Приложение №1

ТАРИФА
ЗА ЛИХВИТЕ НА ЦКБ АД
по разплащателни, депозитни и други сметки

I. ЛИХВЕНИ УСЛОВИЯ ПО СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
1. Сметки в национална валута /BGN/
1.1. Разплащателни сметки и сметки със специално предназначение
Годишен лихвен процент
не се олихвяват
/за сметки със салда до 2,000.00 лв. включително/

Разплащателни сметки с
персонални дебитни карти

1.00
/за сметки със салда над 2,000.00 лв./
Банката изчислява ежедневно дължимите лихви, като прилага съответния
посочен по-горе размер на годишен лихвен процент в зависимост от размера на
салдото по сметката на клиента за съответния ден от месеца.

Разплащателни сметки без
издадени към тях персонални
дебитни карти, както и
сметки
със специално предназначение

не се олихвяват

Олихвяването на сметките, по които се начисляват лихви, се извършва в края на
всеки календарен месец или на датата на тяхното закриване.
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1.2. Универсална сметка „CCBCLUB“

Универсална сметка
„CCBCLUB“

Минимално среднодневно
претеглено салдо в лева

Годишен лихвен
процент

до 999.99

0.00

1,000.00 – 30,000.00

3.00

30,000.01 – 200,000.00

3.30

над 200,000.01

3.60

§ Сметката е предназначена за физически лица.
§ Минималната сума за откриванеe 1,000 лева.
§ По сметката могат да се внасят и теглят суми по всяко време.
§ В случай, че в резултат на операции със сметката размерът на сумата стане помалка от изискваната минимална сума за откриване, Банката преустановява
начисляването на лихви. Банката възобновява начисляването на лихви, в случай
на постъпване на сума по сметката над изискваната минимална сума за откриване.
§ Лихвеният процент се начислява върху среднодневно претеглено салдо за
месечен период в зависимост от скалата за олихвяване на база реален брой
календарни дни за месеца и годината.
§ Олихвяванетонасметкатасеизвършва
в
последния
работен
ден
навсекикалендаренмесецилинадататананейнотозакриване.
§ Годишният лихвен процент се определя в зависимост от среднодневното
претеглено салдо по сметката.

1.3. Депозитни сметки

Срок на депозита

Олихвяем минимум

Годишен лихвен
процент

за една седмица

100.00

0.75

за две седмици

100.00
100.00
100.00

1.00

100.00
100.00

3.75

за 1 /един/ месец
за 3 /три/ месеца
за 6 /шест/ месеца
за 1 /една/ година

2.50
3.25
4.25

1.4. Спестовни сметки

Безсрочен депозит

Олихвяем минимум

Годишен лихвен
процент

100.00

0.50
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1.5. Сметки на малолетни и непълнолетни лица

Срок

Годишен лихвен
процент

Детски спестовен влог

безсрочен

4.25

Условен детски влог

1 /една/ година

4.25

Условен детски влог

3 /три/ години

4.25

Условен детски влог

5 /пет/ години

4.25

§ Вноски по детски влогове могат да се правят по всяко време.
§ Олихвяването на детските спестовни влогове се извършва в края на всяка
календарна година или на датата на тяхното закриване.
§ Олихвяването на условни детски влогове се извършва на датата на падеж.

1.6. ЦКБ ПРИВИЛЕГИРОВАН ДЕПОЗИТ+ В ЛЕВА
Срок на депозита

Олихвяем минимум

Годишен лихвен процент

I-ви месец

100.00

2.50

II-ри месец

100.00

2.70

III-ти месец

100.00

3.00

IV-ти месец

100.00

3.15

V-ти месец

100.00

3.25

VI-ти месец

100.00

3.50

VII-ми месец

100.00

3.65

VIII-ми месец

100.00

3.85

IX-ти месец

100.00

3.95

X-ти месец

100.00

4.05

XI-ти месец

100.00

4.15

XII-ти месец

100.00

4.25

XIII-ти месец

100.00

4.35

XIV-ти месец

100.00

4.45

XV-ти месец

100.00

4.55

XVI-ти месец

100.00

4.65

XVII-ти месец

100.00

4.75

XVIII-ти месец

100.00

4.85

XIX-ти месец

100.00

4.95

XX-ти месец

100.00

5.05

XXI-ви месец

100.00

5.15

XXII-ри месец

100.00

5.25

XXIII-ти месец

100.00

5.35

XXIV-ти месец

100.00

5.45
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§ Срокът на ДЕПОЗИТ+ в лева е 1 месец.
§ Скала на нарастващи лихвени проценти - годишна лихва в %.
§ Срокът на ДЕПОЗИТ+ в лева се подновява автоматично при запазен минимален
размер от 100 лв.
§ По ДЕПОЗИТ+ в лева не могат да се внасят допълнително суми.
§ Начислената лихва се превежда на датата на падеж по посочена от депозанта
картова разплащателна или друга открита банкова сметка.
§ Считано от първия работен ден, следващ изтичането на 24-ия месец, ако няма
изрично волеизявление от страна на клиента за закриване на депозита или за
откриване на нов Привилегирован депозит +в лева, депозитът започва
автоматично да се олихвява с лихвения процент, определен за стандартен
едномесечен депозит, съгласно приложимото към тази дата Приложение №1
„Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други сметки” към
Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, прилагани от Банката.
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2. Сметки в чуждестранна валута
2.1. Разплащателни сметки и сметки със специално предназначение
Годишен лихвен процент
Сметки в ЕВРО (EUR)

не се олихвява

Сметки в ЩАТСКИ ДОЛАРИ (USD)

не се олихвява

Сметки в БРИТАНСКИ ЛИРИ (GBP)

не се олихвява

Сметки в ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК (CHF)

не се олихвява

Сметки в ТУРСКИ ЛИРИ (TRY)

не се олихвява

Сметки в РУСКИ РУБЛИ (RUB)

не се олихвява

Сметки в МАКЕДОНСКИ ДИНАР (MKD)

не се олихвява

2.2. Универсална сметка „CCBCLUB“ в ЕВРО /EUR/

Универсална сметка
„CCBCLUB“

Минимално среднодневно
претеглено салдо в EUR

Годишен лихвен
процент

до 499.99

0.00

500.00 – 15,000.00

3.00

15,000.01 – 100,000.00

3.30

над 100,000.01

3.60

§ Сметката е предназначена за физически лица.
§ Минималната сума за откриванеe500 евро.
§ По сметката могат да се внасят и теглят суми по всяко време.
§ В случай, че в резултат на операции със сметката размерът на сумата стане помалка от изискваната минимална сума за откриване, Банката преустановява
начисляването на лихви. Банката възобновява начисляването на лихви, в случай
на постъпване на сума по сметката над изискваната минимална сума за откриване.
§ Лихвеният процент се начислява върху среднодневно претеглено салдо за
месечен период в зависимост от скалата за олихвяване на база реален брой
календарни дни за месеца и годината.
§ Олихвяванетонасметкатасеизвършва
в
последния
работен
ден
навсекикалендаренмесецилинадататананейнотозакриване.
§ Годишният лихвен процент се определя в зависимост от среднодневното
претеглено салдо по сметката.
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2.3. Депозитни сметки

2.3.1. За сметки в ЕВРО /EUR/
Годишен лихвен
процент

Срок на депозита

Олихвяем минимум

за една седмица

50.00
50.00

0.50
2.25

за 6 /шест/ месеца

50.00
50.00
50.00

за 1 /една/ година

50.00

4.00

Срок на депозита

Олихвяем минимум

Годишен лихвен
процент

за 1 /един/ месец

50.00
50.00

1.00

50.00
50.00

2.00

за две седмици
за 1 /един/ месец
за 3 /три/ месеца

0.75
2.50
3.50

2.3.2. За сметки в ЩАТСКИ ДОЛАР /USD/

за 3 /три/ месеца
за 6 /шест/ месеца
за 1 /една/ година

1.50
2.50

2.3.3. За сметки в БРИТАНСКА ЛИРА /GBP/

Срок на депозита

Олихвяем минимум

Годишен лихвен
процент

за 1 /един/ месец

100.00

0.90

за 3 /три/ месеца

100.00

1.25

за 6 /шест/ месеца

100.00

1.75

за 1 /една/ година

100.00

2.00

2.3.4. За сметки в ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК /CHF/
Срок на депозита

Олихвяем минимум

Годишен лихвен
процент

за 1 /един/ месец

100.00

0.70

за 3 /три/ месеца

100.00

0.90

за 6 /шест/ месеца

100.00

1.20

за 1 /една/ година

100.00

1.40
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2.4. Спестовни сметки

2.4.1. За сметки в ЕВРО /EUR/

Олихвяем минимум в EUR

Годишен лихвен
процент

50.00

0.10

Безсрочен депозит

2.4.2. За сметки в ЩАТСКИ ДОЛАР /USD/

Безсрочен депозит

Олихвяем минимум в
USD

Годишен лихвен
процент

50.00

0.10

2.5. Сметки на малолетни и непълнолетни лица в ЕВРО /EUR/

Срок

Годишен лихвен
процент

Детски спестовен влог

безсрочен

4.00

Условен детски влог

1 /една/ година

4.00

Условен детски влог

3 /три/ години

4.00

Условен детски влог

5 /пет/ години

4.00

§ Вноски по детски влогове могат да се правят по всяко време.
§ Олихвяването на детските спестовни влогове се извършва в края на всяка
календарна година или на датата на тяхното закриване.
§ Олихвяването на условни детски влогове се извършва на датата на падеж.

2.6. ЦКБ ПРИВИЛЕГИРОВАН ДЕПОЗИТ+ В ЕВРО

Срочност на депозита

Олихвяем минимум

Годишен лихвен
процент

I-ви месец

50.00

2.20

II-ри месец

50.00

2.35

III-ти месец

50.00

2.40

IV-ти месец

50.00

2.55

V-ти месец

50.00

2.65

VI-ти месец

50.00

2.95
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VII-ми месец

50.00

3.10

VIII-ми месец

50.00

3.30

IX-ти месец

50.00

3.45

X-ти месец

50.00

3.55

XI-ти месец

50.00

3.65

XII-ти месец

50.00

3.95

XIII-ти месец

50.00

4.05

XIV-ти месец

50.00

4.15

XV-ти месец

50.00

4.25

XVI-ти месец

50.00

4.35

XVII-ти месец

50.00

4.45

XVIII-ти месец

50.00

4.55

XIX-ти месец

50.00

4.65

XX-ти месец

50.00

4.75

XXI-ви месец

50.00

4.85

XXII-ри месец

50.00

4.95

XXIII-ти месец

50.00

5.05

XXIV-ти месец

50.00

5.15

§ Срокът на ДЕПОЗИТ+ в евро е 1 месец.
§ Скала на нарастващи лихвени проценти - годишна лихва в %.
§ Срокът на ДЕПОЗИТ+ в евро се подновява автоматично при запазен минимален
размер от 50 EUR.
§ По ДЕПОЗИТ+ в евро не могат да се внасят допълнително суми.
§ Начислената лихва се превежда на датата на падеж по посочена от депозанта
картова разплащателна или друга открита банкова сметка.
§ Считано от първия работен ден, следващ изтичането на 24-ия месец, ако няма
изрично волеизявление от страна на клиента за закриване на депозита или за
откриване на нов Привилегирован депозит + в евро, депозитът започва
автоматично да се олихвява с лихвения процент, определен за стандартен
едномесечен депозит, съгласно приложимото към тази дата Приложение №1
„Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други сметки” към
Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, прилагани от Банката.
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II. ЛИХВЕНИ УСЛОВИЯ ПО СМЕТКИ НА ДРУГИ КЛИЕНТИ
1. Сметки в национална валута /BGN/
1.1. Разплащателни и други сметки
Вид сметка

Годишен лихвен процент

Банкови сметки на други клиенти

не се олихвява

1.2. Депозитни сметки
Годишен лихвен
процент

Срок на депозита

Олихвяем минимум

за една седмица

100.00
100.00

0.20
1.50

за 6 /шест/ месеца

100.00
100.00
100.00

за 1 /една/ година

100.00

3.25

за две седмици
за 1 /един/ месец
за 3 /три/ месеца

0.25
2.25
2.75

2. Сметки в чуждестранна валута
2.1. Разплащателни сметки и други сметки
Вид сметка

Годишен лихвен процент

Банкови сметки в ЕВРО (EUR)

не се олихвява

Банкови сметки в ЩАТСКИ ДОЛАРИ (USD)

не се олихвява

Банкови сметки в БРИТАНСКИ ЛИРИ (GBP)

не се олихвява

Банкови сметки в ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК (CHF)

не се олихвява

Банкови сметки в ТУРСКИ ЛИРИ (TRY)

не се олихвява

Банкови сметки в РУСКИ РУБЛИ (RUB)

не се олихвява

Банкови сметки в МАКЕДОНСКИ ДИНАР (MKD)

не се олихвява
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2.2. Депозитни сметки

2.2.1. За сметки в ЕВРО /EUR/
Годишен лихвен
процент

Срок на депозита

Олихвяем минимум

за една седмица

50.00
50.00

0.20
1.25

за 6 /шест/ месеца

50.00
50.00
50.00

за 1 /една/ година

50.00

3.00

за две седмици
за 1 /един/ месец
за 3 /три/ месеца

0.25
1.50
2.50

2.2.2. За сметки в ЩАТСКИ ДОЛАР /USD/
Срок на депозита

Олихвяем минимум

Годишен лихвен процент

за 1 /един/ месец

50.00
50.00

0.50

50.00
50.00

1.00

за 3 /три/ месеца
за 6 /шест/ месеца
за 1 /една/ година

0.75
1.50

2.2.3. За сметки в БРИТАНСКА ЛИРА /GBP/

Срок на депозита

Олихвяем минимум

Годишен лихвен
процент

за 1 /един/ месец

100.00

0.30

за 3 /три/ месеца

100.00

0.50

за 6 /шест/ месеца

100.00

0.75

за 1 /една/ година

100.00

1.00

2.2.4. За сметки в ШВЕЙЦАРСКИ ФРАНК /CHF/
Срок на депозита

Олихвяем минимум

Годишен лихвен
процент

за 1 /един/ месец

100.00

0.20

за 3 /три/ месеца

100.00

0.40

за 6 /шест/ месеца

100.00

0.60

за 1 /една/ година

100.00

0.90

***
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Депозити във
договореност.

валути,

различни

от

***
посочените

в

Тарифата

се

приемат

по

*
Сметки във валути, различни от посочените в Тарифата не се олихвяват.
*
Лихвите, които ЦКБ АД плаща по разплащателни, спестовни и депозитни сметки се
начислява на база реален брой календарни дни за месеца и годината.
*
При изтичане на срока на договор за депозит, ако никоя от страните изрично не го
прекрати, договорът се подновява автоматично за същия срок и при лихвени условия,
съгласно приложимата Тарифа на банката към датата на подновяване.
*
Считано от първия работен ден, следващ изтичането на 24-ия месец, ако няма
изрично волеизявление от страна на клиента за закриване на депозита или за
откриване на нов Привилегирован депозит +в лева или в евро, депозитът започва
автоматично да се олихвява с лихвения процент, определен за стандартен
едномесечен депозит, съгласно приложимото към тази дата Приложение №1 „Тарифа
за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други сметки” към Тарифата за
лихвите, таксите и комисионите, прилагани от Банката.
*
При нарушаване срока на депозит, поради извършване на разпоредителни действия с
част или с цялата сума по сметката, Банката не дължи лихва на титуляря за изтеклия
период.
*
При разпореждане с част или с цялата сума по депозита преди датата на падежа от
страна на други клиенти, различни от физически лица, се изисква предварителна
писмена заявка и се начисляват комисиони съгласно разделаза касови операции от
Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, прилагани от Банката.
*
Настоящото Приложение №1 „Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни,
депозитни и други сметки” не е валидно за институционални клиенти, а именно:
секторна
класификация
Държавни
нефинансови
предприятия,
секторна
класификация Централно правителство, включително разпоредители с финансова
автономност, секторна класификация Местно правителство, секторна класификация
Социално осигурително фондове, съгласно секторната класификацията на БНБ.
Лихвените условия по депозитните продукти за институционални клиенти се
определят индивидуално за всеки един отделен случай.
*
Паричните средства по сметки, открити в Централна Кооперативна Банка АД,
олихвявани съгласно настоящото Приложение №1, както и паричните сметки по
промоционални депозити, предлагани от Централна Кооперативна Банка АД, са
гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките в размер до
196,000 лева общо за всички сметки на даден клиент.
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*
Настоящото Приложение 1 „Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни,
депозитни и други сметки” към Тарифата за лихвите, таксите и комисионите,
прилагани от Банката влиза в сила от 10 март 2014 г.
За съществуващите депозитни сметки и условни детски влогове, Приложението влиза
в сила от датата на падежа им.
*
Считано от 03.02.2014 год., Централна кооперативна банка АД не предлага откриване
на нови депозити със срок 1 и 2 седмици във валути USD, GBP и CHF. Откритите и
действащи до тази дата депозити продължават да действат по договорените за тях
условия, до тяхното закриване по инициатива на титуляря.
*
Настоящото Приложение №1 „Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни,
депозитни и други сметки” е одобрено от Управителния съвет на Централна
Кооперативна Банка АД и е неразделна част от Тарифата за лихвите, таксите и
комисионите, прилагани от Банката.
***
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