
Уважаеми Клиенти, 
С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на 10.03.2016 год. Управителниятсъвет на Банката взе 

решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна Банка АД, 
както следва: 

 
 В Раздел VII. “Чекове в чуждестранна валута” се правят следните изменения: 
 

Било Става 
Чл.1 Инкасиране и изплащане на чекове: 
т.1 Инкасиране на поименни/ордерни чекове: 
а) до ЕUR 100 (включително):    EUR 3 
б) над ЕUR 100:  0.2%, мин. EUR 10, макс. 

EUR 500   
т.2 Изплащане на пътнически чекове: 1%, 

мин. EUR 5, макс. EUR 500 
т.3 Връщане на неплатени чекове, плюс 

разноските на кореспондента:   EUR 10 за всеки чек 
Чл.2 Издаване на банкови чекове: 0.15%, 

мин. EUR 10, макс. EUR 200     
Чл.3 Продажба на пътнически чекове: 0.5%, 

мин. EUR 5, макс. EUR 200      
Чл.4 Анулиране на чекове по искане на 

наредителя:  
т.1 при наличие на оригинален чек:  EUR 7 
 т.2 при липса на оригинален чек, плюс 

разноските на 
кореспондента:  EUR 15 
Забележки: 
1. При незабавно изплащане на 

поименни/ордерни чекове под резерв при съгласие 
от страна на Банката комисионите по Чл.1.1. се 
удвояват. 

2. При продажба на пътнически чекове във 
валути, за които издателят удържа допълнителни 
разноски, същите са за сметка на клиента. 

3. Пътнически чекове, джиросани в полза на 
трети лица, се третират като ордерни и се таксуват 
съгласно Чл. 1.1. 

4. Банката изплаща поименни/ордерни 
чекове по Чл.1, т.1 само по сметки, разкрити в ЦКБ 
АД. 

5. Банката изплаща пътнически чекове по 
Чл.1, т.2 както по сметки разкрити в ЦКБ АД, така и 
на каса. 

6. За издаване на банкови чекове по Чл.2 
банката приема както пари в брой, така и авоар по 
сметка в ЦКБ АД.                        

                                                        

Чл.1 Инкасиране на чекове: 
т.1 Поименни/ордерни чекове: 

0.25%, мин. EUR 25, макс. EUR 300. 

 
т.2. Пътнически чекове: банката не 

приема пътнически чекове. 
т.3 Връщане на неплатени чекове: EUR 

10,  плюс разноските на кореспондента. 
Чл.2 Издаване на банкови чекове: 

банката не издава банкови чекове. 
Чл.3 Продажба на пътнически чекове: 

банката не продава пътнически чекове. 
Чл. 4 отпада. 
 
 
Забележки: 
1. При незабавно изплащане на 

поименни /ордерни чекове под резерв при 
съгласие от страна на Банката комисионите по 
Чл.1,т.1 се удвояват. 

2. Банката изплаща поименни/ордерни 
чекове по Чл.1, т.1 само по сметки, разкрити в 
ЦКБ АД. 

3. Разноските на чуждестранните 
банки-кореспонденти, когато има такива, се 
събират допълнително. 

 

 
 Промените в Тарифата влизат в сила от 16.05.2016 г. 
 


