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Уважаеми Клиенти, 
 
С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на 10.12.2015 год. Управителният 

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

1. В Раздел I. “Откриване и обслужване на клиентски сметки” се правят 
следните изменения: 
 
1.1. Променят се чл.2, т.1 г) и т.3 а), както следва: 
 

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 

  

г) сметки, по които е наложен 
запор 

  г) сметки, по които е 
наложен запор 

  

- по разплащателни сметки 8.00лв/4.00 EUR - по разплащателни сметки 10.00лв/5.00 EUR 

- по сметки с дебитни карти 8.00лв/4.00 EUR - по сметки с дебитни карти 10.00лв/5.00 EUR 

т.3 Разплащателни, набирателни, 
акредитивни, ликвидационни, 
особени, Escrow и други сметки 
на други клиенти 

 

т.3 Разплащателни, 
набирателни, акредитивни, 
ликвидационни, особени, 
Escrow и други сметки на 
други клиенти 

 

а) в национална валута 
 

а) в национална валута 
 

- за поддържане на сметка, по 
която е наложен запор, в т.ч. 
предоставяне на дневно 
извлечение за извършени 
движения от /по сметката. 

15.00лв. 

- за поддържане на сметка, 
по която е наложен запор, в 
т.ч. предоставяне на дневно 
извлечение за извършени 
движения от /по сметката. 

18.00лв. 

 
1.2. Променя се чл.2, т.1, подточка б), както следва: 

 

БИЛО (Влиза в сила от 18.12.2015 г.) 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 

  

б) по сметки с дебитни карти 
1.40лв./0.71 

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

EUR 
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2. В Раздел II. “Касови операции”, се правят изменения и допълнения в чл. 1 
т.3 б) и чл.2 т.6 б): 
 

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: 

  

б) теглене в брой на суми:  б) теглене в брой на суми:   

- от разплащателни сметки 
 

- от разплащателни сметки   

до 50 лв. 3.00лв. до 80 лв. 5.50лв. 

от 50.01 лв. до 5 000 лв. 1.00лв. от 80.01 лв. до 5 000 лв. 1.00лв. 

Чл.2 Касови операции в 
чуждестранна валута   

Чл.2 Касови операции в 
чуждестранна валута 

  

т.6 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.6 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: 

  

б) теглене в брой на суми:  б) теглене в брой на суми:   

- от разплащателни сметки 
 

- от разплащателни сметки   

до EUR 50  EUR 1.50 до EUR 80   EUR 2.75 

от EUR 50.01 лв. до EUR 2 500 EUR 0.50 от EUR 80.01  до EUR 2 500 EUR 0.50 

 
 

3. В Раздел IV „Операции с банкови карти” се правят следните изменения в 
т.33 и т.34 от чл.1 „Операции с електронни дебитни карти /ЕДК/”: 

 

БИЛО (Влиза в сила от 14.01.2016 г.) СТАВА 

т.33 Генериране на нов ПИН–
код за Visa Electron по време на 
срока на валидност на картата. 

7 лв. 

т.33 Генериране на нов ПИН–
код за Visa Electron по време 
на срока на валидност на 
картата. 

10 лв. 

т.34 Подновяване на Maestro 
или Visa Electron поради 
забравен ПИН-код, загубване, 
открадване, повреда и др. по 
време на срока на валидност 
на картата. 

7 лв. 

т.34 Подновяване на Maestro 
или Visa Electron поради 
забравен ПИН-код, загубване, 
открадване, повреда и др. по 
време на срока на валидност 
на картата. 

10 лв. 

 

 
Промените в Тарифата влизат в сила от 15.02.2016 г. 

 


