
 

 
 

 

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 22 ноември  2018 г. Управителният съвет 

на Банката взе решение за следната промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и 

комисионите на ЦКБ АД в сила от 25.01.2019 г.: 

 

 
 

 
В Раздел III. “Разплащания” се правят следните изменения: 

 
1.1. Към чл.6 т.1, т.2, т. 2.2, т.4 а) и б), т.5, т.6 и т.9 а) и б), чл.10 т. 3 се правят 

следните изменения: 

 
 

БИЛО  СТАВА  

Чл. 6 Междубанкови 
безкасови плащания в 
национална валута, 
инициирани от клиент на 
ЦКБ 

 

Чл. 6 Междубанкови 
безкасови плащания в 
национална валута, 
инициирани от клиент на 
ЦКБ 

 

т.1 за плащания, инициирани 
на гишетата на банката 

 

2.50 лв. 

т.1 за плащания, инициирани 
на гишетата на банката                           

 
2.80 лв. 

т.2 за плащания, инициирани 
по електронен начин /Internet 
Banking/, в т.ч. за иницииране 

на преводно нареждане за 
директен дебит 

1.00 лв. 

т.2 за плащания, инициирани 
по електронен начин /Internet 
Banking/, в т.ч. за иницииране 

на преводно нареждане за 
директен дебит 

0.95 лв. 

т.2.2 обработка на файлове 
чрез интернет банкиране за 
преводи през БИСЕРА 

1.00 лв. на превод т.2.2 обработка на файлове 
чрез интернет банкиране за 
преводи през БИСЕРА 

0.95 лв. на превод 

т.4 Автоматични плащания:  т.4 Автоматични плащания:  

а) Автоматични трансфери 
Push 

за превод през 
системата БИСЕРА 

2.50 лв. 

за превод през 
системата РИНГС 

15.00 лв. 

а) Автоматични трансфери 
Push 

за превод през 
системата БИСЕРА 

2.80 лв. 

за превод през 
системата РИНГС 

15.00 лв. 

б) Автоматични фиксирани 
преводи 

за превод през 
системата БИСЕРА 

2.50 лв. 
за превод през 

системата РИНГС 
15.00 лв. 

б) Автоматични фиксирани 
преводи 

за превод през 
системата БИСЕРА 

2.80 лв. 
за превод през 

системата РИНГС 
15.00 лв. 

т.5 за иницииране на преводно 
нареждане за директен дебит, 

когато документите са 
депозирани на гишетата на 
Банката 

2.50 лв. 

т.5 за иницииране на 
преводно нареждане за 

директен дебит, когато 
документите са депозирани на 
гишетата на Банката 

2.80 лв. 

т.6 за плащане по инициирано 
преводно нареждане за 
директен дебит 

3.50 лв./2.50 лв. 
плюс 1.00 лв. 

такса 

за проверка 
на съгласие/ 

т.6 за плащане по 
инициирано преводно 
нареждане за директен дебит 

3.80 лв./2.80 лв. 
плюс 1.00 лв. такса 

за проверка 

на съгласие/ 

т.9 за плащания към 
разпоредители с бюджет и 
администратори на публични 

вземания, инициирани на 
гишетата на банката 

 
 

т.9 за плащания към 
разпоредители с бюджет и 
администратори на публични 
вземания, инициирани на 
гишетата на банката 

 

 

 

 



а) за превод с едноредово 
преводно нареждане 2.50 лв. 

а) за превод с едноредово 
преводно нареждане 

2.80 лв. 
 

б) за превод с многоредово 
преводно нареждане 

3.50 лв./2.50 лв. 
плюс 1.00 лв. 

такса 

за обработка/ 

б) за превод с многоредово 
преводно нареждане 

3.80 лв./2.80 лв. 
плюс 1.00 лв. такса 

за обработка/ 

Чл.10 Разплащания чрез РИНГС  Чл.10 Разплащания чрез 
РИНГС 

 

т.3 преводи чрез Internet 
Banking без значение от часа 10 лв. 

т.3 преводи чрез Internet 
Banking без значение от часа 11.00 лв. 

 
 
 

   Промените по Раздел III. “Разплащания” чл.6 т.1, т.4, т.5, т.6, т.9, чл.10 т. 3  
влизат в сила считано от дата 25.01.2019 год. 

 
 

   Промените по Раздел III. “Разплащания” чл.6 т.2 и т.2.2 

 влизат в сила считано от дата 26.11.2018 год. 
 

 

Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако 

не уведоми Банката, че не приема тези промени 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.“ 

 


