
 

 

 

 

Промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на Централна Кооперативна 
Банка АД в Раздел IV „Операции с банкови карти”. 
I. Променя т. 7, т.8, т.9, т.16, т.25 и т.27от 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.7 Плащане чрез ПОС терминал 
в България  

  

т.7 Плащане чрез ПОС терминал 
в България    

7.1  Контактна транзакция    7.1  Контактна транзакция    

     а) С Debit MasterCard безплатно      а) С Debit MasterCard и World 
Debit MasterCard безплатно 

     б) С всички останали карти 0.20 лв.      б) С всички останали карти 0.20 лв. 

т.8 Плащане на периодични 
сметки чрез АТМ /банкомат/   т.8 Плащане на периодични 

сметки чрез АТМ /банкомат/   

     а) С Debit MasterCard безплатно      а) С Debit MasterCard и World 
Debit MasterCard безплатно 

     б) С всички останали карти 0.20 лв.      б) С всички останали карти 0.20 лв. 

т.9 Плащане на периодични 
сметки по телефон и интернет   т.9 Плащане на периодични 

сметки по телефон и интернет   

     а) С Debit MasterCard безплатно      а) С Debit MasterCard и World 
Debit MasterCard безплатно 

     б) С всички останали карти 0.20 лв.      б) С всички останали карти 0.20 лв. 

т.16 Получаване на издадена 
карта в клон, различен от клона 
издател 10 лв. 

т.16 Получаване на издадена 
карта в клон, различен от клона 
издател. Не се прилага за World 
Debit MasterCard  

10 лв. 

т.25 Генериране на нов ПИН-код 
за Visa Electron и Debit 
MasterCard 

2 лв. 
т.25 Генериране на нов ПИН-код 
за Visa Electron, Debit MasterCard 
и World Debit MasterCard 

2 лв. 

т.27 Справка за наличност и 
последни 5 транзакции от АТМ 
/банкомат/ в България 0.10 лв. 

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

0.10 лв. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Променя „Забележка” към 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: 

  
Забележка: 

За кредитни карти Visa Platinum не се прилагат 
таксите по: 

Чл. 2, т.2 – Експресно издаване на всички видове 
карти 

Чл. 2, т.3 – Подновяване на карта преди изтичане 
на срока на валидност 

Чл. 2, т.4 – Промяна на параметри на всички 
видове карти – лимити 

Чл. 2, т.9 – Допълнителни операции с 
международни кредитни карти, само по 

отношение на таксите: 

- блокиране и деблокиране на карта 

- генериране на нов ПИН код, в случай че 
картодържателят го е забравил 

- отказана авторизация по транзакция 

Чл. 2, т.11 – Такса за надвишен кредитен лимит 

Чл. 2, т.15 – Справка за наличност по карта Visa 
от банкомат в чужбина 

Чл. 5 – Такса за ползване на услугата „SMS 
детектив” 

Забележка: 

За кредитни карти Visa Platinum не се прилагат 
таксите по: 

Чл. 2, т.2 – Експресно издаване на всички видове 
карти 

Чл. 2, т.3 – Подновяване на карта преди 
изтичане на срока на валидност 

Чл. 2, т.4 – Промяна на параметри на всички 
видове карти – лимити 

Чл. 2, т.9 – Допълнителни операции с 
международни кредитни карти, само по 

отношение на таксите: 

- блокиране и деблокиране на карта 

- генериране на нов ПИН код, в случай че 
картодържателят го е забравил 

- отказана авторизация по транзакция 

Чл. 2, т.11 – Такса за надвишен кредитен лимит 

Чл. 2, т.15 – Справка за наличност по карта Visa 
от банкомат в чужбина 

Чл. 2, т.19 - Справка за наличност и последни 5 
транзакции от АТМ /банкомат/ в България 

Чл. 2, т.20 - Справка за наличност през 
системата на ePay.bg 

Чл. 2, т.21 - Справка за наличност и последни 5 
транзакции през Mobb 

Чл. 5 – Такса за ползване на услугата „SMS 
детектив” 

 

Настоящите промени в Тарифата на Банката влизат в сила от 14.07.2014 г.  


