Уважаеми Клиенти,
С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 30.01.2014 год. Управителния
съвет на Банката взе решение за промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионните на
Централна кооперативна банка АД, както следва:
1. Промяна в Раздел I. „ОТКРИВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ”:
Чл.1 Такси за откриване на банкови сметки
т.3
Набирателни, ликвидационни, особени, акредитивни и
други сметки в национална и чуждестранна валута

15 лв./ 8 EUR

2. Промяна в Раздел III. „РАЗПЛАЩАНИЯ”:
В национална валута:
Чл.1 Вътрешнобанкови безкасови преводи
т.1 за плащания, инициирани на гишетата на банката
а) от и по сметка на един и същ клиент
б) когато наредителят и получателят имат сметки в ЦКБ

0,10 лв.
1 лв.

т.2 за плащания, инициирани по електронен начин (Internet
Banking), в т.ч. за иницииране на преводни нареждания за
директен дебит
т. 2.2. плащания между различни клиенти

0,55лв.

т.4 Автоматични вътрешнобанкови плащания:
а) Автоматични трансфери Push & Pull

0,70 лв.

б) Автоматични фиксирани преводи

0,70 лв.

т.9 за плащания към разпоредители с бюджет и администратори
на публични вземания, инициирани на гишетата на Банката
а) с едноредово преводно нареждане
- от сметки на физически лица

1,20 лв.

- от сметки на други клиенти

1,50 лв.

б) с многоредово преводно нареждане
- от сметки на физически лица
- от сметки на други клиенти

1,50 лв.
2 лв.
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Чл.4 Вътрешнобанкови касови плащания, инициирани от
лица, които не са клиенти на ЦКБ:
а) когато бенефициентът има разплащателна сметка при ЦКБ
- по сметки на физически лица

- по сметки на други клиенти

б) когато бенефициентът не е клиент на ЦКБ
/тип пощенски запис/

до 5000,00 лв. - 1 лв.
над 5000,00 лв. - 1 лв.
плюс 0,2% за сумата
над 5000,00 лв.,
макс. 200 лв.
1 лв.
плюс 0,1% върху сумата;
мин. 0,50 лв., макс. 200 лв.
0,50% ,
мин. 2 лв.

В чуждестранна валута:
Чл.11 Вътрешнобанкови безкасови преводи
т.1 за плащания, инициирани на гишетата на банката
а) от и по сметка на един и същ клиент

0,05 EUR

б) когато наредителят и получателят имат сметки в ЦКБ

0,51 EUR

т.2 за плащания, инициирани по електронен начин (Internet
Banking), в т.ч. за иницииране на преводни нареждания за
директен дебит
т. 2.2. плащания между сметки на различни клиенти

0,28 EUR

т.3 Автоматични вътрешнобанкови плащания:
а) Автоматични трансфери Push & Pull

0,35 EUR

б) Автоматични фиксирани преводи

0,35 EUR

Чл.14 Вътрешнобанкови касови плащания, инициирани от
лица, които не са клиенти на ЦКБ:
а) когато бенефициентът има разплащателна сметка при ЦКБ
- по сметки на физически лица

до 5000,00 EUR - 0,51 EUR
над 5000,00 EUR - 0,51 EUR
плюс 0,15% за сумата над
5000,00 EUR,
макс. 100 EUR
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- по сметки на други клиенти

0,51 EUR
плюс 0,15% върху сумата;
мин. 0,50 EUR,
макс. 100 EUR

б) когато бенефициентът не е клиент на ЦКБ
/тип пощенски запис/

0,50% ,
мин. 1 EUR

Предоставените на Ваше внимание промени в Тарифата на Банката, ще
влязат в сила считано от 30.03.2014 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.

*****
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