Уважаеми Клиенти,
С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 11.04.2013 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 I. “Откриване и обслужване на клиентски сметки” се правят следните
изменения и допълнения:

1.1. Към чл.2 Месечни такси за поддържане на банкови сметки и извлечения на
движението по тях, т.1 Разплащателни сметки и сметки с дебитни карти на
физически лица в национална и чуждестранна валута, се добавя т. г) и се изменя
Забележката към т.1, както следва:
г) сметки, по които е наложен запор
- по разплащателни сметки
- по сметки с дебитни карти

1.45 лв./0.75 EUR
0.80 лв./0.40 EUR

Забележка:
т. 1.а), 1.б) и 1.г) Не подлежат на таксуване, следните сметки:
- сметки открити за лечение;
- сметки открити за търговия с корпоративни ценни книжа;
- разплащателни сметки и сметки с дебитни карти, които обслужват кредитен продукт;
- сметки, за които има договорени споразумения.
т. 1.в) Когато по сметката на клиента не са осигурени средства за удържане на дължимата такса в
определения в Тарифата размер, таксата се удържа до размера на наличността по сметката. За
„платежни операции” не се считат извършените от Банката служебни операции по таксуване на
сметките. Не подлежат на таксуване разплащателни сметки, които обслужват кредитен продукт.
Таксите се удържат в последния работен ден на съответния календарен месец, като 2 /две/ годишния
период се определя до датата, предхождаща датата на таксуване.

1.2. Към чл.2 Месечни такси за поддържане на банкови сметки и извлечения на
движението по тях, се добавя т. 2.1, както следва:
т.2.1 Акредитивни сметки и сметки със специално предназначение
на физически лица в национална валута и чуждестранна валута,
по които е наложен запор.

15 лв./ 9 EUR

1.3. Към чл.2 Месечни такси за поддържане на банкови сметки и извлечения на
движението по тях, към т.3 Разплащателни, набирателни, акредитивни,
ликвидационни, особени, Escrow и други сметки на други клиенти, към а) в
национална валута и б) в чуждестранна валута, се добавят текстове, както следва:
- за поддържане на сметка, по която е наложен запор в т.ч.
предоставяне на дневно извлечение за извършени движения от
/по сметката

15 лв.

- за поддържане на сметка, по която е наложен запор в т.ч.
предоставяне на дневно извлечение за извършени движения от
/по сметката

9 EUR

1.4. Към чл.2, в Забележката се добавя текст, както следва:
Месечни такси за поддържане на банкови сметки, по които е наложен запор се дължат за календарния
месец, в който е наложен запора до и включително календарния месец, в който запора е вдигнат или
изпълнен.

2. В Раздел ІІІ “Разплащания”, да се добави нов чл.19:
Преводи в изпълнение на запор
Чл.19 При превод в изпълнение на запор по сметка на органа наложил
запор, се събират следните такси от сметката, от която се извършва превода:
т.1 Вътрешнобанков безкасов превод в национална и чуждестранна валута:
а) от сметки на физически лица
б) от сметки на други клиенти
т.2 Междубанков безкасов превод в национална валута:
а) от сметки на физически лица
б) от сметки на други клиенти
т.3 Междубанков безкасов превод в национална валута през системата
РИНГС:
т.4 Междубанков безкасов превод в чуждестранна валута:

1.40 лв./0.70 EUR
10 лв./5 EUR
3.60 лв.
10 лв.
24 лв.
0.50 %,
мин. EUR 65,
макс. EUR 650

3. В Раздел ІІІ “Разплащания”, чл.19 “Допълнителни такси” става чл.20.
4. В Раздел ІІІ “Разплащания”, чл.20 “Допълнителни такси” се добавя т.4 към
Забележката, както следва:
4. Поради специфични банкови практики на територията на САЩ, ЦКБ АД гарантира, че нареден
превод в щатски долари по чл. 20, т.8 ще бъде обработен без удържане на такси за бенефициента от
банката-посредник в САЩ, но е възможно банката на бенефициента да удържи своя такса от сумата
на превода.
Предоставените на Ваше внимание промени в Тарифата на Банката, ще влязат
в сила считано от 11.06.2013 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.

*****

