Уважаеми Клиенти,
С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 15 август 2019 г. Управителният съвет на
Банката взе решение за следната промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите, прилагани
от ЦКБ АД”, в сила от 16.10.2019 г..:
I. В Раздел I „ОТКРИВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ” се правят следните промени:
БИЛО
СТАВА
ЛВ.
ЕUR
Чл. 2. Месечни такси за
Чл. 2. Месечни такси за
поддържане на банкови сметки и
поддържане на банкови сметки и
извлечения на движението по тях
извлечения на движението по тях
т. 3. Разплащателни,
т. 3. Разплащателни,
набирателни, акредитивни,
набирателни, акредитивни,
ликвидационни, особени, Escrow и
ликвидационни, особени, Escrow
други сметки на други клиенти
и други сметки на други клиенти
б) в чуждестранна валута
б) в чуждестранна валута
- за поддържане на сметка, по
10 EUR
- за поддържане на сметка, по
12 EUR
която е наложен запор, в т.ч.
която е наложен запор, в т.ч.
предоставяне на дневно
предоставяне на дневно
извлечение за извършени
извлечение за извършени
движения от/по сметката
движения от/по сметката
т. 6. Сметки под условие
40 лв./20 EUR т. 6. Сметки под условие
40 лв.
20 EUR
Добавя се нова:
40 лв.
20 EUR
т. 6.1. сметки под условие, по
които има наложен запор
Чл. 5. Такси за закриване на
Чл. 5. Такси за закриване на
сметки по нареждане на титуляря
сметки по нареждане на титуляря
т. 6. Закриване на разплащателна 4 лв.
т. 6. Закриване на разплащателна
сметка в офис, по която е
сметка в офис, по която е
наложен запор, открита до 12
наложен запор, открита до 6
месеца от датата на закриване
месеца от датата на закриване
Добавя се нова:
4 лв.
2 ЕUR
- за физически лица
Добавя се нова:
16 лв.
8 ЕUR
- за други клиенти
II. В Раздел II „КАСОВИ ОПЕРАЦИИ” се правят следните промени:
БИЛО
СТАВА
Чл. 1. Касови операции в
Чл. 1. Касови операции в
национална валута
национална валута
т. 3. По депозитни и
т. 3. По депозитни и
разплащателни сметки на
разплащателни сметки на
физически лица, които не са
физически лица, които не са
търговци и не извършват
търговци и не извършват
търговски плащания чрез
търговски плащания чрез
сметките си, независимо в кой
сметките си, независимо в кой
клон на Банката е открита
клон на Банката е открита
сметката:
сметката:
б) теглене в брой на суми:
б) теглене в брой на суми:
- на несеквестируеми суми,
- на несеквестируеми суми,
включително суми над размера
включително суми над
на запора, от запорирани
размера на запора, от
разплащателни сметки без
запорирани разплащателни
закриване
сметки (заличава се „без
закриване”)
Чл. 2. Касови операции в
Чл. 2. Касови операции в
чуждестранна валута
чуждестранна валута
т. 6. По депозитни и
т. 6. По депозитни и
разплащателни сметки на
разплащателни сметки на
физически лица, които не са
физически лица, които не са
търговци и не извършват
търговци и не извършват
търговски плащания чрез
търговски плащания чрез
сметките си, независимо в кой
сметките си, независимо в кой
клон на Банката е открита
клон на Банката е открита
сметката:
сметката:

ЛВ.

EUR

б) теглене в брой на суми:
- на несеквестируеми суми,
включително суми над размера
на запора, от запорирани
разплащателни сметки във
валута без закриване

б) теглене в брой на суми:
- на несеквестируеми суми,
включително суми над
размера на запора, от
запорирани разплащателни
сметки във валута (заличава
се „без закриване”)

III. В Раздел III „РАЗПЛАЩАНИЯ” се правят следните промени:
БИЛО
СТАВА
Чл. 8. При канцелиране на
5 лв.
Чл. 8. При канцелиране на
превод и/или извършване на
превод и/или извършване на
сторно операция по искане на
сторно операция по искане на
наредителя/вносителя, поради
наредителя/вносителя, поради
допусната грешка от негова
допусната грешка от негова
страна
страна

Добавя се нова:

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
т. 2. Междубанков безкасов
превод в национална валута
а) от сметки на физически лица
б) от сметки на други клиенти

3лв./1.50 EUR

6 лв.
12 лв.

т. 1. При канцелиране на
превод и/или извършване
на сторно операция от
запорирана сметка по
искане на наредителя/
вносителя поради допусната
грешка от негова страна
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
т. 2. Междубанков безкасов
превод в национална валута
а) от сметки на физически лица
б) от сметки на други клиенти

Добавя се нова:

т. 5. плащане по инициирано
преводно нареждане за
директен дебит от
запорирана сметка
IV. В Раздел XIIб „НАЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
БИЛО
Чл. 3. Еднократна такса за
6 лв. с вкл.
обработка на Разпореждане за
ДДС/ EUR 3 с
изпълнение на запор, след
вкл. ДДС (или
налагане на обезпечителна
равностойност
мярка:
в друга валута,
различна от
евро)

ЛВ.
5 лв.

15 лв.

3 лв.

Добавя се нова:

6 лв. с вкл.
ДДС

Добавя се нова:

12 лв. с вкл.
ДДС

б)за други клиенти

4 EUR

7 лв.
14 лв.
8 лв. /7 лв.
плюс 1 лв.
такса за
проверка на
съгласие/

ЗАПОР” се правят следните промени:
СТАВА
ЛВ.
Чл. 3. Еднократна такса за
обработка на Разпореждане за
изпълнение на запор, след
налагане на обезпечителна
мярка:

а) за физически лица

EUR

EUR

EUR 3 с вкл.
ДДС (или
равностойност
в друга
валута,
различна от
евро)
EUR 6 с вкл.
ДДС (или
равностойност
в друга
валута,
различна от

евро)

Добавя се нова:

Чл. 4. Такса за проучване и
връщане на грешно
нареден превод по вина на
наредителя по запорирана
сметка (таксата е за
сметка на наредителя и се
приспада от размера на
грешно наредената сума,

20 лв.

която подлежи на
връщане)

„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.“

