Уважаеми Клиенти,
С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 23.10.2014 год. Управителния
съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на
Централна кооперативна банка АД, както следва:
1.

В Раздел IІ. “Касови операции” в Чл.1 т.1, т.2 и т.3а) се правят следните
изменения и допълнения:

Чл.1 Касови операции в национална
валута:
т.1 За вноски по сметки на други
клиенти, независимо в кой клон/офис са
открити
До 5000 лв.
Над 5000 лв.
т.2 За теглене на суми в брой от сметки
на други клиенти, независимо в кой
клон/офис са открити
До 3000 лв.
Над 3000 лв.
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
- по срочни депозити
- по разплащателни сметки
до 5 000 лв.
над 5 000 лв.
- по спестовни сметки
- за погасяване на задължения по
кредитни продукти на физически лица

2.

0.1 %, мин.1.00лв.
0.2%,
макс. 400 лв.

0.1% мин.1.00лв.
0.3%

без комисиона
без комисиона
0.2% за сумата
над 5 000 лв.,
макс. 200 лв.
без комисиона
без комисиона

В Раздел IІ. “Касови операции” в Чл.2,т1 и т.6а)
изменения и допълнения:

Чл.2 Касови операции в чуждестранна валута:
т.1 Теглене на суми в брой, от сметки на други клиенти,
без значение в кой клон е открита сметката
до EUR 1500
над EUR 1500
т.6 По депозитни и разплащателни сметки на физически
лица - клиенти на ЦКБ, които не са търговци и не
извършват търговски плащания чрез сметките си,
независимо в кой клон на Банката е открита сметката:
а) внасяне на суми в брой
- по срочни депозити
- по разплащателни сметки
до ЕUR 2 500
над ЕUR 2 500

се правят следните

0.3% мин. EUR 1
0.4%

без комисиона
без комисиона
0.15% за сумата
над 2 500 ЕUR,
макс. ЕUR 100

- по спестовни сметки
- за погасяване на задължения по кредитни продукти на
физически лица

без комисиона
без комисиона

Предоставените на Ваше внимание промени в Тарифата на Банката в Раздел
II „Касови операции” в Чл.1 т.1, т.2 т.3а) и Чл.2 т.1, т.6а) ще влязат в сила считано от
27.10.2014 год.

3.

В Раздел IІ. “Касови операции” в Чл.2 т.6 б) се правят следните изменения и
допълнения:

Чл.2 Касови операции в чуждестранна валута:
т.6 По депозитни и разплащателни сметки на физически лица клиенти на ЦКБ, които не са търговци и не извършват търговски
плащания чрез сметките си, независимо в кой клон на Банката е
открита сметката:
б) теглене на суми в брой:
- от спестовни сметки
до ЕUR 2 500

без комисиона
ЕUR 0.50 плюс
0.3% за сумата
над 2 500 ЕUR,
макс. ЕUR 200

над ЕUR 2 500

Предоставените на Ваше внимание промени в Тарифата на Банката в Раздел
II „Касови операции” в Чл2 т.6 б) , ще влязат в сила считано от 27.12.2014 год.
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.

*****

