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Уважаеми Клиенти, 
 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на 08.10.2015 год. Управителният съвет 
на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните 
на Централна Кооперативна Банка АД – Раздел I „Откриване и обслужване на 
клиентски сметки” и Раздел IV „Операции с банкови карти”, както следва: 
 
 

1. Променя се подточка б) на т.1 от Чл. 2 на Раздел I, 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 

 

б) по сметки с дебитни карти 

1.00 лв. 
/ 0.51 
EUR б) по сметки с дебитни карти 

1.40 лв. / 
0.71 EUR 

 
 

2. Променя се подточка а) на т.5 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.5 Теглене на пари в брой от 
терминално устройство АТМ 
/банкомат/ или чрез ПОС 
терминал в България 

 

т.5 Теглене на пари в брой от 
терминално устройство АТМ 
/банкомат/ или чрез ПОС 
терминал в България 

 

а) чрез ПОС терминал в офис на 
банка или от терминално 
устройство АТМ /банкомат/ 

 
 
 

а) чрез ПОС терминал в офис на 
банка или от терминално 
устройство АТМ /банкомат/ 

 

- от устройство АТМ /банкомат/ на 
ЦКБ АД 

0.20 лв. 
 

- от устройство АТМ /банкомат/ на 
ЦКБ АД 

0.20 лв. 
 

- чрез ПОС терминал на ЦКБ АД 
 

 
1 лв. 

 
- чрез ПОС терминал на ЦКБ АД 
 

0.2% от 
сумата, 

мин. 2 лв. 

- от устройство АТМ /банкомат/  
на друга банка 0.98 лв. 

- от устройство АТМ /банкомат/ на 
друга банка 1.00 лв. 

- чрез ПОС терминал на друга 
банка 

3 лв. - чрез ПОС терминал на друга 
банка 

4 лв. плюс 
1% от 
сумата 

- от устройство АТМ /банкомат/ на 
ЦКБ АД с дебитна карта „ЕМОЦИЯ” 
за деца 

0.10 лв. 
- от устройство АТМ /банкомат/ на 
ЦКБ АД с дебитна карта 
„ЕМОЦИЯ” за деца 

0.10 лв. 
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3. Променя се т.27 и т. 28 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.27 Справка за наличност и 
последни 5 транзакции от АТМ 
/банкомат/ в България. Не се 
прилага за World Debit 
MasterCard 

0.10 
лв. 

т.27 Справка за наличност и 
последни 5 транзакции от АТМ 
/банкомат/ в България. Не се 
прилага за World Debit MasterCard 

0.20 лв. 

т.28 Справка за наличност през 
системата ePay.bg. Не се прилага 
за World Debit MasterCard 

0.10 
лв. 

т.28 Справка за наличност през 
системата ePay.bg. Не се прилага 
за World Debit MasterCard 

0.20 лв. 

 
 

4. Променя се Чл. 14 на Раздел IV, както следва: 
 

БИЛО СТАВА  

Чл. 14 Такси по 
кредитни/Гарантирани карти 
MasterCard и Visa, издадени на 
основание договор, сключен 
след 22.07.2014 г. 

 

Чл. 14 Такси по 
кредитни/Гарантирани карти 
MasterCard и Visa, издадени на 
основание договор, сключен след 
22.07.2014 г. до 18.12.2015 г. 
включително 

 

 
 

5. Добавя се нов Чл.17 на Раздел IV, както следва: 
 

Чл. 17 Такси за поддръжка на кредитни карти MasterCard и Visa, издадени на 
основание договор, сключен след 18.12.2015 г., или преиздадени на основание 
на Анекс, сключен след 18.12.2015 г. 

 

т.1 Годишна такса за поддръжка на кредитни карти   

а) MasterCard Standard / Visa Classic 40 лв. 

б) MasterCard / Visa Business 50 лв. 

в) MasterCard / Visa Gold 90 лв. 

г) Visa Platinum 200 лв. 

д) Visa Gold Extra 40 лв. 

е) World MasterCard Без такса 

 
 

6. Променя се т.8 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.8 Транзакции с международни 
кредитни карти: 

 
т.8 Транзакции с международни 
кредитни карти: 

 

- теглене на пари в брой от АТМ 
на банката 

EUR 1 
плюс 1% 
от сумата 

- теглене на пари в брой от АТМ 
на банката 

EUR 1.5 
плюс 1% 
от сумата 

- теглене на пари в брой от АТМ 
на друга банка 

EUR 2 
плюс 1% 

- теглене на пари в брой от АТМ 
на друга банка 

EUR 2.5 
плюс 1% 
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от сумата от сумата 

- теглене на пари в брой от АТМ 
в чужбина в местна валута 

EUR 3 
плюс 1%, 
мин. EUR 5 

- теглене на пари в брой от АТМ 
в чужбина в местна валута 

EUR 4 плюс 
1.5%, мин. 

EUR 6 

- заплащане на стоки и услуги 
при търговци в България и 
чужбина 

безплатно 
- заплащане на стоки и услуги 
при търговци в България и 
чужбина 

безплатно 

- получаване на суми по 
кредитни карти (refund) 

2% - получаване на суми по 
кредитни карти (refund) 

2% 

- авансово плащане в брой 
(cash advance) в банков клон на 
други банки в България и в 
чужбина  

EUR 3 
плюс 

1.5%, мин. 
EUR 10 

-  авансово плащане в брой (cash 
advance) в банков клон на други 
банки в България и в чужбина 

EUR 4 плюс 
1.5%, мин. 

EUR 10 

- авансово плащане в брой 
(cash advance) в банков клон на 
ЦКБ АД за картодържатели на 
банката 

2 EUR 
плюс 1% 

- авансово плащане в брой (cash 
advance) в банков клон на ЦКБ 
АД за картодържатели на 
банката 

2.5 EUR 
плюс 1% 

- теглене на пари в брой в 
България чрез ПОС терминал 
при търговец след плащане на 
стоки и услуги при същия 
търговец 

1.50 лв. 
- теглене на пари в брой в 
България чрез ПОС терминал при 
търговец след плащане на стоки 
и услуги при същия търговец 

1.50 лв. 

 
 

7. Променя се т.15 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.15 Справка за наличност по 
карта Visa/MasterCard от 
банкомат в чужбина 

1 лв. 
т.15 Справка за наличност по 
карта Visa/MasterCard от банкомат 
в чужбина 

2 лв. 

 
 

8. Променя се т.19 и т. 20 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.19 Справка за наличност и 
последни 5 транзакции от АТМ 
/банкомат/ в България 

0.20 лв. 
т.19 Справка за наличност и 
последни 5 транзакции от АТМ 
/банкомат/ в България 

0.50 лв. 

т.20 Справка за наличност през 
системата на ePay.bg 0.20 лв. 

т.20 Справка за наличност през 
системата на ePay.bg 0.50 лв. 

 
Представените промени в Тарифата влизат в сила от 18.12.2015 г. 
 
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. 
 
 


