Уважаеми Клиенти,
С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 14.08.2014 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 II. “Касови операции” се правят, следните изменения и допълнения:

1.1. Към чл.1 се добавя т.9. , изменя се Забележката и се променят, както следва:
БИЛО

СТАВА

Чл.1
Касови
операции
национална валута

в

т.1 За вноски по сметки на други
клиенти,
независимо
в
кой
клон/офис са открити
т.2 За теглене на суми в брой от
сметки
на
други
клиенти,
независимо в кой клон/офис са
открити
т.5 Касови операции за суми над
100 000 лв.
т.7 Приемане на монети на каса,
сортирани:

0.1%, мин.
0.50 лв.
макс. 100 лв.
0.1%, мин.
0.50 лв
по договаряне

а) с вноска по сметка – на
физически лица и други клиенти
- за суми до 50.00 лв.

т.1 За вноски по сметки на
други клиенти, независимо в
кой клон/офис са открити

0.2%, мин. 1.00
лв.

т.2 За теглене на суми в брой
от сметки на други клиенти,
независимо в кой клон/офис
са открити

0.3%, мин. 1.00
лв.

т.5 Касови операции за суми
над 200 000 лв.
т.7 Приемане на монети на
каса, сортирани:

макс. 400 лв.

по договаряне

а) с вноска по сметка – на
физически лица и други
клиенти
Събира се
таксата
по Чл.1.1
или Чл.1.3.а

- за суми до 50.00 лв.

Добавя се нова: т.9
Операции за теглене на суми
в брой, незаявени
предварително се извършват
по преценка на Банката
Събира се такса:

0.5% мин.2лв.

0.45% върху
незаявената
сума

1.2. Към чл.2 се добавя т.10, изменя се Забележката и се променят, както следва:
Чл.2
Касови
операции
чуждестранна валута

в

т.1 Теглене на суми в брой, от

0.3%, мин.

т.1 Теглене на суми в брой, от

сметки на други клиенти, без
значение в кой клон е открита
сметката
т.3 Внасяне на суми в брой по
сметки на други клиенти, без
значение в кой клон е открита
сметката

ЕUR1,
макс. ЕUR 200
0.15%,
мин. EUR 0.50,
макс. ЕUR 100

сметки на други клиенти, без
значение в кой клон е
открита сметката
т.3 Внасяне на суми в брой по
сметки на други клиенти, без
значение в кой клон е
открита сметката

т.5 Касови операции за суми над по договаряне
ЕUR 100 000

т.5 Касови операции за суми
над ЕUR 200 000

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

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

без комисиона

-по разплащателни и спестовни
сметки

0.15%,
мин. EUR 1,
макс. ЕUR 200
по договаряне

-по срочни депозити
-по
разплащателни
спестовни сметки

0.4%, мин. ЕUR
1

Без комисиона
и

до ЕUR 5 000

без комисиона

до ЕUR 2 500

без комисиона

над ЕUR 5 000

0.15% за
сумата
над 5 000 ЕUR,
макс. ЕUR 100

над ЕUR 2 500

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

б) теглене на суми в брой:
-от срочни депозити

б) теглене на суми в брой:
без комисиона

-от разплащателни и спестовни
сметки

- от срочни депозити

-от
разплащателни
спестовни сметки
до ЕUR 2 500

без комисиона

и

до ЕUR 5 000

ЕUR 0.50

над ЕUR 5 000

ЕUR 0.50 плюс над ЕUR 2 500
ЕUR 0.50 плюс
0.3% за сумата
0.3% за сумата
над 5 000 ЕUR,
над 2 500 ЕUR,
макс. ЕUR 200
макс. ЕUR 200
Добавя се нова т.10.
Операции за теглене на суми в
брой, незаявени
0.6%
върху
предварително се извършват
незаявената
по преценка на Банката.
сума
Събира се такса:

ЕUR 0.50

Забележка:
За теглене на суми в рамките на 1 работен ден от
сметки на физически лица, когато общата сума
надвишава 3 000 лв., или равностойността й в други
валути, се изисква подаване на предварителна
писмена заявка.
За теглене на суми в рамките на 1 работен ден от
сметки на други клиенти, когато общата сума
надвишава 5 000 лв., или равностойността й в други
валути, се изисква подаване на предварителна
писмена заявка.

Забележка:
За теглене на суми в рамките на 1 работен ден от
сметки на физически лица, когато общата сума за
деня надвишава 5 000 лв., или равностойността й
в други валути, се изисква подаване на
предварителна писмена заявка.
За теглене на суми в рамките на 1 работен ден от
сметки на други клиенти, когато общата сума за
деня надвишава 10 000 лв., или равностойността
й в други валути, се изисква подаване на
предварителна писмена заявка.

Заявки, подадени до 14.00 часа на съответния
работен ден се изпълняват /изплащат/ на следващия
работен ден. Заявки, подадени след този час се
изпълняват със срок два работни дни.
За теглене на суми от депозитни сметки в деня на
падеж – не се изисква предварителна заявка.

Заявки, подадени до 14.00 часа на съответния
работен ден се изпълняват на следващия работен
ден. Заявки, подадени след този час се изпълняват
със срок два работни дни.
За теглене на суми от депозитни сметки в деня на
падеж – не се изисква предварителна заявка.

*Банката има право по своя преценка да изисква от
клиент
да
предостави
един
работен
ден
предварително писмена заявка за теглене и на сума
под 3 000 лв.

*Банката има право по своя преценка да изисква
от клиент да предостави един работен ден
предварително писмена заявка за теглене и за
суми под определените по-горе размери.

*Банката има право по своя преценка да изисква от
клиенти да предоставят предварително писмена
заявка за теглене и за суми под определените погоре размери, при настъпване на непредвидени
обстоятелства, различни от стандартно протичащите.
Промените
се
извършват
с
решение
на
Изпълнителните
Директори
и
Прокуриста
на
Банката. Решенията се свеждат до клиентите на
Банката чрез служителите в банковите салони.

*Не се изисква предварителна заявка за
теглене на суми от отпуснат кредитен продукт
на физически лица.
*За суми над 100 000лв. или тяхната
равностойност в друга валута се изисква
предварителна писмена заявка от 2 работни
дни предварително.
*Банката има право по своя преценка да изисква
от клиенти да предоставят предварително писмена
заявка за теглене и за суми под определените погоре размери, при настъпване на непредвидени
обстоятелства, различни от стандартно
протичащите. Промените се извършват с решение
на Изпълнителните Директори и Прокуриста на
Банката. Решенията се свеждат до клиентите на
Банката чрез служителите в банковите салони.

2. В Раздел III. “Разплащания” се правят, следните изменения:
Чл.7 Междубанкови плащания
в
национална
валута
с
депозиране
на
пари
в
наличност – касови преводи:
т.1 с превод чрез БИСЕРА
т.3
за
плащания
към
администратори
на
публични
вземания,
инициирани
на
гишетата на Банката

Чл.7
Междубанкови
плащания в национална
валута с депозиране на
пари в наличност – касови
преводи:
1%, мин. 6 лв.

т.1 с превод чрез БИСЕРА
т.3
за
плащания
към
администратори на публични
вземания,
инициирани
на
гишетата на Банката

0.5%, мин. 5
лв.

а) за превод с
преводно нареждане

едноредово

с превод чрез
БИСЕРА - 1%,
мин. 6 лв.

а) за превод с едноредово с превод чрез
преводно нареждане
БИСЕРА –
0.5%, мин. 5
лв.

б) за превод с многоредово
преводно нареждане

с превод чрез
БИСЕРА - 1%,
мин. 7 лв.

б) за превод с многоредово с превод чрез
преводно нареждане
БИСЕРА –
0.5%, мин. 7
лв.

Предоставените на Ваше внимание промени в Тарифата на Банката, ще
влязат в сила считано от 19.10.2014 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.

*****

