетата на банката                         

 

б) за превод с многоредово преводно 
нареждане 

3.00 лв. /2.00 

лв. плюс 1.00 

лв. такса за 

обработка/ 

б) за превод с многоредово 
преводно нареждане 

3.20 лв. /2.20 лв. 

плюс 1.00 лв. такса 

за обработка/ 

Чл. 7 Междубанкови плащания в 
национална валута с депозиране на 
пари в наличност – касови преводи 

 

Чл. 7 Междубанкови плащания в 
национална валута с депозиране 
на пари в наличност – касови 
преводи 

 

т.3 за плащания към администратори 
на публични вземания, инициирани на 
гишетата на Банката 

 
т.3 за плащания към разпоредители 
с бюджет и администратори на 
публични вземания, инициирани на 
гишетата на Банката 

 

В чуждестранна валута 

 

В чуждестранна валута 

 

Чл.11 Вътрешнобанкови безкасови 
преводи 

 
Чл.11 Вътрешнобанкови 
безкасови преводи 

 

т.1 за плащания, инициирани на 
гишетата на банката 

 
т.1 за плащания, инициирани на 
гишетата на банката 

 

а) от и по сметка на един и същи 
клиент 

0.05 EUR 
а) от и по сметка на един и същи 
клиент 

0.50 EUR 

б) когато наредителят и получателят 
имат сметки в ЦКБ 

1.50 EUR 
б) когато наредителят и получателят 
имат сметки в ЦКБ 

2.00 EUR 

т.3 автоматични  вътрешнобанкови 
плащания 

 т.3 автоматични  вътрешнобанкови 
плащания 

 

a) автоматични трансфери Push & Pull 
0.35 EUR 

a) автоматични трансфери Push & 
Pull 

2.00 EUR 

б) автоматични фиксирани преводи 
0.35 EUR 

б) автоматични фиксирани преводи 
2.00 EUR 

т.4 за иницииране на преводно 
нареждане за директен дебит 

0.35 EUR 
т.4 за иницииране на преводно 
нареждане за директен дебит 

2.00 EUR 

т.5 за потвърждаване на плащания по 
инициирани преводни нареждания за 
директен дебит 

0.60 EUR /0.35 

EUR плюс 0.25 

EUR такса за 

проверка на 

съгласие/ 

т.5 за потвърждаване на плащания 
по инициирани преводни 
нареждания за директен дебит 

2.25 EUR /2.00 EUR 

плюс 0.25 EUR 

такса за проверка 

на съгласие/ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

4. В Раздел XIII. “Други операции”  се добавя нов член: 
 
 

 

  НОВ ЧЛЕН:  

  Чл. 21 Излъчване на SWIFT 

съобщение по искане на клиент 
5.00 EUR 

 

 

 

 Промените по Раздел I. “Откриване и обслужване на клиентски сметки”, Раздел III. 

“Разплащания” и Раздел XIII “Други операции” влизат в сила считано от дата 10.08.2017г. 

 

 Промените по Раздел II. “Касови операции” и чл.6, т.2.2 от Раздел III. “Разплащания”, влизат в 

сила считано от дата 12.06.2017г. 

Банката ще счита, че клиента – 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.“ 

 

 

 

 


