
      Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 13 октомври 2016 г. Управителния 
съвет на Банката взе решение за следната промяна в “Тарифа за лихвите, таксите 
и комисионните на ЦКБ АД в сила от 15.12.2016г..: 

    

    
 

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

 
1.1. Към чл. 2  т.1 а) и б) и т.4 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 
 

1.50 лв./0.77 EUR 

 

а) по разплащателни сметки 
 

1.80 лв./1.00 EUR 
 

б) по сметки с дебитни карти 

 
1.50 лв./0.77 EUR б) по сметки с дебитни карти 

 
1.60 лв./0.80 EUR 

 
 

т.4 Депозитни сметки на 

физически лица и други 
клиенти /в т.ч. спестовни 
сметки на физически лица/ 

  
без такса 

 
т.4 Депозитни сметки на 

физически лица и други 
клиенти  

 
без такса 

            

 

 

1лв.+ Добавя се нова:                   

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

 

 
 

0.50 лв./0.25 EUR 
 

 

 

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

 
2.1. Към чл.6 т.1 и т.9 а)  се правят следните изменения и допълнения: 

 
БИЛО  СТАВА  

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.1 за плащания, инициирани 
на гишетата на банката 

2.00 лв. т.1 за плащания, инициирани 
на гишетата на банката                           

 

 
2.20 лв. 

т.9 за плащания към 

администратори на публични 
вземания, инициирани на 
гишетата на банката                        
а) за превод с едноредово 
преводно нареждане 

 

2.00 лв. т.9 за плащания към 

администратори на публични 
вземания, инициирани на 
гишетата на банката                        
а) за превод с едноредово 
преводно нареждане 

 

2.20 лв. 

 

 

 

 
  
 

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

 

- чл. 2  т.1 а)  

- чл. 2  т.1 б) и 

Промените по Раздел III. “Разплащания”: 

- чл.6 т.1  

- Чл.6 т.9 а)   
влизат в сила считано от дата 15.12.2016 год. 
 
 

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

 

- чл. 2  т.4 

влизат в сила считано от дата 15.01.2017 год. 
 
 
 

 


