
   
 

 

 

Уважаеми Клиенти, 

 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 16 Май 2019 г. Управителният съвет 
на Банката взе решение за следната промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на 
ЦКБ АД в сила от 03.06.2019 г. и 01.08.2019 г.: 

 
1.       В Раздел I. “Откриване и обслужване на клиентски сметки”  се правят       

 следните изменения: 
 

1.1. Към чл. 1, чл. 2  т.3 а) и б), чл. 5 т.3 и чл.7 се правят следните 
изменения и допълнения: 

 
 

БИЛО  СТАВА  

Чл.1 Такси за откриване на банкови 
сметки  Чл.1 Такси за откриване на банкови 

сметки  

  

 
Добавя се нова: т. 9 Разглеждане на 
документи за откриване на сметки в 
национална и чуждестранна валута на 
чуждестранни лица от държави извън ЕИП 
* Банката извършва разглеждането в срок до 
5 работни дни след получаване на всички 
необходими документи. Таксата се заплаща 
еднократно и не се възстановява в случай на 
отказ за откриване на сметката. 

 

  

 
Добавя се нова:  
- на чуждестранни физически лица, граждани 
на държави извън ЕИП.  
 

50 EUR 

  

 
Добавя се нова:  
- чуждестранни юридически лица, 
регистрирани извън ЕИП или местни 
юридически лица с над 10 % чуждестранно 
участие, когато чуждестранните лица са 
регистрирани или са граждани в/на държави 
извън ЕИП.  
 

100 EUR 

Чл.2 Месечни такси за поддържане на 
банкови сметки и извлечения на 
движението по тях 

 
 

Чл.2 Месечни такси за поддържане на 
банкови сметки и извлечения на 
движението по тях 

 
 

т.3 Разплащателни, набирателни, 
акредитивни, ликвидационни, особени, 
Escrow и други сметки на други клиенти 

 
 

т.3 Разплащателни, набирателни, 
акредитивни, ликвидационни, особени, 
Escrow и други сметки на други клиенти 

 
 

а) в национална валута 
 
 а) в национална валута  

 
- за поддържане на сметка, в т.ч. 
предоставяне на дневно 
извлечение за извършени движения от /по 
сметката /без сметки, към които има 
издадени кредитни карти/ 

10 лв. 

 
- за поддържане на сметка, в т.ч. 
предоставяне на дневно 
извлечение за извършени движения от /по 
сметката /без сметки, към които има 
издадени кредитни карти/ 

12 лв. 

б) в чуждестранна валута  б) в чуждестранна валута  



 
- за поддържане на сметка, в т.ч. 
предоставяне на дневно 
извлечение за извършени движения от /по 
сметката /без сметки, към които има 
издадени кредитни карти/ 

6 EUR 

- за поддържане на сметка, в т.ч. 
предоставяне на дневно 
извлечение за извършени движения от /по 
сметката /без сметки, към които има 
издадени кредитни карти/ 

8 EUR 

Чл. 5 Такси за закриване на сметки по 
нареждане на титуляря  

 
Чл. 5 Такси за закриване на сметки по 
нареждане на титуляря 

 

т. 3  Набирателни сметки на други клиенти 
в национална и чуждестранна валута 

15 лв./8 
EUR  

 
т. 3 Набирателни сметки на други клиенти в 
национална и чуждестранна валута 

 
15 лв./8 EUR 

  

 
Добавя се нова: т. 3.1 Набирателни сметки 
на други клиенти в национална и 
чуждестранна валута с откриване на 
разплащателна сметка 

 
 
 

без такса 

  

 
Добавя се нов: Чл. 7  
Годишна такса за извършване на мониторинг 
и преглед на документите във връзка с 
установяване на актуалното състояние  на 
чуждестранни юридически лица, 
регистрирани извън ЕИП или местни 
юридически лица с над 10 % чуждестранно 
участие, когато чуждестранните лица са 
регистрирани или са граждани в/на държави 
извън ЕИП. (с вкл. ДДС) 
*Събира се веднъж годишно 
 

 
 
 
 

80 лв. 
годишна такса 

 
 
 
 
 
                  2.      В Раздел II. “Касови операции”  се правят следните изменения и    

    допълнения: 
 

      2.1.    Към чл. 1 т.2 и чл. 2  т.1 се правят следните изменения и допълнения: 
 
 

БИЛО  СТАВА  
Чл.1 Касови операции в национална 
валута 

 
 

Чл.1 Касови операции в национална 
валута 

 
 

т.2 За теглене на суми в брой от сметки на 
други клиенти, независимо в кой 
клон/офис са открити 

 т.2 За теглене на суми в брой от сметки на 
други клиенти, независимо в кой клон/офис 
са открити 

 

до 3 000 лв. 0.1%, мин. 
1.00 лв. 

до 2 000 лв. 0.1%, мин. 
1.00 лв. 

над 3 000 лв. 0.3% над 2 000 лв. 0.3% 

Чл.2 Касови операции в 
чуждестранна валута 

 Чл.2 Касови операции в чуждестранна 
валута 

 

т.1 Теглене на суми в брой, от сметки на 
други клиенти, без значение в кой клон е 
открита сметката 

 т.1 Теглене на суми в брой, от сметки на 
други клиенти, без значение в кой клон е 
открита сметката 

 

до EUR 1 500 0.3%, мин. 
EUR 1 

до EUR 1 000 0.3%, мин. 
EUR 1 

над EUR 1 500 0.4% над EUR 1 000 0.4% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

3.1. Към чл.4 а) и чл. 14 а) се правят следните изменения: 
 
 
БИЛО  СТАВА  
Чл.4 Вътрешнобанкови 
касови плащания, 
инициирани от лица, които 
не са клиенти на ЦКБ: 

 Чл.4 Вътрешнобанкови касови 
плащания, инициирани от лица, 
които не са клиенти на ЦКБ: 

 

а) когато бенефициентът има 
разплащателна сметка при ЦКБ 

 
 

а) когато бенефициентът има 
разплащателна сметка при ЦКБ 

 

- по сметки на физически лица до 5000.00 лв.- 1лв. 
над 5000.00 лв.– 
1 лв. плюс 0.2% 
върху сумата над 
5000.00 лв. 

- по сметки на физически лица до 3000.00 лв.- 
1лв. над 3000.00 
лв.– 1 лв. плюс 
0.2% върху 
сумата над 
3000.00 лв. 

Чл.14 Вътрешнобанкови 
касови плащания, 
инициирани от лица, които 
не са клиенти на ЦКБ: 

 Чл.14 Вътрешнобанкови касови 
плащания, инициирани от лица, 
които не са клиенти на ЦКБ: 

 

а) когато бенефициентът има 
разплащателна сметка при 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 
0.20% върху сумата 
над 5000.00 EUR 

- по сметки на физически лица до 1500.00 EUR - 
0.51 EUR 
над 1500.00 EUR 
– 0.51 EUR плюс 
0.20% върху 
сумата над 
1500.00 EUR 

 
 

4. В Раздел XIII. “Други операции” се правят следните изменения: 
 

4.1. Добавя се нов член: 
 
БИЛО  СТАВА  

   
Добавя се нов: чл. 22 
Такса за проверка на пълномощно, 
заверено от български нотариус 
при първоначално депозиране в 
банката (с вкл. ДДС) 
 

 

5 лв. 

  
 

 
  Промените по Раздел I. “Откриване и обслужване на клиентски сметки” чл.1, чл.2 и чл.7,    
Раздел II „Касови операции”, Раздел III „Разплащания” и Раздел XIII. “Други операции”   
влизат в сила считано от дата 01.08.2019 год. 

 
   
    
   Промените по Раздел I. “Откриване и обслужване на клиентски сметки” чл. 5  влизат в сила     

считано от дата 03.06.2019 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.“ 

 


