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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящата тарифа регламентира обичайните лихвени условия, комисиони, такси
и други разноски, прилагани от ЦКБ АД, в случай че няма изрично договорени други
такива между банката и нейните клиенти или кореспонденти по конкретни сделки.
2. Банковите комисиони, такси, лихви и други разноски се събират в български лева
и евро /щатски долари според валутата на транзакцията. Ако валутата на
транзакцията е различна от евро /щатски долари, а комисионите, таксите, лихвите и
другите разноски са определени в EUR, тогава те се изчисляват в евро на база
централен курс на БНБ за деня.
3. Левовата равностойност на таксите и комисионите по левови операции,
определени в чужда валута, се изчислява на база централен курс на БНБ за деня.
4. Неразделна част от настоящата тарифа са приложенията за минималните салда за
откриване и поддържане, както и за лихвите, начислявани от ЦКБ АД по банковите
сметки в национална и чуждестранна валута.
5. По смисъла на тази тарифа, за клиенти на банката се считат:
- физически лица: български и чуждестранни граждани, които имат разплащателна
или депозитна сметка при банката;
- други клиенти: юридически лица; неперсонифицирани дружества и еднолични
търговци; физически лица, извършващи стопанска дейност, но нерегистрирани като
търговци, които имат открита разплащателна сметка при банката.
6. За юридическите лица и едноличните търговци, както и лицата, които извършват
търговска дейност без регистрация по ТЗ, всички платежни операции (включително
теглене и внасяне на пари в брой) се извършват от разплащателна сметка, открита
при ЦКБ АД, независимо от характера им.
7. В случай, че Банката получи кредитен превод в полза на Клиента във валута,
различна от валутата на сметката на получателя, Банката изпълнява полученият
превод като прилага текущия арбитражен валутен курс (обявен от нея в банковите
салони), към момента на заверяване на посочената сметка на получателя, освен ако
не е уговорено друго.
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РАЗДЕЛ I
ОТКРИВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ

Чл.1 Такси за откриване на банкови сметки
т.1 Разплащателни сметки в национална и чуждестранна
валута
- на физически лица /без сметки, към които има издадени
карти/

- други клиенти /без сметки, към които има издадени
кредитни карти/

т.2 Escrow сметка (сметки със специално предназначение)

т.3 Набирателни, ликвидационни, особени, акредитивни и други
сметки в национална и чуждестранна валута
т.4 Депозитни сметки на физически лица и други клиенти
т.5 Бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки на
администратори на публични вземания и разпоредители с
бюджетни средства
т.6 Спестовни сметки в национална и чуждестранна валута

т.7 Сметки, открити за набиране на средства за лечение
т.8 Сметки с условия на физически лица в национална и
чуждестранна валута

2.50 лв./1.25 EUR
еднократно при
откриване на
сметката
10 лв./ 5 EUR
еднократно при
откриване на
сметката
0,2% от
постъпилата сума,
/мин.100лв.,
макс.500лв./
/мин.50 EUR,
макс.250 EUR/
15 лв./ 8 EUR

без такса
без такса
2 лв./1 EUR
еднократно при
откриване на
сметката
без такса
5 лв./3 EUR

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

Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на Централна кооперативна банка АД

6
отказ за откриване на сметката.
- на чуждестранни физически лица, граждани на
държави извън ЕИП.
- 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.
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
а) по разплащателни сметки
б) по сметки с дебитни карти
в) сметки, по които в рамките на 2 /две/ годишен период не са
извършвани платежни операции
г) сметки, по които е наложен запор
- по разплащателни сметки
- по сметки с дебитни карти

50 EUR
100 EUR

2.60 лв./1.70 EUR
2.10 лв./1.10 EUR
3 лв./2 EUR

10.00 лв./5.00 EUR
12.00 лв./6 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;
- сметки, които обслужват кредитни карти;
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.
т.1.1 Такси за извлечения по сметки на физически лица /в
т.ч. картови разплащателни сметки/
а) на хартиен носител
без такса
б) на електронна поща
без такса
т.1.2 Такси за извлечения по сметки на физически лица за
0.50 лв. на страница
минали години/на хартиен носител/
т.2
Акредитивни
сметки
и
сметки
със
специално
10 лв./ 6 EUR
предназначение на физически лица в национална валута и
чуждестранна валута
т.2.1 Акредитивни сметки и сметки със специално
18 лв./ 9 EUR
предназначение на физически лица в национална валута и
чуждестранна валута, по които е наложен запор
т.3 Разплащателни, набирателни, акредитивни, ликвидационни,
особени, Escrow и други сметки на други клиенти
а) в национална валута
- за поддържане на сметка, в т.ч. предоставяне на дневно
12 лв.
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извлечение за извършени движения от /по сметката / без
сметки, към които има издадени кредитни карти/
- при повторно предоставяне на извлечение по изричното
искане на клиента
акредитивни
сметки,
открити
по
продукт
“Зърнопроизводители – ЗХБ”
- за поддържане на сметка, по която е наложен запор, в т.ч.
предоставяне на дневно извлечение за извършени движения
от /по сметката
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/
- при повторно предоставяне на извлечение по изричното
искане на клиента
акредитивни
сметки,
открити
по
продукт
“Зърнопроизводители – ЗХБ”
- за поддържане на сметка, по която е наложен запор, в т.ч.
предоставяне на дневно извлечение за извършени движения
от /по сметката

допълнително се
удържа
0.50 лв. на страница
без такса
20.00 лв.

8 EUR

допълнително се
удържа
0.50 лв. на страница
без такса
10 EUR

т.3.1 Такси за извлечения по сметки на други клиенти за
минали години/на хартиен носител/
т.4 Депозитни сметки на физически лица и други клиенти
а) Спестовни сметки /в т.ч. Универсални спестовни сметки и
ЦКБ спестовни сметки/
т.5 Бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки
а) на администратори на публични вземания
б) на разпоредители с бюджетни средства
т.6 Сметки под условие
т.7 Такса за услуга “SMS известия”
- Абонамент “10 SMS известия”
Таксата се събира в момента на регистрацията.

2.00 лв. с включен
ДДС

- Абонамент “30 броя SMS известия”
Таксата се събира в момента на регистрацията.

5.00 лв. с включен
ДДС

- Изпращане на неограничен брой SMS известия

1 лв. на страница
без такса
без такса

без такса
без такса
40 лв./ 20 EUR

0.18 лв. за
1 съобщение

Таксуват се месечно, като таксата за изпратените през
месеца съобщения се събира от сметката на клиента в
последния работен ден от месеца.
т.8 Такса за услуга “Абонамент за периодични сметки”
- Годишна такса
Таксата се събира в момента на регистрацията.
- Такса на оператора за SMS съобщение

3 лв.
0.10 лв. за
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1 съобщение
без такса

- Такса на оператора за e-mail съобщение.
т.9 SMS плащане на битови сметки

3 лв.,
удържа се
еднократно в
момента на
регистрация за
ползване на услугата

т.10 Месечна такса за пощенски разходи за изпращане на
извлечения от разплащателни сметки на физически лица и
други клиенти
т. 11 Пощенски разходи за изпращане на уведомления,
свързани с прехвърляне на платежна сметка (за всяко
уведомление)

2лв.
на извлечение
2.00лв.
на уведомление

Забележка:
Месечните такси за акредитивните сметки се удържат от разплащателна сметка на
титуляря. По отношение на сметките със специално предназначение – съгласно
условията на Договора за откриване и водене на сметките.
Освободени от такси по чл. 2 са:
- сметки за набиране на средства за лечение;
- набирателни сметки за набиране на капитал за учредяване на дружество;
- детски спестовен влог и Условен детски влог
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.
Чл.3 Лихви по банкови сметки – ЦКБ АД прилага лихвени проценти по привлечени
средства в национална и чуждестранна валута, съобразно приложението за лихвите
по банкови сметки, ако в конкретния договор не е предвидено друго.
Чл.4 Лихвите, които ЦКБ АД плаща по разплащателни, спестовни и депозитни сметки
се начислява на база реален брой календарни дни за месеца и годината.
Чл.5 Такси за закриване на сметки по нареждане на
титуляря
т.1
Разплащателни, акредитивни сметки и сметки със
специално предназначение на физически лица в национална
и чуждестранна валута
т.1.1. сметки за набиране на средства за лечение
т.2 Разплащателни, акредитивни, особени, ликвидационни,
Escrow и други сметки на други клиенти в национална и
чуждестранна валута
т.2.1.
Акредитивни
сметки,
“Зърнопроизводители – ЗХБ”

открити

по

продукт

2 лв./ 1 EUR/USD

без такса
15 лв./ 8 EUR

без такса
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т.3 Набирателни сметки на други клиенти в национална и
чуждестранна валута
т.3.1 Набирателни сметки на други клиенти в национална и
чуждестранна валута с откриване на разплащателна сметка
т.4 Депозитни сметки на физически лица и други клиенти в
национална и чуждестранна валута
т.5 Бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки
а) на администратори на публични вземания
б) на разпоредители с бюджетни средства
т.6 Закриване на разплащателна сметка в офис, по която е
наложен запор, открита до 12 месеца от датата на закриване

Чл.6 Такса за разблокиране на сметки на физически лица по
искане на титуляря

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.
*Събира се веднъж годишно

15 лв./ 8 EUR
без такса
без такса

без такса
без такса
4 лв.

2 лв./EUR 1

80 лв.
годишна такса
(с вкл. ДДС)
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РАЗДЕЛ II

КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

Чл.1 Касови операции в национална валута
т.1 За вноски по сметки на други клиенти, независимо в кой
клон/офис са открити
до 3 000 лв.

0.1%, мин. 1.00 лв.

над 3 000 лв.

0.2%, макс. 400 лв.

т.2 За теглене на суми в брой от сметки на други клиенти,
независимо в кой клон/офис са открити
до 2 000 лв.
над 2 000 лв.
т.3 По депозитни и разплащателни сметки на физически
лица, които не са търговци и не извършват търговски
плащания чрез сметките си, независимо в кой клон на
Банката е открита сметката
а) внасяне в брой на суми
- по срочни депозити
- по разплащателни сметки
до 3 000 лв.
над 3 000 лв.

0.1%, мин. 1.00 лв.
0.3%

без комисиона
без комисиона
0.1% за сумата
над 3 000 лв.,
макс. 200 лв.

- по спестовни сметки
до 3 000 лв.
над 3 000 лв.
- за погасяване на задължения по кредитни продукти
физически лица
б) Теглене в брой на суми:
- от срочни депозити на падеж
- от срочни депозити не на падеж
до 2 000 лв.
над 2 000 лв.

- от разплащателни сметки без закриване
до 120 лв.
от 120.01 лв. до 2 000 лв.
над 2 000 лв.

на

без комисиона
0.1% за сумата
над 3 000 лв.,
макс. 200 лв.
без комисиона

без комисиона
без комисиона
1 лв. плюс 0.3% за
сумата
над 2 000 лв., макс.
200 лв.
8 лв.
1 лв.
1.00 лв. плюс
0.3% за сумата
над 2 000 лв.,
макс. 200 лв.
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- на несеквестируеми суми, включително суми над размера
на запора, от запорирани разплащателни сметки без
закриване
до 5 000 лв.
над 5 000 лв.

- от разплащателни сметки със закриване
до 2 000 лв.
- от спестовни сметки
до 2 000 лв.

над 2 000 лв.

т.4 При предварителна заявка и отказ от нея или
намаляване на сумата в деня на тегленето банката събира
комисиона в размер на 0.2% върху отказаната /намалената
сума, но не по-малко от 10 лв.
* с изключение на суми при теглене от срочни депозити
т.5 Касови операции за суми над 200 000 лв.
т.6 За подмяна и размяна на банкноти, за неклиенти на
Банката
т.7 Приемане на монети на каса, сортирани:
а) с вноска по сметка – на физически лица и други клиенти

- за суми до 50.00 лв.
- за суми над 50.00 лв.
б) без вноска по сметка (размяна срещу банкноти)
т.8 Подготовка, обработка и предаване на ценна пратка

т.9 Операции за теглене на суми в брой, незаявени
предварително се извършват по преценка на Банката.
Събира се такса:
т.10 Приемане на ценна пратка, доставена от инкасова
фирма за изброяване и вноска по сметка на други клиенти

8.00 лв.
8.00 лв. плюс 0,3%
за сумата над 5 000
лв. макс. 250 лв.
1 лв.

без комисиона
1 лв. плюс
0.3% за сумата
над 2 000 лв.,
макс. 200 лв.

по договаряне
1%
мин.5лв.

0.5%
мин. 2лв.
2%, мин. 5 лв.
3%, мин. 5 лв.
0.02 % върху
цялата сума за
предаване до два
броя ценни пратки
на ден и 0,04 %
върху цялата сума
за предаване на три
и повече ценни
пратки на ден.
0.45% върху
незаявената сума
3.60 лева с вкл.
ДДС за една ценна
пратка

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

Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на Централна кооперативна банка АД

12
до ЕUR 1 000
над ЕUR 1 000

0.3%, мин. ЕUR 1
0,4%

т.2 Теглене в брой от лица, които не клиенти на ЦКБ
т.3 Внасяне на суми в брой по сметки на други клиенти, без
значение в кой клон е открита сметката

т.4 Внасяне в брой от лица, които не са клиенти на ЦКБ, по
сметки, които не се водят при ЦКБ (междубанкови преводи)
т.5 Касови операции за суми над ЕUR 200 000
т.6 По депозитни и разплащателни сметки на физически
лица, които не са търговци и не извършват търговски
плащания чрез сметките си, независимо в кой клон на
Банката е открита сметката
а) внасяне на суми в брой
- по срочни депозити
- по разплащателни сметки
до ЕUR 1 500

1%, мин. ЕUR 1
0.15%,
мин. EUR 1, макс.
ЕUR 200
1%, мин. ЕUR 1
по договаряне

без комисиона
без комисиона

над ЕUR 1 500

0.15% за сумата
над 1 500 ЕUR,
макс. ЕUR 100

до ЕUR 1 500

без комисиона

- по спестовни сметки

над ЕUR 1 500
- за погасяване на задължения по кредитни продукти
физически лица
б) Теглене в брой на суми:
- от срочни депозити на падеж
- от срочни депозити не на падеж
до ЕUR 1 000

над ЕUR 1 000

- от разплащателни сметки без закриване
до ЕUR 120
от ЕUR 120.01 до ЕUR 1 000
над ЕUR 1 000

на

0.15% за сумата
над 1 500 ЕUR,
макс. ЕUR 100
без комисиона

без комисиона
без комисиона
0.50 ЕUR плюс
0.3% за сумата
над 1 000 ЕUR,
макс. ЕUR 200
ЕUR 6
ЕUR 0.50
0.50 ЕUR плюс
0.3% за сумата
над 1 000 ЕUR,
макс. 200 ЕUR
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- на несеквестируеми суми, включително суми над размера
на запора, от запорирани разплащателни сметки във валута
без закриване
до 2 500 EUR
над 2 500 EUR

- от разплащателни сметки със закриване
до ЕUR 1 000

4 EUR
4 EUR плюс 0,3% за
сумата над 2 500
EUR макс. 125 EUR
ЕUR 0.50

- от спестовни сметки
до ЕUR 1 000

над ЕUR 1 000

т.7 При предварителна заявка и отказ от нея или
намаляване на сумата в деня на тегленето банката събира
комисиона в размер на
* с изключение на суми при теглене от срочни депозити
т.8 За проверка на банкноти, без внасяне по сметка, за
неклиенти на ЦКБ АД
т.9 За подмяна и размяна на банкноти в чуждестранна
валута, без внасяне по сметка, за неклиенти на ЦКБ АД
т.10 Операции за теглене на суми в брой, незаявени
предварително се извършват по преценка на Банката.
Събира се такса:

без комисиона
ЕUR 0.50 плюс
0.3% за сумата
над ЕUR 1 000,
макс. ЕUR 200
0.2% върху
отказаната
/намалената сума,
но не по-малко от
ЕUR 20
1%
2% мин. 5 EUR
0.6% върху
незаявената сума

Забележка:
За теглене на суми в рамките на 1 работен ден от сметки на физически лица, когато
общата сума за деня надвишава 5 000 лв., или равностойността й в други валути, се
изисква подаване на предварителна писмена заявка.
За теглене на суми в рамките на 1 работен ден от сметки на други клиенти, когато
общата сума за деня надвишава 10 000 лв., или равностойността й в други валути,
се изисква подаване на предварителна писмена заявка.
Заявки, подадени до 14.00 часа на съответния работен ден се изпълняват на
следващия работен ден. Заявки, подадени след този час се изпълняват със срок два
работни дни.
За теглене на суми от депозитни сметки в деня на падеж – не се изисква
предварителна заявка.
*Банката има право по своя преценка да изисква от клиент да предостави един
работен ден предварително писмена заявка за теглене и на суми под определените
по-горе размери.
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*Не се изисква предварителна заявка за теглене на суми от отпуснат кредитен
продукт на физически лица.
*За суми над 100 000лв. или тяхната равностойност в друга валута се изисква
предварителна писмена заявка от 2 работни дни предварително.
*Банката има право по своя преценка да изисква от клиенти да предоставят
предварително писмена заявка за теглене и за суми под определените по-горе
размери, при настъпване на непредвидени обстоятелства, различни от стандартно
протичащите. Промените се извършват с решение на Изпълнителните Директори и
Прокуриста на Банката. Решенията се свеждат до клиентите на Банката чрез
служителите в банковите салони.

Чл.3 Постъпления от търговски обекти:
т.1 Инкасиране на постъпления от обекти на клиенти с кола
на банката в района на населеното място:
- за делнични дни
- за празнични дни

т.2 Инкасиране на постъпления от обекти на клиенти с кола
на банката извън района на населеното място
Чл. 4 Покупка и продажба на валута
т.1 На каса
т.2 Покупко продажба на валута с последваща вноска по
сметка в банката
т.3 Покупко продажба на валута, след задължаване на
сметка в банката

по договаряне
плюс ДДС
по договаряне
плюс ДДС
по договаряне
плюс ДДС

без такса
събира се такса за
броене/внасяне
съгл. тарифата
събира се такса за
броене/теглене
съгл. тарифата
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РАЗДЕЛ III. РАЗПЛАЩАНИЯ

В национална валута:
Чл.1 Вътрешнобанкови безкасови преводи

т.1 за плащания, инициирани на гишетата на банката
а) от и по сметки на един и същи клиент
б) когато наредителят и получателят имат сметки в ЦКБ
т.2 за плащания, инициирани по електронен начин (Internet
Banking), в т.ч. за иницииране на преводни нареждания за
директен дебит
т.2.1 плащания м/у сметки на един и същи клиент
т.2.2 плащания м/у сметки на различни клиенти
т.2.3 обработка на файлове чрез интернет банкиране
т.3 за плащания /вносни бележки/ през ePay.bg
т.4 Автоматични вътрешнобанкови плащания:
а) Автоматични трансфери Push & Pull
б) Автоматични фиксирани преводи
т.5 за иницииране на преводно нареждане за директен
дебит на гише
т.6 потвърждаване на плащане по инициирани преводни
нареждания за директен дебит

т.7 за отказ от плащане по инициирано преводно нареждане за
директен дебит, когато отказа е по вина на титуляря на сметката
а) от сметки на физически лица
б) от сметки на други клиенти
т.8 за приемане на съгласие за плащане по реда на директен дебит
а) от сметки на физически лица
б) от сметки на други клиенти
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
- от сметки на други клиенти
б) с многоредово преводно нареждане
- от сметки на физически лица
- от сметки на други клиенти

0.50 лв.
1.10 лв.

без такса
0.50 лв.
0.50 лв.
0.40 лв.

0.70
0.70
1.10 лв.
1.60 лв.
/1.10 лв. плюс 0.50
лв. такса за
проверка
на съгласие/

2 лв.
4 лв.
1 лв.
2 лв.

1.20 лв.
1.50 лв.
1.50 лв.
2 лв.
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т.10 за приемане и обработване на нареждане за масови
плащания
а) за преводи от сметки на юридически лица по сметки на
физически лица за превеждане на трудови възнаграждения
или на част от тях, както и за превеждане на суми по
програми за социално подпомагане и заетост
б) за други плащания

без такса

0.50 лв.
за всеки единичен
превод

Забележка:
Освободени от таксата по Чл.1, т.8 са операциите по приемане на съгласия за
директен дебит по силата на подписани с Банката договори за сключени кредитни
сделки.
Чл.2 Безкасови преводи от разплащателна или депозитна
сметка по депозитна сметка или обратно на един и същи
клиент в един и същи клон на ЦКБ
т.1 за физически лица
т.2 за други клиенти
Чл.3 Безкасови преводи от разплащателна или депозитна
сметка по депозитна и обратно на един и същи клиент в
различни клонове на ЦКБ, както за физически, така и за
други клиенти

НЕ СЕ ПРИЛАГА
СЧИТАНО ОТ
01.02.2013 год.

НЕ СЕ ПРИЛАГА
СЧИТАНО ОТ
01.02.2013 год.

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
до 3000.00 лв.- 1лв.

- по сметки на други клиенти

- за погасяване на задължения по кредитни продукти
физически лица
б) когато бенефициентът не е клиент на ЦКБ
/тип “пощенски запис”/

на

над 3000.00 лв.–
1лв. плюс 0.2%
върху сумата над
3000.00 лв.
1 лв. плюс 0.2%
върху сумата, мин.
1.00 лв.
без такса

0.5%, мин. 2 лв.

Чл.5 В случаите по чл. 4 “б” такса броене (по Раздел II. чл.
1.2.) се заплаща и от бенефициента при получаване в брой
на парите по превода.
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Чл.6 Междубанкови безкасови плащания в национална
валута, инициирани от клиент на ЦКБ
т.1 за плащания, инициирани на гишетата на банката
т.2 за плащания, инициирани по електронен начин /Internet
Banking/, в т.ч. за иницииране на преводно нареждане за
директен дебит
т.2.1 за плащания, инициирани по електронен начин
/Internet Banking/ с многоредово преводно нареждане
т.2.2 обработка на файлове чрез интернет банкиране за
преводи през БИСЕРА
т.3 за плащания /вносни бележки/ през ePay.bg
т.4 Автоматични плащания:
а) Автоматични трансфери Push

2.80 лв.
0.95 лв.
2.00 лв.
0.95 лв. на превод
0.80 лв.

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
2.80 лв.

т.5 за иницииране на преводно нареждане за директен
дебит, когато документите са депозирани на гишетата на
Банката
т.6 за плащане по инициирано преводно нареждане за
директен дебит

т.7 за отказ от плащане по инициирано преводно нареждане за
директен дебит, когато отказа е по вина на титуляря на сметката
а) от сметки на физически лица
б) от сметки на други клиенти
т.8 за приемане на съгласие за плащане по реда на директен дебит
а) от сметки на физически лица
б) от сметки на други клиенти
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
б) за превод с многоредово преводно нареждане

за превод през
системата РИНГС
15.00 лв.
2.80 лв.

3.80 лв./2.80 лв.
плюс 1.00 лв. такса
за проверка
на съгласие/

3 лв.
6 лв.
1 лв.
2 лв.

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

Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на Централна кооперативна банка АД

18
т.10 за приемане и обработване на нареждания за масови
плащания

Чл.7 Междубанкови плащания в национална валута с
депозиране на пари в наличност – касови преводи:
т.1 с превод чрез БИСЕРА
т.2 с превод чрез РИНГС
т.3 за плащания към разпоредители с бюджет и
администратори на публични вземания, инициирани на
гишетата на Банката
а) за превод с едноредово преводно нареждане

1.50 лв.,
за всеки единичен
превод

0.5%, мин. 4 лв.
0.7%, мин. 13 лв.

- с превод чрез
БИСЕРА – 0.5%,
мин. 5 лв.
- с превод чрез
РИНГС - 1%,
мин.20.00лв.
- с превод чрез
БИСЕРА – 0.5%,
мин. 7 лв.

б) за превод с многоредово преводно нареждане

- с превод чрез
РИНГС - 1%,
мин.21.00лв.
Таксата за броене влиза в комисионата за извършване на
превода.
Чл.8 При канцелиране на превод и /или извършване на
сторно операция по искане на наредителя /вносителя,
поради допусната грешка от негова страна
Чл.9 Междубанкови
клиенти на Банката

безкасови

преводи,

получени

5 лв.

от

Чл.10 Разплащания чрез РИНГС
т.1 за преводи, постъпили на гишетата на банката до 13.00.00 часа
т.2 за преводи, постъпили на гишетата на банката след 13.00.01
часа
т.3 преводи чрез Internet Banking без значение от часа
т.4 за плащания към администратори на публични вземания,
инициирани на гишетата на Банката чрез депозиране на
многоредово преводно нареждане

без такса

15 лв.
15 лв.
11.00 лв.
18 лв.

Забележка:
Освободени от таксите по Раздел III. „Разплащания” /”В национална валута”/ са бюджетни,
извънбюджетни и набирателни сметки на:
- администратори на публични вземания
- разпоредители с бюджетни средства
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В чуждестранна валута:
Чл.11 Вътрешнобанкови безкасови преводи

т.1 за плащания, инициирани на гишетата на банката
а) от и по сметки на един и същи клиент
б) когато наредителят и получателят имат сметки в ЦКБ
т.2 за плащания, инициирани по електронен
начин (Internet
Banking), в т.ч. за иницииране на преводни нареждания за директен
дебит
т.2.1 плащания м/у сметки на един и същи клиент
т.2.2 плащания м/у сметки на различни клиенти
т.2.3 покупко продажба на валута
т.3 Автоматични вътрешнобанкови плащания:
а) Автоматични трансфери Push & Pull
б) Автоматични фиксирани преводи
т.4 за иницииране на преводно нареждане за директен
дебит
т.5 за потвърждаване на плащания по инициирани преводни
нареждания за директен дебит
/3.00

0.50 EUR
3.00 EUR

без такса
1.50 EUR
без такса
3.00 EUR
3.00 EUR
3.00 EUR

3.25 EUR
EUR плюс 0.25
EUR
такса за проверка
на съгласие/

т.6 за отказ от плащане по инициирано преводно нареждане за
директен дебит, когато отказа е по вина на титуляря на сметката
а) от сметки на физически лица
б) от сметки на други клиенти
т.7 за приемане на съгласие за плащане по реда на директен дебит
а) от сметки на физически лица
б) от сметки на други клиенти

1 EUR
2 EUR
0.50 EUR
1 EUR

Забележка:
Освободени от таксата по Чл.11, т.7 са операциите по приемане на съгласия за директен дебит
по силата на подписани с Банката договори за сключени кредитни сделки.
Чл.12 Безкасови преводи от разплащателна или депозитна
сметка по депозитна и обратно на един и същи клиент в
един и същи клон на ЦКБ
т.1 за физически лица
т.2 за други клиенти
Чл.13 Безкасови преводи от разплащателна или депозитна
сметка по депозитна и обратно на един и същи клиент в
различни клонове на ЦКБ АД, както за физически лица, така
и за други клиенти

НЕ СЕ ПРИЛАГА
СЧИТАНО ОТ
01.02.2013 год.

НЕ СЕ ПРИЛАГА
СЧИТАНО ОТ
01.02.2013 год.
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Чл.14 Вътрешнобанкови касови плащания, инициирани от
лица, които не са клиенти на ЦКБ:
а) когато бенефициентът има разплащателна сметка при ЦКБ
АД
- 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
- по сметки на други клиенти

- за погасяване на задължения по кредитни продукти
физически лица

на

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

0.51 EUR плюс
0.20% върху
сумата, мин. 0.51
EUR
без такса

0.50%, мин. 1 EUR

Чл.15 В случаите по чл. 14 “б” такса броене (по Раздел II.
чл. 2.2. ) се заплаща и от бенефициента при получаване в
брой на парите по превода.
Чл.16 Вътрешнобанкови безкасови превод, получени от
клиенти на Банката
Чл.17 Получени преводи от други банки:
т.1 С плащане по сметка в ЦКБ АД
т.1.1. при получен кредитен превод от страна извън
Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) и от страна
в ЕИП във валута различна от евро
- за суми до ЕUR 100, включително
- за суми от 100 ЕUR до 500 ЕUR, включително
- за суми над ЕUR 500
- по срочни депозити на физически лица и по сметки за
набиране на средства за лечение
т.1.2. при получен кредитен превод в евро от страна в
Европейското Икономическо Пространство (ЕИП)
- за суми до ЕUR 100, включително
- за суми от 100 ЕUR до 500 ЕUR, включително
- за суми над ЕUR 500

без такса

без такса
EUR 4
0.1%, мин. EUR 5,
макс. EUR 200
без такса

без такса
EUR 4
0.1%, мин. EUR 5,
макс. EUR 200
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- по срочни депозити на физически лица и по сметки за
набиране на средства за лечение
т.2 За бенефициенти, които не са клиенти на ЦКБ АД
(с изплащане на каса)

без такса
допълнително
се събират
комисионите за
теглене на каса от
неклиенти на ЦКБ

т.3 За бенефициенти, които не са клиенти на ЦКБ АД
(с последващ превод към трета банка)
- за суми до ЕUR 500, включително
- за суми над ЕUR 500
т.4 Получени преводи от задгранични дъщерни банки на
ЦКБ
Чл. 18 Наредени междубанкови преводи (с включена
комуникационна такса SWIFT)
т.1. Oт сметка в ЦКБ АД
т.1.1.
Кредитен
превод
извън
Европейското
Икономическо Пространство (ЕИП) и кредитен превод
в ЕИП във валута различна от евро
т.1.1.1. С вальор 2 работни дни (спот вальор)
а) чрез платежно нареждане на хартиен носител
- за физически лица
до EUR 500
от EUR 500.01 до EUR 2’500
от EUR 2’500.01 до EUR 10’000
над EUR 10’000

- за други клиенти

б) чрез платежно нареждане по електронен канал - не се
прилага за преводи в евро.
- за физически лица
до EUR 500
от EUR 500.01 до EUR 2’500
от EUR 2’500.01 до EUR 10’000
над EUR 10’000

- за други клиенти

т.1.1.2. С вальор следващ работен ден
а) чрез платежно нареждане на хартиен носител
- за физически лица
до EUR 500

EUR 5
0.1%, мин. EUR 10,
макс. EUR 200
без такса

EUR 10
EUR 16
EUR 22
0.20%,
мин. EUR 24,
макс. EUR 200
0.20%,
мин. EUR 24,
макс. EUR 350

EUR 9
EUR 15
EUR 21
0.18%,
мин. EUR 22,
макс. EUR 200
0.18%,
мин. EUR 22,
макс. EUR 300

EUR 12
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от EUR 500.01 до EUR 2’500
от EUR 2’500.01 до EUR 10’000
над EUR 10’000

- за други клиенти

б) чрез платежно нареждане по електронен канал
- за физически лица
до EUR 500
от EUR 500.01 до EUR 2’500
от EUR 2’500.01 до EUR 10’000
над EUR 10’000

- за други клиенти

т.1.1.3. С вальор същия работен ден
а) чрез платежно нареждане на хартиен носител
- за физически лица
до EUR 500
от EUR 500.01 до EUR 2’500
от EUR 2’500.01 до EUR 10’000
над EUR 10’000

- за други клиенти

б) чрез платежно нареждане по електронен канал
- за физически лица
до EUR 500
от EUR 500.01 до EUR 2’500
от EUR 2’500.01 до EUR 10’000
над EUR 10’000

- за други клиенти

т.1.2. Кредитен превод в евро в Европейското
Икономическо Пространство (ЕИП)*
т.1.2.1. С вальор 2 работни дни (спот вальор)
а) чрез платежно нареждане на хартиен носител
- за физически лица
до EUR 500
от EUR 500.01 до EUR 2’500
от EUR 2’500.01 до EUR 10’000

EUR 18
EUR 24
0.22%,
мин. EUR 26,
макс. EUR 200
0.25%,
мин. EUR 29,
макс. EUR 375

EUR 11
EUR 17
EUR 23
0.20%,
мин. EUR 24,
макс. EUR 200
0.22%,
мин. EUR 26,
макс. EUR 360

EUR 14
EUR 20
EUR 26
0.25%,
мин. EUR 29,
макс. EUR 200
0.33%,
мин. EUR 37,
макс. EUR 500

EUR 13
EUR 19
EUR 25
0.22%,
мин. EUR 26,
макс. EUR 200
0.30%,
мин. EUR 34,
макс. EUR 450

EUR 6
EUR 12
EUR 18

Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на Централна кооперативна банка АД

23
над EUR 10’000

- за други клиенти

0.20%,
мин. EUR 20,
макс. EUR 200
0.20%,
мин. EUR 20,
макс. EUR 350

б) чрез платежно нареждане по електронен канал - не се
прилага за SPOT вальор
т.1.2.2. С вальор следващ работен ден
а) чрез платежно нареждане на хартиен носител
- за физически лица
до EUR 500
от EUR 500.01 до EUR 2’500
от EUR 2’500.01 до EUR 10’000
над EUR 10’000

- за други клиенти

б) чрез платежно нареждане по електронен канал
- за физически лица
до EUR 500
от EUR 500.01 до EUR 2’500
от EUR 2’500.01 до EUR 10’000
над EUR 10’000

- за други клиенти

т.1.2.3. С вальор същия работен ден *
а) чрез платежно нареждане на хартиен носител
- за физически лица
до EUR 500
от EUR 500.01 до EUR 2’500
от EUR 2’500.01 до EUR 10’000
над EUR 10’000

- за други клиенти

б) чрез платежно нареждане по електронен канал
- за физически лица
до EUR 500
от EUR 500.01 до EUR 2’500
от EUR 2’500.01 до EUR 10’000

EUR 8
EUR 14
EUR 20
0.22%,
мин. EUR 22,
макс. EUR 200
0.25%,
мин. EUR 25,
макс. EUR 375

EUR 7
EUR 13
EUR 19
0.20%,
мин. EUR 20,
макс. EUR 200
0.22%,
мин. EUR 22,
макс. EUR 360

EUR 14
EUR 20
EUR 26
0.25%,
мин. EUR 29,
макс. EUR 200
0.33%,
мин. EUR 37,
макс. EUR 500

EUR 13
EUR 19
EUR 25
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над EUR 10’000

- за други клиенти

0.22%,
мин. EUR 26,
макс. EUR 200
0.30%,
мин. EUR 34,
макс. EUR 450

*Забележка: Неспешните преводи по т.1.2.1 и 1.2.2, когато
са със споделени разноски (SHA) се изпълняват чрез СЕПАсертифицирани
платежни
системи
посредством
XML
контейнерни файлове съгласно механизма за СЕПА кредитен
превод и съгласно Регламент (ЕС) 260/2012. Спешните
преводи по т.1.2.3 се изпълняват чрез SWIFT МТ103
съобщения по системата TARGET2 или по стандартните
кореспондентски банкови канали.

т. 2. C вноска на каса:
т. 3. От сметка за лечение
Забележка към т.3: Допълнителни такси не се удържат.
т. 4. Наредени преводи към задгранични дъщерни банки на
ЦКБ:

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:

Чл. 20 Допълнителни такси
т.1 Канцелиране или промяна по нареден превод, който
вече е излъчен от ЦКБ, освен разноските на банкатакореспондент:
т.2 Канцелиране или промяна по нареден превод, който е
осчетоводен от сметка на наредителя, но още не е излъчен
от ЦКБ:

Услугата не се
предлага, считано
от 01.09.2018г.
EUR 10

0.10%,
мин. EUR 5,
макс. EUR 30

3 лв./1.50 EUR
12 лв./6 EUR
6 лв.
12 лв.
30 лв.
0.3%
мин. EUR 50
макс. EUR 300

EUR 40

EUR 4
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т.3 Запитване за наредени преводи за други банки, освен
разноските на банката-кореспондент:
т.4 Запитване за получени преводи от други банки (удържат
се от банката отправила запитването):
т.5 За наредени междубанкови преводи в чуждестранна
валута с клауза:
„разноските на другите банки – за сметка на наредителя”
- за преводи в USD, независимо от сумата на превода
- за преводи до EUR 2,500.00 включително, или
равностойност в друга валута (без USD)
- за преводи от EUR 2,500.01 до EUR 12,500.00 включително,
или равностойност в друга валута (без USD)
- за преводи от EUR 12,500.01 до EUR 50,000.00
включително, или равностойност в друга валута (без USD)
- за преводи над EUR 50,000.00 или равностойност в друга
валута (без USD)

EUR 30
EUR 30

USD 25
EUR 12.50
EUR 20
EUR 30
EUR 50

Забележки:
1. Условните преводи се третират като документарни акредитиви.
2. Връщането на получен превод по нареждане на бенефициента се третира като
нареден превод.
3. Преводите по чл. 17.3. се излъчват “без разноски за бенефициента” само след
предварително превеждане на комисионите и разноските на ЦКБ АД от банката на
наредителя.
4. Поради специфични банкови практики на територията на САЩ, ЦКБ АД гарантира,
че нареден превод в щатски долари по чл.20, т.5 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.
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РАЗДЕЛ IV
ОПЕРАЦИИ С БАНКОВИ КАРТИ

Чл.1 Операции с електронни дебитни карти (ЕДК)
т.1 Издаване на дебитна карта, допълнителна карта или
подновяване поради изтекъл срок на валидност
т.2 Издаване на повече от една карта на един
картодържател от един и същи тип
т.3 Преиздаване поради забравен ПИН код, загубване,
открадване, повреда и др. по време на срока на валидност
на дебитната карта
т.4 Минимален неснижаем остатък по сметка
а) За всяка издадена дебитна карта Visa Debit Commercial /
Debit MasterCard Commercial
б) За всяка друга издадена дебитна карта

безплатно
5 лв.
5 лв.

30 лв.
EUR/USD 15
2 лв.
EUR/USD 1

т.5 Теглене на пари в брой от терминално устройство АТМ
/банкомат/ или чрез ПОС терминал в България
а) чрез ПОС терминал в офис на банка или от терминално
устройство АТМ /банкомат/
- от устройство АТМ /банкомат/ на ЦКБ АД
- чрез ПОС терминал на ЦКБ АД
- от устройство АТМ /банкомат/ на друга банка
- чрез ПОС терминал на друга банка
- от устройство АТМ /банкомат/ на ЦКБ АД с дебитна карта
„ЕМОЦИЯ” за деца
б) чрез ПОС терминал при търговец след плащане на стоки и
услуги при същия търговец
т.6 Теглене чрез ПОС терминал на ЦКБ АД от клиенти на
други банки с карти с БИН 6760
т.7 Плащане чрез ПОС терминал в България
a) С безконтактна карта
б) С контактна карта
т.8 Плащане на периодични сметки чрез АТМ /банкомат/
a) С безконтактна карта
б) С контактна карта
т.9 Плащане на периодични сметки по телефон и интернет
a) С безконтактна карта
б) С контактна карта
т.10 Теглене от терминално устройство АТМ или ПОС в
чужбина
т.11 Плащане чрез ПОС терминал в чужбина
т.12 Парични преводи с картата от АТМ и в Интернет

0.20 лв.
0.2% от сумата,
мин. 3 лв.
1.00 лв.
4 лв. плюс 1% от
сумата
0.10 лв.

0.30 лв.
1% мин. 1 лв.

безплатно
0.20 лв.
безплатно
0.20 лв.
безплатно
0.20 лв.
EUR 2 плюс
1,5% от сумата
безплатно
0.20 лв.
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т.13 Промяна на блокираната сума от картовата сметка за
ползване само чрез банковата карта
т.14 Промяна на дневните и седмични лимити по картата
- промяна на местните лимити
- промяна на международните лимити
т.15 Такса за блокиране /деблокиране на карта
т.15а такса за блокиране и деблокиране на карта на
основание запор
т.16 Получаване на издадена карта в клон, различен от
клона издател. Не се прилага за World Debit MasterCard.
т.17 Лихвен процент по персонална картова сметка:

т.18 Извлечения по персонална картова сметка
т.19 Абонамент за извлечения от всички банкови сметки на
клиента по Интернет /на периоди/
т.20 Извлечения по банков превод, извършен чрез
системата за телефонни плащания “еPay Voice” - при
поискване в ЦКБ
т.21 Такси за изпращане на потвърждение за извършен
превод /вносна бележка/ през системата ePay.bg
а) потвърждение с писмо на адреса на картодържателя
б) потвърждение по факс на адреса на картодържателя
в) потвърждение с писмо на адреса на получателя
г) потвърждение по факс на адреса на получателя
д) потвърждение по телекс на адреса на получателя
т.22 Такса за ръчно освобождаване на блокирана сума по
картова разплащателна сметка
т.23 Неоснователно оспорване на транзакция
т.24 Справка за наличност от банкомат в чужбина
т.25 Генериране на нов ПИН-код за безконтактни карти и
карти ЕМОЦИЯ
(не се предлага за карти Mastercard, издадени преди
13.07.2017 г.)
т. 26 Такса „Дизайн” за дебитна карта „ЕМОЦИЯ”
/събира се при издаване и преиздаване на карта, отделно от
таксите по т.1, т.2 и т.3 от настоящия Чл.1/
а) за дебитна карта „ЕМОЦИЯ”
б) за дебитна карта „ЕМОЦИЯ” за деца
т.27 Справка за наличност и последни 5 транзакции от АТМ
/банкомат/ в България. Не се прилага за World Debit
MasterCard.
т.28 Справка за наличност през системата ePay.bg. Не се
прилага за World Debit MasterCard
т.29 Справка за наличност и последни 5 транзакции през
Mobb. Не се прилага за World Debit MasterCard
т.30 Повторно преиздаване поради забравен ПИН–код,

1 лв.

1
5
3
5

лв.
лв.
лв.
лв.

10 лв.
Съгласно
Приложение №1
към Тарифата
Съгласно Раздел I,
чл.2, т.10
безплатно
0.20 лв.

3 лв.
5 лв.
3 лв.
5 лв.
10 лв.
7 лв.
10 лв.
1 лв.
2 лв.

3 лв.
безплатно
0.20 лв.

0.20 лв.
0.03 лв.
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загубване, открадване, повреда и др. по време на срока на
валидност на картата.
т.31 Повторно генериране на нов ПИН–код за Visa Electron и
Debit Mastercard Универсал по време на срока на валидност
на картата
(не се предлага за карти Debit Mastercard Универсал,
издадени преди 13.07.2017 г.)
т.32 Попълване на документи за издаване на дебитна карта
от служител на ЦКБ АД от името на картодържателя
т.33 Генериране на нов ПИН-код за Visa Electron и Debit
Mastercard Универсал по време на срока на валидност на
картата
(не се предлага за карти Debit Mastercard Универсал,
издадени преди 13.07.2017 г.)
т.34 Подновяване на Maestro, Visa Electron и Debit
MasterCard Универсал поради забравен ПИН-код, загубване,
открадване, повреда и др. по време на срока на валидност
на картата.
т.35 Годишна такса за поддръжка на дебитни карти Visa
Debit Commercial / Debit MasterCard Commercial
т.36 Такса за деактивиране на дебитна карта, издадена по
сметка, която се прехвърля
Т.37 Трето и всяко следващо преиздаване поради забравен
ПИН – код, загубване, открадване, повреда и др. по време
на срока на валидност на картата.

15 лв.

10 лв.

15 лв. с вкл.
ДДС

10 лв.

10 лв.

10 лв.
8.00 лв.
30 лв.

Забележка:
При сключване на договор с работодател за получаване на заплатите по картова
сметка, за повече от 20 картодържатели, ЦКБ АД може да договаря и други условия
по издаване и обслужване на ЕДК.
Чл.2 Операции с международни кредитни карти Mastercard и
Visa:
т.1 Издаване и подновяване на основна или допълнителна
карта:
- стандартна
- бизнес
- златна
- платинена
- World MasterCard
т.2 Експресно издаване за всички видове карти – до 5
работни дни
т.3 Подновяване на карта преди изтичане срока на
валидност
т.4 Промяна на параметри на всички видове карти – лимити
т.5 Месечна такса за поддържане по видове карти /не се
прилага за карта Лидер с годишно таксуване и за карта
Фаворит/, издадени на основание договор, сключен до
22.07.2014 г. Включително

Безплатно
Безплатно
Безплатно
Безплатно
Безплатно
EUR 50
EUR 10
EUR 10
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-

стандартна
бизнес
златна
стандартна Гарантирана CCB – Bulgaria Air
златна Гарантирана CCB – Bulgaria Air
златна Гарантирана CCB – Bulgaria Air SuperCard
т.6 Размер на минимален неснижаем остатък
Гарантирана карта
- стандартна

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

2
4
7
1
3
1

при

- бизнес
- златна
- златна CCB – Bulgaria Air SuperCard

100 лв.;
EUR/USD 50
600 лв.;
EUR/USD 300
600 лв.;
EUR/USD 300
100 лв.;
EUR/USD 50

т.7 Лихви по гаранционни депозити:
- гаранционен депозит в BGL, USD или ЕUR

лихвеният процент
съгласно вида
на депозита

т.8 Транзакции с международни кредитни карти:
- теглене на пари в брой от АТМ на банката
- теглене на пари в брой от АТМ на друга банка
- теглене на пари в брой от АТМ в чужбина в местна валута
- заплащане на стоки и услуги при търговци в България и
чужбина
- получаване на суми по кредитни карти (refund)
- авансово плащане в брой (cash advance) в банков клон на
други банки в България и в чужбина
- авансово плащане в брой (cash advance) в банков клон на
ЦКБ АД за картодържатели на Банката
- теглене на пари в брой в България чрез ПОС терминал при
търговец след плащане на стоки и услуги при същия
търговец
т.9 Допълнителни операции с международни кредитни
карти:
т.9.1. получаване на месечно извлечение за извършени
транзакции в ЦКБ
т.9.2. получаване на месечно извлечение по карти Фаворит
от картодържателя на заявен в искането адрес
т.9.3. получаване на месечно извлечение по карти Лидер,
„ОДЕСОС” и Гарантирана от картодържателя на заявен в
искането адрес
т.9.4. блокиране и деблокиране на карта
т.9.5. включване в “Електронна стоп –листа”

EUR 1.50
ЕUR 2.5 плюс 1% от
сумата
EUR 4 плюс 1.5%,
мин. EUR 6
безплатно
2%
EUR 4 плюс 1.5%,
мин. EUR 10
2.5 EUR плюс 1%

1.50 лв.

Отменена,
считано от
26.08.2010 год.
2 лв. / бр.
Съгласно
Раздел I, чл.2, т.10
от Тарифата
EUR 5
действителните
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разноски
т.9.6. генериране на нов ПИН код, в случай че
картодържателят го е забравил
(не се предлага за карти Mastercard, издадени преди
13.07.2017 г.)
т.9.7. преиздаване на карти Mastercard поради забравен
ПИН код
т.9.8. необоснована рекламация на транзакция
т.9.9. отказана авторизация по транзакция

т.10 Такса за ангажимент при карти Лидер, издадени на
основание договор, сключен до 22.07.2014 г. Включително.

т.11 Такса за надвишен кредитен лимит
т.12 Такса за ангажимент при карта Фаворит, издадена на
основание договор, сключен до 22.07.2014 г. Включително.

т.13 Месечна такса за управление на кредита при карта
Фаворит с месечно таксуване, издадена на
договор, сключен до 22.07.2014 г. Включително.

основание

т.14 Такса за просрочено задължение по карта Фаворит
т.15 Справка за наличност по карта Visa/MasterCard от
банкомат в чужбина
т.16 Такса за закриване на карта преди изтичане срока на
валидност
т.17 Годишна такса за управление на кредита при карта с
годишно таксуване, издадена на основание договор,
сключен до 22.07.2014 г. Включително
- MasterCard Standart / Visa Classic
- MasterCard / Visa Business
- MasterCard / Visa Gold
- Visa Gold SuperCard
- Visa Platinum
- Visa Gold Extra
т.18 Такса „Дизайн” за кредитна карта „ЕМОЦИЯ”
/събира се при издаване и преиздаване на карта, отделно от
таксите по т.1, т.2 и т.3 от настоящия Чл.2/
т.19 Справка за наличност и последни 5 транзакции от АТМ
/банкомат/ в България
т.20 Справка за наличност през системата на ePay.bg

EUR 5

EUR 5
ЕUR 20
EUR 0.20
1%, макс. 100 лв.
Годишно
върху размера на
кредитния лимит,
събира се след
първата година
ЕUR 10
0.9 % еднократно
върху размера на
кредитния лимит,
макс. 50 лв.
0.2% върху
размера на
кредитния лимит,
макс. 15 лв.
Не се прилага,
считано от
13.05.2010 год.
2 лв.
10 лв.

25 лв.
50 лв.
90 лв.
25 лв.
200 лв.
25 лв.
5 лв.
0.50 лв.
0.50 лв.
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т.21 Справка за наличност и последни 5 транзакции през

0.03 лв.

Mobb
т.22 Парични преводи с картата от АТМ и в Интернет към
сметка в ЦКБ АД
т.23 Парични преводи с картата от АТМ и в Интернет към
сметка в друга банка в България

EUR 1
плюс 1% от сумата
EUR 2
плюс 1% от сумата

Забележка:
За кредитни карти Visa Platinum и World MasterCard не се прилагат таксите по:
Чл. 2, т.2 – Експресно издаване на всички видове карти
Чл. 2, т.3 – Подновяване на карта преди изтичане на срока на валидност
Чл. 2, т.4 – Промяна на параметри на всички видове карти – лимити
Чл. 2, т.9 – Допълнителни операции с международни кредитни карти, само по
отношение на таксите:
- блокиране и деблокиране на карта
- генериране на нов ПИН код, в случай че картодържателят го е забравил
- отказана авторизация по транзакция
Чл. 2, т.11 – Такса за надвишен кредитен лимит
Чл. 2, т.15 – Справка за наличност по карта Visa от банкомат в чужбина
Чл. 2, т.16 – Такса за закриване на карта преди изтичане срока на валидност
Чл. 2, т.19 – Справка за наличност и последни 5 транзакции от АТМ /банкомат/ в
България
Чл. 2, т.20 – Справка за наличност през системата на ePay.bg
Чл. 2, т.21 – Справка за наличност и последни 5 транзакции през Mobb
Чл. 5 – Такса за ползване на услугата „SMS детектив”

Забележка:
Паричните преводи с карта от АТМ и в Интернет, посочени в т.22 и т.23 от чл.2, се
третират като преводи на пари в брой и включват:
- стандартни парични преводи с карта
- захранване на микросметки и други виртуални сметки
- парични преводи чрез услуга Mobb
- захранване на банкови карти и др.
Чл.3 Дължими комисиони от търговци за плащания с
банкови карти чрез ПОС терминали:
т.1 Плащания с местни дебитни карти
т.2 Плащания с местни дебитни карти по Интернет
Чл.4 Други
т.1 Потвърждение на АТМ терминал от картодържател на
желанието за плащане с банкова карта по Интернет

Чл.5 Такса за ползване на услугата “SMS детектив”
- по дебитна карта, издадена от ЦКБ АД
- по кредитна карта, издадена от ЦКБ АД
Таксата е годишна и се събира в момента на регистрацията

по договаряне
0.5%

Прилага се
съответната такса
за плащане на
стоки и услуги

2 лв.
5 лв.
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за ползване на услугата.
Чл.6 Такса за авансово плащане в брой (cash advance) в
банков клон на ЦКБ АД за картодържатели на:
- Карти, издадени от български и чуждестранни банки, с
БИН, различен от 6760
Чл.7 Операции с местни кредитни карти Маркет и Маркет+ и
международни кредитни карти Mastercard тип Маркет и
Mastercard тип Маркет+
т.1 Издаване и подновяване:
т.2 Експресно издаване – до 5 работни дни
т.3 Подновяване на карта преди изтичане срока на
валидност
т.4 Промяна на параметри – транзакционни лимити
т.5 Месечна такса за управление на кредита при карти,
издадени на основание договор, сключен до 22.07.2014 г.
Включително.
т.6 Такса за ангажимент при карти, издадени на основание
договор, сключен до 22.07.2014 г. Включително.

3% върху сумата,
мин. 5 лв.

безплатно
10 лв.
EUR 5
1 лв.
0.17%
върху размера на
кредитния лимит
0.9% еднократно
върху размера на
кредитния лимит

т.7 Транзакции:
а) заплащане на стоки и услуги при търговци в България
б) теглене на пари в брой от АТМ в България
в) авансово плащане в брой (cash advance) в банков клон в
България
г) парични преводи през банкомат или Интернет, различни
от цитираните по-горе
д) теглене на пари в брой в България чрез ПОС терминал
при търговец след плащане на стоки и услуги при същия
търговец
е) Справка за наличност и последни 5 транзакции от АТМ
/банкомат/ в България
ж) Справка за наличност през системата на ePay.bg
з) Справка за наличност и последни 5 транзакции през Mobb
и) Теглене на пари в брой от ATM в чужбина в местна валута

й) Получаване на суми по кредитна карта (refund)
к) Заплащане на стоки и услуги при търговци в чужбина
л) Авансово плащане в брой (cash advance) в банков клон в
чужбина
м) Отказана авторизация по транзакция
н) Справка за наличност по карта Visa/MasterCard от
банкомат в чужбина
т.8 Допълнителни операции:
а) получаване на месечно извлечение за извършени
транзакции в ЦКБ

безплатно
2%
3%
2%

1.50 лв.
0.10 лв.
0.10 лв.
0.03 лв.
EUR 3
плюс 1%,
мин. EUR 5
2%
безплатно
EUR 3
плюс 1.5%,
мин. EUR 10
EUR 0.20
1 лв.

Отменена,
считано от
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б) получаване на месечно извлечение по пощата
в) блокиране и деблокиране на карта
г) такса за надвишен кредитен лимит
д) такса за просрочие по кредитния лимит

е) получаване на издадена карта в клон, различен от клона
издател
ж) Включване в „Електронна стоп – листа”
з) Генериране на нов ПИН код, в случай че картодържателят
го е забравил
(не се предлага за карти Mastercard, издадени преди
13.07.2017 г.)
и) Необоснована рекламация на транзакция

26.08.2010 год.
2 лв.
3 лв.
20 лв.
Не се прилага,
считано от
13.05.2010 год.
10 лв.
действителните
разноски
EUR 5

EUR 20

Забележка:
Паричните преводи с карта през банкомат и в Интернет, посочени в т.7 от чл.7, се
третират като преводи на пари в брой и включват:
- стандартни парични преводи с карта
- захранване на микросметки и други виртуални сметки
- парични преводи чрез услуга Mobb
- захранване на банкови карти и др.
Чл.8 Годишна такса за ползване на услугата Issuer Online
- за сметки на физически лица
- за сметки на други клиенти

2 лв.
5 лв.

Чл.9 Операции с местни кредитни карти CCB-Office 1:
т.1 Месечна такса за управление на кредита върху размера
на кредитния лимит при карти, издадени на основание
договор, сключен до 22.07.2014 г. Включително.
- за физически лица
- за юридически лица
т.2 За останалите операции

0,2%;
макс. 15 лв.
0,3%;
макс. 20 лв.
Прилагат се
съответните такси
съгласно Чл.7

Чл.10 Такси по услуга „Превод карта”:
т.1 Такса за ползване на услугата
За всеки извършен превод, таксата се начислява
автоматично в момента на извършване на превода от карта,
като се прибавя към сумата на превода.
т.2 Такса на оператора за SMS съобщение

0.25%,
върху размера на
сумата за всеки
извършен превод
0,10 лв.,
за 1 съобщение
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т.3 Такса на оператора за E-mail съобщение

Чл.11 Операции с международни предплатени виртуални
кредитни карти:
т.1 Издаване и подновяване на виртуална предплатена
кредитна карта
т.2 Заплащане на стоки и услуги в България и чужбина
т.3 Такса за обслужване на виртуална карта

т.4
т.5
т.6
т.7

Получаване на refund по кредитни карти
Такса за отказана авторизация по транзакция
Такса за деблокиране на блокирана карта
Такса за обработка на рекламация на транзакция

Чл.12 Операции с международни предплатени кредитни
карти Mastercard/Visa
т.1 Такса за издаване на предплатена карта
- в офис на ЦКБ АД или по интернет
- в офис на Изипей АД
т.2 Начално захранване на картата
т.3 Заплащане на стоки и услуги в България и чужбина
т.4 Последващо зареждане на суми по картата в клон на ЦКБ
т.5 Последващо зареждане на суми по картата в офис на
Изипей АД
т.6 Получаване на refund по карта
т.7 Такса за деблокиране на блокирана карта
т.8 Такса обработка на рекламация на транзакция
т.9 Такса неоснователно оспорване на транзакция
т.10 Такса за обратно изкупуване на издадени електронни
пари
т.11 Месечно обслужване на картата след шестия месец от
издаването й
т.12 Издаване на нов ПИН код
(не се предлага за карти Mastercard, произведени преди
13.07.2017 г.)
т.13 Преиздаване на карта поради загуба, кражба или
физическа повреда
- в офис на ЦКБ АД
- в офис на Изипей АД
Чл. 13 Такси по услуга „Кредитен лимит плюс”
а) Регистриране за услугата
б) Отказ от ползване на услугата

0,05 лв.,
за 1 съобщение

Безплатно
Без такса
3% върху
заредената сума,
мин. 2 лв.
1% от сумата
0,40 лв.
3 лв.
5 лв.

4.50 лв.
5.50 лв.
Безплатно
Без такса
Без такса
2%, мин. 2 лв.
Върху заредената
сума
1%
3 лв.
5 лв.
10 лв.
2%, мин. 20 лв.
5 лв.

2 лв.

4.50 лв.
5.50 лв.

5 лв.
5 лв.

Чл. 14 Такси по кредитни/Гарантирани карти MasterCard и
Visa, издадени на основание договор, сключен след
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22.07.2014 г. до 18.12.2015 г. включително
1. Месечна такса за поддръжка на Гарантирана карта
- стандартна Гарантирана CCB–Bulgaria Air
- златна Гарантирана CCB–Bulgaria Air
2. Годишна такса за поддръжка на кредитни карти
/Не се прилага за Гарантирани карти/
-

MasterCard Standard / Visa Classic
MasterCard / Visa Business
MasterCard / Visa Gold
Visa Platinum
Visa Gold Extra

- World MasterCard
3. Годишна такса за поддръжка на местна кредитна карта
CCB-Office1
- за физически лица
- за юридически лица
Чл. 15 Такси по банкови карти, при нареждане на CashM
паричен превод:
т.1 От дебитна карта
т.2 От кредитна карта

EUR 1
EUR 3

25 лв.
50 лв.
90 лв.
200 лв.
25 лв.
Без такса

25 лв.
50 лв.

3 лв.
6 лв.

Забележка: За парични преводи от тип CashM се прилагат таксите, посочени в
настоящия член и не се прилагат такси за преводи, посочени в други членове от
Раздел ІV Операции с банкови карти от Тарифата за лихвите, таксите и комисионите
на Централна кооперативна банка АД.
Чл. 16 Операции с Кредитни карти за плащане на битови
сметки
т.1 Издаване и подновяване на кредитни карти за плащане
на битови сметки
т.2 Промяна на параметри – транзакционни лимити
т.3 Годишна такса за поддръжка на картата
т.4 Транзакции с кредитни карти за плащане на битови
сметки
т.5 Допълнителни операции с кредитни карти за плащане на
битови сметки:
- получаване на месечно извлечение по пощата
- блокиране и деблокиране на карта
- такса за надвишен кредитен лимит
Чл. 17 Такси за поддръжка на кредитни карти Mastercard и
Visa, издадени на основание договор, сключен след
18.12.2015 г. до 31.08.2017 г., или преиздадени на
основание на Анекс, сключен след 18.12.2015 г. до
31.08.2017 г.
т.1 Годишна такса за поддръжка на кредитни карти
а) MasterCard Standard / Visa Classic

безплатно
1 лв.
5 лв.
безплатно

2 лв.
3 лв.
10 лв.

40 лв.
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б) MasterCard / Visa Business
в) MasterCard / Visa Gold
г) Visa Platinum
д) Visa Gold Extra
е) World MasterCard
Чл. 18 Такси за поддръжка на кредитни карти Mastercard и
Visa, издадени на основание договор, сключен след
31.08.2017 г., или преиздадени на основание на Анекс,
сключен след 31.08.2017 г.
т.1 Годишна такса за поддръжка на кредитни карти
а) Mastercard Standard / Visa Classic
б) Mastercard / Visa Business
в) Mastercard / Visa Gold
г) Visa Platinum
д) Visa Gold Extra
е) World Mastercard

50 лв.
90 лв.
200 лв.
40 лв.
Без такса

40 лв.
50 лв.
90 лв.
120 лв.
40 лв.
150 лв.
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РАЗДЕЛ V. КРЕДИТНИ ОПЕРАЦИИ

Потребителско кредитиране:
Чл.1 Овърдрафт по картови сметки на физически лица:
т.1 Лихва по разрешен овърдрафт в национална валута
т.2 Лихва по разрешен овърдрафт на физически лица по
картова сметка в ЕUR и USD
т.3 Комисиона за ангажимент при разрешение за отпускане
на потребителски кредит -овърдрафт по картова сметка на
физически лица в национална валута. Събира се за кредити,
отпуснати преди 22.07.2014 включително

по договаряне
по договаряне

1% еднократно
в момента на
отпускането
и за всяка
следваща година
2% годишно,
т.4 Комисиона за обслужване на потребителски кредитсъбира
се месечно
овърдрафт по картова сметка на физически лица в
върху сумата на
национална валута. Събира се за кредити, отпуснати преди
разрешения
22.07.2014 включително
овърдрафт
т.5 Такса за разглеждане на искане за овърдрафт
20 лв.
т.6 Такса за оценка на кредитоспособност при решение за
20 лв., събира се
подновяване на срока на договора
при решение на
банката да поднови
срока на договора
за нов едногодишен
период
Чл.2 Потребителски кредити на физически лица
т.1 Лихви по потребителски кредити

Аналитичен
референтен лихвен
процент на ЦКБ АД
по потребителски
кредити, плюс
надбавка

т.2 Такса за оценка на кредитоспособност
- за потребителски кредити

- за кредит на пенсионери

-

за „Потребителски кредит Мечта”
 до 3000 лева
 над 3000 лева

-

за „Бърз пенсионерски кредит Топлина”

1% от размера на
одобрения кредит,
мин. 50 лв.
1% от размера на
одобрения кредит,
мин. 20 лв.
Отпада

20 лв.
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т.3 Неустойка/обезщетение за предсрочно погасяване на
кредита в периода на фиксиран лихвен процент:

т.4 Такса за разглеждане на искане за промяна на
погасителния план по искане на Кредитополучателя, извън
случаите на предсрочно погасяване
т.5 Такса за разглеждане на искане за промяна на лихвени
условия по кредита, по искане на клиент
т.6 Такса за обслужване на комбиниран потребителски
кредит - събира се всяка следваща година, след завеждане
на анюитетния кредит. Събира се за кредити, отпуснати
преди 22.07.2014 включително

Чл.3 Потребителски кредитен продукт “Стоки на кредит” за
физически лица
т.1 Лихви по целеви потребителски кредити за закупуване
на стоки при сключен договор с търговец
т.2 При непогасяване на вноска от погасителния план по
кредита, Банката начислява и събира лихва в размер
съгласно чл. 6 по-долу.
т.3 Такса за разглеждане на искане за кредит

- 1% от предсрочно
погасената сума,
при кредит с
оставащ период на
договора повече от
една година
- 0,5% от
предсрочно
погасената сума,
при кредит с
оставащ период на
договора по-малък
от една година
Не се дължи

Не се дължи
1% годишно върху
сумата на
разрешения размер
на кредита

по договаряне

- 20 лв. за кредити
до 5000 лв.
включително
- 50 лв. за кредити
над 5000 лв.

т.4 При предсрочно погасяване се събира комисиона върху
размера на предсрочно погасената част от главницата за
кредити, отпуснати преди 05.01.2009 год.

2%

т.5 При промяна на погасителния план, извън случаите на
предсрочно погасяване, по искане на клиента, се събира
комисиона

Не се дължи
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Чл.4 Лихва по неразрешен овърдрафт по сметки
физически лица в национална и чуждестранна валута

на

35% годишно

Чл.5 Такса за изпращане на уведомителни писма при
обслужване на потребителски кредити на физически лица

1 лв.

Чл.6 Лихва при просрочие на дължими вноски по всички
видове потребителски кредити, в т.ч. кредити за
пенсионери, овърдрафти и кредити по продукта “Стоки на
кредит”.

договорената лихва
плюс
обезщетение за
забава в размер
на законна лихва

Забележка:
ЦКБ АД начислява и събира лихви по потребителски кредити на физически лица, в
т.ч. и по продукта “Стоки на кредит”, на база 360/360, като приема месецът за 30
дни, а годината за 360 дни.
Не се дължи неустойка/обезщетение за предсрочно погасяване на кредит, напълно
обезпечен с парични средства, ако погасяването се извърши в периода на фиксиран
лихвен процент.
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Търговско кредитиране:
Чл.6 Лихви по кредитни операции:
т.1 По краткосрочни и дългосрочни кредити в национална
валута

т.2 По разрешен овърдрафт в национална валута
т.3.1.

По неразрешен
чуждестранна валута

овърдрафт

т.3.2. При просрочие по кредити
национална и чуждестранна валута

в

национална

и

и

овърдрафти

в

т.4 По валутни кредити, включително и разрешен овърдрафт
по разплащателна сметка в чуждестранна валута

Чл.7 Такси и комисиони по кредитни операции:
т.1 Такса за подаване на искане за отпускане на кредит или
овърдрафт, респ. издаване на банкова гаранция, в т.ч.
разглеждане на документи – заплаща се при подаване на
документите:
- за кредити и овърдрафти

- за банкови гаранции

SOFIBOR плюс
надбавка по
договаряне
SOFIBOR плюс
надбавка по
договаряне
35% годишно

Договорения
лихвен процент по
кредита плюс
надбавка
EURIBOR, LIBOR
плюс надбавка по
договаряне

0.1% върху
размера на
исканата сума;
мин. 300 лв.,
макс. 800 лв.
0.1% върху
размера на
исканата сума;
мин. 50 лв.,
макс. 500 лв.

т.2 Разходите за експертизи, консултации и други, свързани
с изготвяне на становище по т. 1, се заплащат допълнително
от клиента.
т.3 Комисиона за управление, за всички видове кредити
- при кредити с погасителен план

1.2% еднократно
при отпускането за
първата година;
0.9% еднократно
върху остатъка от
дълга за всяка
следваща година
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или
пропорционално на
частта от нея
- при кредити овърдрафт

1.2% еднократно
при отпускането за
първата година;

0.9% еднократно
върху договорения
лимит за всяка
следваща година
или
пропорционално на
частта от нея
Забележка:
1. Комисионата за управление за всяка следваща година, за всички видове кредити,
се дължи до окончателното погасяване на всички дължими по тях суми или до датата
на внасяне на молба в съда при стартиране на процедура за съдебно производство
2. Комисионата за управление, за всички видове кредити, не е приложима за
институционални
клиенти,
а
именно:
секторна
класификация
Държавни
нефинансови предприятия, секторна класификация Централно правителство,
включително разпоредители с финансова автономност, секторна класификация
Местно правителство, секторна класификация Социално осигурителни фондове,
съгласно секторната класификацията на БНБ. Същата се определя индивидуално за
всеки един отделен конкретен случай за кредит на институционален клиент

т.4 Комисиона за ангажимент при револвиращи кредити,
кредитни линии и овърдрафтни кредити, върху неусвоената
част
т.5 Комисиона за ангажимент – еднократно, върху
неусвоената част, при изтичане срока за усвояване на
кредита (без тези по т.4)
т.6 За предсрочно погасяване на кредит, както и при
предсрочно прекратяване на Договор за кредит, независимо
от остатъчния срок и вида на кредита:

2% годишно,
събира се месечно

2%

- при кредити с погасителен план

2%,
върху предсрочно
погасената сума

- при кредити овърдрафт се удържа еднократно такса при
предсрочно намаляване на разрешения лимит за ползване

2%,
върху сумата, с
която се намалява
разрешения лимит
за ползване по
искане на клиента.
При предсрочно
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-

предсрочно прекратяване на Договора за овърдрафт

Таксите по реда на т.6 не се прилагат в случаите, когато
предсрочното погасяване е по искане от страна на ЦКБ АД.
т.7 Сконтиране на търговски ефекти / ценни книжа
т.8 За придобиване, приемане (акцептиране), поемане на
менителнично поръчителство (авал), цедиране на вземания,
джиросване на ценни книжа и всички останали вземания,
независимо от използвания финансов инструмент
т.9 За изготвяне на ипотека за обезпечаване на кредит или
банкова гаранция
т.10 За вписване на залози в ЦРОЗ
т.11 Такси за извършени оценки от ЦКБ АД на активи,
предлагани като обезпечения по кредитни сделки
т.12 При промяна на погасителен план, извън случаите на
предсрочно погасяване, по искане на клиента, се събира
комисиона
т.13 При промяна на други условия, включително и на
обезпеченията, по искане на клиента, се събира комисиона
Чл.8 Такси и комисиони по кредити по линия на
“Гаранционен фонд за микрокредитиране”:

прекратяване на
договора за
овърдрафт - 2%
върху разрешения
лимит за ползване
към датата на
прекратяване

по договаряне
по договаряне

120 лв. плюс ДДС
60 лв. плюс ДДС
по договаряне
по договаряне

по договаряне

ОТПАДА

т.1 За подаване на искане за отпускане на кредит, в т.ч.
разглеждане на документи
т.2 Такса за експертизи, консултации, финансови и
социални оценки, свързани с изготвяне на становище
т.3 За предварително проучване и изготвяне на становища
по искания кредит
т.4 За управление на кредита се начислява комисионна по
реда на:
т.5 За ангажимент – еднократно, върху неизползваната част
от предоставения кредит, в първия работен ден след
крайния срок за усвояване, съгласно сключения договор за
кредит

т.6 При предоговаряне за завишаване на договорения
размер по кредита и /или при промяна на погасителния план
по искане на клиента /в рамките на споразумението и с
изричното писмено съгласие на МТСП, съгласно рамковия
договор/, се събира комисиона
т.7 При предсрочно погасяване на кредит, независимо от
остатъчния срок и вида на кредита, върху предсрочно
погасената сума се събира комисиона
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Забележка:
1. ЦКБ АД начислява и събира лихви по търговски кредити на база 365/360 дни.
2. По сключени рамкови договори с доставчици на активи – предмет на кредитни
сделки по програми с ДФЗ и други, за всеки сключен договор за кредит, Банката има
право да събира от доставчика такси съгласно условията на рамков договор.
Чл.9 Такси и комисиони по издадени банкови гаранции в
национална валута:
т.1 Издаване на банкови гаранции:
- обезпечени с парични средства, ДЦК и гаранции от
първокласни банки, върху размера на исканата сума

0.25% за
тримесечие
или част от него,
мин. 10 лв.

- обезпечени със застраховка финансов риск и парични
средства /гаранции в полза на „Асоциацията на българските
предприятия за международни превози и пътища” – АЕБТРИ,
както и в полза на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация” към Министерство на транспорта – за
финансова стабилност на превозвачи/

0.3% за тримесечие
или част от него,
таксата се удържа
еднократно за
целия период на
валидност на
гаранцията
мин. 0.75%,
макс. 1.25%
за тримесечие
или част от него,
мин. 15 лв.
0.1% еднократно,
мин. 10 лв.
50 лв.
0.1% върху
размера на
гаранцията,
мин. 25 лв.
за издаване на
банкова гаранция
(в зависимост от
предоставеното
обезпечение се
прилага Чл. 9,
т. 1 или т. 2)
за издаване на
банкова гаранция
(в зависимост от
предоставеното
обезпечение се
прилага

т.2 Издаване на банкови гаранции, обезпечени с активи
различни от тези в т.1

т.3 Промяна на условията по банкова гаранция
(без сумата, срока и обезпеченията)
т.4 За експресно издаване на банкови гаранции – до 24 часа
т.5 При отказ на клиента от гаранцията, преди нейното
издаване, се събира комисиона

т.6 За извършена промяна на сумата на гаранцията, върху
разликата на сумата, се събира такса

т.7 За извършена промяна на срока на гаранцията, за
разликата в срока на гаранцията, се събира такса
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т.8 При промяна на обезпеченията, по искане на клиента, се

Чл. 9, т. 1 или т. 2)
по договаряне

събира такса
Чл.10 Гаранции в чуждестранна валута, получени в ЦКБ:
т.1 Авизиране на предизвестие
т.2 Препращане на друга банка
т.3 Авизиране без ангажимент

т.4 Авизиране на промяна
т.5 За авизиране на увеличаване на сумата (върху сумата на
увеличението) се събира комисиона съгласно т.3.
т.6 За авалиране на кредитни инструменти, за тримесечие
или част от него, върху сумата на съответния инструмент,
издаден от:
а) банки
б) небанкови институции или търговци
т.7 Канцелиране преди изтичане срока на валидност
т.8 Предявяване на иск за плащане
Чл.11 Гаранции /контрагаранции в чуждестранна валута,
издадени от ЦКБ АД:
т.1 Телекс/SWIFT предизвестие
т.2 Издаване на директна гаранция пред бенефициента, за
тримесечие или част от него
- обезпечени с парични средства, ДЦК и гаранции от
първокласни банки, върху размера на исканата сума
- при друг вид обезпечение
- обезпечени със застраховка финансов риск и парични
средства /гаранции в полза на „Асоциацията на българските
предприятия за международни превози и пътища” – АЕБТРИ,
както и в полза на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация” към Министерство на транспорта – за
финансова стабилност на превозвачи/

EUR 25
EUR 25
0.1%, мин. EUR 35,
макс. EUR 500
EUR 35

0.25%,
мин. EUR 100
0.5%, мин. EUR 300
EUR 35
EUR 50

EUR 35

0.25 %, мин. ЕUR 10

0.5 %, мин. EUR 100
0.3% за тримесечие
или част от него,
таксата се удържа
еднократно за
целия период на
валидност на
гаранцията
т.3 Издаване на индиректна банкова гаранция (контрагаранция, на базата на която
банка – кореспондент издава директната гаранция), или поемане от банката на
поръчителство по задължение на клиент, за тримесечие или част от него, се
прилагат комисионите, предвидени в чл. 11.2., завишени с размера на комисионите
на банката – кореспондент.
т.4 За извършена промяна на:
- сумата на гаранцията, върху разликата на сумата, се
за издаване на
събира такса
банкова гаранция
(в зависимост от
предоставеното
обезпечение се
прилага Чл. 11, т. 2)
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- срока на гаранцията, за разликата в срока на гаранцията,
се събира такса

- обезпеченията, по искане на клиента, се събира такса
т.5 За всички останали случаи на промяна по гаранция
т.6 За плащане по гаранция (за всяко плащане)
т.7 При отказ на клиента от гаранцията, преди нейното
издаване

за издаване на
банкова гаранция
(в зависимост от
предоставеното
обезпечение се
прилага Чл. 11, т. 2)
по договаряне
EUR 35
EUR 50
0.1% върху
размера на
гаранцията,
мин. 25 лв.

Забележка:
1. Таксите и комисионите по издадени банкови гаранции в размер над 200 000 лв.
(или равностойност в друга валута) се определят по договаряне.
2. Списъкът на първокласните банки по смисъла на чл. 9 т.1. и чл.11.т.2. се
одобрява от Изпълнителните директори на ЦКБ АД.
3. Комисионата за издаване /потвърждение се събира за целия период на валидност
на гаранцията и не подлежи на връщане с намаляване на ангажимента или
канцелиране преди изтичане срока на валидност.
4. Получени и издадени документарни гаранции с характер на акредитиви се
третират като акредитиви.
5. За допълнителна отговорност от страна на ЦКБ АД, следене на други операции,
свързани с издадената гаранция (насрещни акредитиви, гаранции, инкаса, преводи
и др.), се събират допълнително върху цялата сума на гаранцията съответните
комисиони за всяка операция.
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Ипотечно кредитиране:
Чл.1 Такса за управление
т.1 Ежегодно върху остатъка на дълга за всяка следваща
година, при ипотечен кредит със:
- срок до 10 години
- срок над 10 години
Събира се за кредити, отпуснати преди 22.07.2014
включително
т.2 Ежегодно върху остатъка на дълга за всяка следваща
година до издължаване на кредита при ипотечен кредит
„Дом за теб” и ипотечен кредит „Възможност”.
Събира се за кредити, отпуснати преди 22.07.2014
включително
Чл.2 Такса за предсрочно погасяване на всички видове
ипотечни кредити през първите 12 месеца на кредита,
считано от датата на усвояване на кредита.

0.40 %
0.25%

0.50 %

1% върху
предсрочно
погасената сума

Чл.3 Всички разходи по учредяване и освобождаване на
обезпеченията, за оценката на имота, както и всички
банкови услуги, предоставени във връзка с отпускането и
обслужването на кредита, са за сметка на клиента
Чл.4 Такса за промяна на погасителния план, извън
случаите на предсрочно погасяване, по искане на клиента
Чл.5 Комисион при промяна на други условия, включително
и на обезпеченията, извън случаите на предсрочно
погасяване, по искане на клиента
Чл.6. Такса за изготвяне на правно становище

Не се дължи

Не се дължи

60 лева
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Кредит – Оборот за физически лица:
Чл.1 Такса за управление
т.1 Такса за управление за всяка следваща година, или за

1%,
удържа се само
част от нея, върху размера на разрешения овърдрафт.
през периода
Събира се за кредити, отпуснати преди 22.07.2014
на овърдрафт
включително
1,2%,
т.2 Такса за управление върху размера на непогасената част
удържа се на датата
от овърдрафта.
Събира се за кредити, отпуснати преди 22.07.2014 на преоформяне на
дълга
включително
на овърдрафта
в кредит
с погасителен план
т.3 Такса за управление за всяка следваща година, или за
чест от нея, върху остатъка от дълга за периода след
преоформяне на дълга по овърдрафта в кредит с
погасителен план.
0,4%,
удържа се
- при кредит със срок до 10 год.
през периода
Събира се за кредити, отпуснати преди 22.07.2014
на кредит
включително
с погасителен план
0,25%,
удържа се
- при кредит със срок над 10 год.
през периода
Събира се за кредити, отпуснати преди 22.07.2014
на кредит
включително
с погасителен план
Чл.2 Такса за ангажимент върху неусвоената част от
0,08% месечно,
разрешения овърдрафт
удържа се
през периода
на овърдрафт
Чл.3 Такса за предсрочно погасяване на всички видове
1% върху
ипотечни кредити през първите 12 месеца на кредита, за
предсрочно
периода с фиксирана лихва, считано от датата на усвояване
погасената сума
на кредита.
Чл.5 При промяна на условията и параметрите по кредита,
извън случаите на предсрочно погасяване в периода на
комисионна по
кредит с погасителен план, върху остатъка от дълга се
договаряне
събира
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РАЗДЕЛ VI
ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА

Чл.1 Покупка и продажба на чуждестранна валута
т.1 Покупка и продажба на чуждестранна валута по банкови
сметки при ЦКБ
т.2 Касови покупки и продажби на валута се извършват по
специално определени курсове за касови сделки.

без такси
и комисиони
без допълнителни
такси и комисиони

Чл.2 Замяна на един вид чуждестранна валута с друг (комисиона за арбитраж):
т.1 Арбитражни операции от/по банкови сметки при ЦКБ:

- при безкасови преводи
- при арбитражни операции каса/каса
- при касови операции от/по сметки открити в същия
клон на банката
- при касови операции от/по сметки открити в друг
клон

без такси
без такси
събира се такса за
броене, съгл.
Тарифата
събира се такса за
броене, съгл.
Тарифата
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РАЗДЕЛ VII
ЧЕКОВЕ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА

Чл.1 Инкасиране на чекове:
т.1 Поименни/ордерни чекове:

т.2 Пътнически чекове:

т.3 Връщане на неплатени чекове:

Чл.2 Издаване на банкови чекове:

Чл.3 Продажба на пътнически чекове:

Банката не инкасира
чекове,
считано от
19.04.2017 год.
Банката не приема
пътнически чекове,
считано от
16.05.2016 год.
Не се прилага,
считано от
19.04.2017 год.
Банката не издава
банкови чекове,
считано от
16.05.2016 год.
Банката не продава
пътнически чекове,
считано от
16.05.2016 год.

Чл.4 Анулиране на чекове по искане на наредителя:

Не се прилага,

т.1 при наличие на оригинален чек

считано от
16.05.2016 год.

т.2 при липса на оригинален чек, плюс разноските на
кореспондента

Забележки:
1. При незабавно изплащане на поименни/ордерни чекове под резерв при съгласие от
страна на Банката комисионите по Чл.1, т.1. се удвояват.
2. Банката изплаща поименни/ордерни чекове по Чл.1, т.1 само по сметки, разкрити в
ЦКБ АД.
3. Разноските на чуждестранните банки-кореспонденти, когато има такива, се събират
допълнително.
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РАЗДЕЛ VIII
ИНКАСА НА ДОКУМЕНТИ И ТЪРГОВСКИ ЕФЕКТИ

Чл.1 Инкасиране на документи, получени от други банки:
т.1 Представяне (авизиране) на документи получени на
инкасо
т.2 Предаване на документи
а) срещу заплащане

б) срещу акцепт

т.3
т.4
т.5
т.6

Предаване на документи без заплащане
Авизиране промяна на инкасови инструкции
Връщане на неизплатени инкасови документи
Получени документи, покриващи доставка на стоки, на
адрес на ЦКБ вместо на платеца
Чл.2 Изпращане на документи и търговски ефекти до други
банки за инкасиране
т.1 Срещу плащане / акцепт

т.2 Без плащане
т.3 Промяна на условията на инкасовите нареждания
т.4 Рекламация

Не се прилага

0.2%,
мин. EUR 50,
макс. EUR 300
0.25%,
мин. EUR 40,
макс. EUR 300
EUR 30
EUR 30
EUR 20
0.4%, мин. EUR 50

0.2%, мин. EUR 40,
макс. EUR 300
0.15%, мин. EUR 25,
макс. EUR 250
EUR 30
EUR 20
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РАЗДЕЛ IX
ДОКУМЕНТАРНИ/ГАРАНЦИОННИ (STANDBY) АКРЕДИТИВИ

Чл.1 Документарни акредитиви, получени в ЦКБ
т.1 Авизиране на предизвестие без ангажимент

т.2 Авизиране без ангажимент
т.3 Потвърждение за тримесечие или част от него
т.4 Авизиране на промяна
т.5 Обработка и плащане на документи:
a) за суми до EUR 500,000, включително
б) за суми до EUR 5,000,000, включително
в) за суми над EUR 5,000,000
т.6 Обработка и негоцииране на редовни документи:
а) с реално изкупуване на вземането по акредитива от
страна на банката
б) с негоцииране на документи, записи на заповед или
менителници по акредитив с разсрочено плащане до падежа
върху стойността на документарната пратка, за месец или
част от него
т.7 Контрол на разсрочено плащане или акцепт за месец или
част от него (допълнително към събраните по т.5.
комисиони)
т.8 Анулиране на акредитив преди изтичане срока на
валидност
т.9 Изпращане на нередовни документи на инкасо
т.10 Повторно гледане на върнати за доокомплектоване или
поправка документи
т.11 За спешна обработка по искане на клиент
т.12 Прехвърляне на акредитив (за тримесечие или част от
него)
- без ангажимент за плащане от страна на ЦКБ АД
- с ангажимент за плащане от страна на ЦКБ АД
т.13 Авизиране на получено уведомление за цесия по
акредитив
т.14 Издаване на банкова цесия по акредитив по нареждане
на бенефициента за тримесечие или част от него
Чл.2 Документарни акредитиви, открити от ЦКБ:
т.1 Телекс/SWIFT предизвестие
т. 2. Откриване, обработка и плащане по акредитив, за
тримесечие или част от него:
a) за суми до EUR 500,000, включително

прилага се таксата
по т.2
0.1%, мин. EUR 50,
макс. EUR 350
по договаряне
EUR 50
0.2%, мин. EUR 50
0.15 %
по договаряне
1%, мин. EUR 100
1%

EUR 30

EUR 50
EUR 50
ЕUR 40
EUR 30

0.2 %, мин. EUR 50,
макс. ЕUR 500
по договаряне
EUR 30
0.15 %, мин. EUR 50,
макс. EUR 300

EUR 30

по договаряне
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б) за суми до EUR 5,000,000, включително
в) за суми над EUR 5,000,000
г) при акредитиви, открити по продукт “Зърнопроизводители
– ЗХБ”:
- за суми до 200 000 лв. /включително/
- за суми от 200 000,01 лв. до 500 000 лв. /включително/
- за суми от 500 000,01 лв. до 1 000 000 лв. /включително/
- за суми над 1 000 000 лв. /включително/
т.3 Контрол на разсрочено плащане или акцепт за месец или
част от него (допълнително към събраните по т.2.
комисиони)
- при акредитиви, открити по продукт “Зърнопроизводители
– ЗХБ”
т.4 Промяна на условията
а) Промяна за увеличаване на сумата и/или продължение на
срока на валидност

б) Друга промяна
в) при акредитиви, открити по продукт “Зърнопроизводители
– ЗХБ”, вкл. при промяна в сумата и валидността

т.5 Канцелиране преди изтичане срока на валидност
т.6 Допълнителна отговорност, сложност и труд

или
експресна обработка на акредитиви
т.7 Плащане на получени нередовни документи (събира се
от чуждата банка)
Чл.3 Рамбурси
т.1 Издаване на рамбурсна оторизация
т.2 Издаване на неотменяема рамбурсна оторизация
т.3 Промяна на рамбурсна оторизация

по договаряне
по договаряне

3 лв.
5 лв.
10 лв.
по договаряне
EUR 30
без такса

Прилага се
комисиона като за
издаване на
акредитив
EUR 50
5 лв.,
независимо
от сумата
на акредитива
EUR 40
EUR 50
EUR 50

EUR 30
EUR 75
EUR 30

Забележки:
1. При акредитиви със забележка “около”: комисионите се начисляват върху сумата
на акредитива (увеличението на акредитива), завишена с 10%, ако не е указано
друго.
2. При револвиране /увеличение: комисионите се начисляват върху револвиращата
/увеличената сума, както за откриване на нов акредитив.
3. Комисионата за откриване /потвърждаване се събира за целия период на валидност
на акредитива и не подлежи на възстановяване при канцелиране преди срока на
валидност или при неизползване на акредитива.
4. Комисионата по Чл. 2, т. 4а)
се събира върху сумата на увеличението.
Комисионата за продължение на срока на валидност се събира само ако удълженият
срок попада в ново тримесечие.
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РАЗДЕЛ X
СДЕЛКИ С ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА
И ВОДЕНЕ НА СМЕТКИ ЗА ТЯХ ПРИ БАНКАТА

Чл.1 Общи условия
т.1 Такса за поддържане на регистър на клиенти
- на други клиенти
- на физически лица
т.2 Падеж на емисии

50 лв. /месечно
без такса
0.025%
върху номинала

т.3 Изготвяне на справка – извлечение по регистъра
- за размера на притежаваните ДЦК към конкретна дата
- за движението на притежаваните ДЦК
т.4 Блокиране на ДЦК
Чл.2 Сделки с ДЦК на първичен пазар
т.1 За всяка одобрена поръчка

т.2 За всяка неодобрена поръчка
Чл.3 Сделки с ДЦК на вторичен пазар
т.1 За всяка сделка между Банката и Клиент, водещ се в
регистъра на Банката
т.2 За всяка сделка между Клиент на Банката, водещ се в
регистъра на Банката и друг първичен дилър
т.3 За всяка сделка между Клиент на Банката, водещ се в
регистъра на Банката и клиент на друг първичен дилър
т.4 Прехвърляне на ДЦК от/към регистър при ЦКБ по/от
регистър на друг първичен дилър

10 лв.
10 лв.
10 лв.

0.05%
върху номиналната
стойност, но не
по-малко от 10 лв.
10 лв.

10 лв.
10 лв.
10 лв.
10 лв.
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РАЗДЕЛ XI
СДЕЛКИ С ЧУЖДЕСТРАННИ ИНСТРУМЕНТИ

Чл.1 Сделки с акции:
- американски акции
- европейски акции

0.5% на акция,
мин. USD 5
0.5% от стойността
на сделката,
мин. EUR 5

Чл.2 Сделки с облигации

Без комисиона

Чл.3 Сделки с фючърси:
- американски
- европейски

USD 15 на контракт
EUR 15 на контракт

Чл.4 Сделки с опции:
- американски
- европейски

USD 15 на контракт
EUR 15 на контракт

Чл.5 За попечителство и съхранение на чуждестранни ценни
книжа

0.02% годишно
върху номинала
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РАЗДЕЛ XII
ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ОБЩИНСКИ ОБЛИГАЦИИ И
КОМПЕСАТОРНИ ПЛАТЕЖНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА

Чл.1 Операции и сделки с ценни книжа:

т.1 Посредничество при сключване на сделки с ценни
книжа:
т.1.1 Посредничество при сключване на сделки с
корпоративни ценни книжа – акции, права върху акции и
депозитарни разписки върху акции – върху стойността на
поръчката:
т.1.1.1 Такса за сделка
т.1.1.2 Комисиона върху оборота на сделката:
а) до 1 000.00 лв.
б) от 1 000.01 лв. до 50 000.00 лв.
в) от 50 000.01 лв. до 100 000.00 лв.
г) от 100 000.01 лв. до 500 000.00 лв.
д) над 500 000.01 лв.
Банката си запазва правото да променя стойностите по
т.1.1.2, в конкретните договори със своите клиенти, само в
случаите, че е в полза на клиента.
т.1.2 Посредничество при сключване на сделки с
корпоративни и общински облигации – върху стойността на
поръчката:
т.1.2.1 Такса за сделка
т.1.2.2 Комисиона върху оборота на сделката:
а) до 20 000 лв.
б) от 20 001 лв. до 100 000 лв.
т.1.3 Посредничество при сключване на сделки с ценни
книжа на “Приватизационен пазар” при “БФБ – София” АД –
върху стойността на поръчката:
т.1.4 Посредничество при сключване на сделки с други
ценни книжа:
т.1.4.1 Такса за сделка
т.1.4.2 Комисиона върху оборота на сделката:
а) до 50 000 лв.
б) от 50 001 лв. до 100 000 лв.
в) над 100 000 лв.
т.1.5 Управление на портфейл от ценни книжа

2 лв.
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.30%

2 лв.
0.35%, мин. 30 лв.
по договаряне,
мин. 0.25%
по договаряне

2 лв.
0.5%, мин. 30 лв.
0.40%
по договаряне,
мин. 0.3%
по договаряне,
мин. 0.25% от
стойността на
сделката
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т.2 Такса за прехвърляне на ценни книжа от собствена
сметка по клиентска подсметка при ЦКБ АД и от клиентска
подсметка при ЦКБ АД към собствена сметка:
т.3 Такса за откриване на клиентска подсметка за ценни
книжа при ЦКБ АД:
т.4 Такса за издаване на депозитарна разписка от
“Централен депозитар” АД
т.5 Такса за прехвърляне на ценни книжа от клиентска
подсметка при ЦКБ АД в клиентска подсметка при друг
инвестиционен посредник и от подсметка при друг
инвестиционен посредник към клиентска подсметка при ЦКБ
АД:
Чл.2 Услуги, свързани с търгово предлагане за
закупуване и замяна на акции
Чл.3 Поемане на емисии

Чл.4 Сделки с компенсаторни платежни средства
Чл.5 Инвестиционни консултации и анализи
Чл.6 Изготвяне на проспекти за публично предлагане на
ценни книжа и на годишни и шестмесечни отчети на
публични дружества и други емитенти на ценни книжа:
т.1 Проспект за вторично публично предлагане на акции
(за търговия) съгласно балансовата стойност на активите за
последното изтекло полугодие:
т.2 Проспект за първично публично предлагане на акции
т.3 Проспект за публично предлагане на облигации и други
ценни книжа, извън тези в чл. 6, т.т. 1 и 2
т.4 Годишни и шестмесечни отчети на публични дружества и
други емитенти на ценни книжа

3 лв.
2 лв.
3 лв.

3 лв.

по договаряне

по договаряне,
в зависимост от
начина на поемането
и размера на
емисията
съгласно Чл.1, т.1.1
по договаряне

по договаряне

по договаряне
по договаряне
по договаряне

Чл.7
Други
услуги,
свързани
с
инвестиционно
посредничество при емитиране на облигации и други ценни
книжа, извън тези по чл. 6.

по договаряне

Чл.8 Такса за изготвяне на справка относно ценни книжа,
съхранявани при ЦКБ АД, извън отчетите, предоставяни на
клиенти по реда на ЗППЦК

по договаряне,
мин. 50 лв.

Чл.9 Изплащане на доходи по корпоративни ценни книжа и
общински облигации

по договаряне
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Чл.10 За изготвяне на справки относно ценни книжа,
наличности по регистър, движения извън стандартните
отчети, предоставяни от ЦКБ по реда на ЗППЦК

по договаряне,
мин. 50 лв. месечно
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РАЗДЕЛ XIIа
ЧАСТНО БАНКИРАНЕ

Чл.1 Мениджърска такса ангажимент
Чл. 2 Комисиона по сделки с финансови инструменти
Чл. 3 Комисиона за положителен финансов резултат от
сделки с финансови инструменти
Чл. 4 Комисиона за консултации, посредничество и други
услуги

по договаряне
плюс ДДС
по договаряне
по договаряне
по договаряне
плюс ДДС
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РАЗДЕЛ XIIб
НАЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОР

Чл.1 Еднократна такса за обработка и първоначално
налагане на обезпечителен запор/запор за изпълнение:

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

ЗАБЕЛЕЖКА:
Таксата се дължи за всеки отделен наложен запор върху банковата сметка.
Чл. 2 Еднократна такса за изпълнение на Разпореждане за
разрешение за неотложни плащания, издадено от публичен
изпълнител към НАП

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

Чл. 3 Еднократна такса за обработка на Разпореждане за
изпълнение на запор, след налагане на обезпечителна
мярка:

6 лв. с вкл. ДДС/
EUR 3 с вкл. ДДС
(или равностойност
в друга валута,
различна от евро)
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РАЗДЕЛ XIII
ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

Чл.1 Консултации по валутно-финансови, пазарни, кредитни
и др. въпроси, изготвяне на документи, ценни книжа,
текстове на акредитиви и гаранции и др. услуги

по договаряне

Чл.2
Консултации,
информация
и
съдействие
осъществяване на приватизационни сделки

по договаряне
плюс ДДС

при

Чл.3 Събиране на сведения за чуждестранни фирми по
искане на клиент

EUR 50 плюс ДДС

Чл.4 Регистрация на покупко-продажба на чуждестранна
валута между фирми, върху левовата равностойност на
продадената валута

0.5%

Чл.5 Писмени справки по банкови операции:
т.1 За текущата година, за всяка операция
- за физически лица
- за други клиенти
т.2 За минали години, за всяка операция
- за физически лица
- за други клиенти

10 лв.
30 лв.
30 лв.
60 лв.

Чл.6 Преписи и фотокопия на банкови документи и бордера

2 лв.,
на страница

Чл.7 Проверка и потвърждаване на автентичност, както и
използване на телеграфен ключ на ЦКБ, несвързани с
банкова операции, извършвана от Банката

EUR 15 плюс ДДС

Чл.8 Издаване на удостоверение
т.1 На физически лица
- на български език
- на български език в рамките на работния ден
- на чужд език
- на английски език в рамките на работния ден
т.2 На други клиенти
- на български език
- на български език в рамките на работния ден
- на чужд език
- на английски език в рамките на работния ден
т.3 на български език на други клиенти за удостоверяване
на набран капитал за учредяване на дружества

15 лв. плюс ДДС
25лв. плюс ДДС
EUR 15 плюс ДДС
25 EUR плюс ДДС
30 лв. плюс ДДС
40 лв. плюс ДДС
EUR 30 плюс ДДС
40 EUR плюс ДДС
25 лв. плюс ДДС
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т.4 Издаване на удостоверение на физически лица за
наличие или липса на задължения по кредит
- в рамките на работния ден
т.5 Издаване на удостоверение на физически, юридически
лица или други клиенти за наличие на блокирани суми по
клиентски сметки в изпълнение на наложен запор:
т.6 Издаване на удостоверение на физически, юридически
лица или други клиенти за наличие на блокирани суми по
клиентски сметки в изпълнение на наложен запор в рамките
на работния ден:

90 лв. плюс ДДС
100 лв. плюс ДДС
48 лв. с вкл. ДДС

60 лв. с вкл. ДДС

Чл.9 Издаване на банкова референция
- на български език
- на чужд език

45 лв. плюс ДДС
EUR 40 плюс ДДС

Чл.10 Издаване на удостоверение, писмена справка или
друг документ, както и заличаване на ипотеки по искане на
клиент на банка, обявена в несъстоятелност и изкупена като
предприятие от ЦКБ
- за физически лица
- за други клиенти

30 лв. плюс ДДС
60 лв. плюс ДДС

Чл.11 За изготвяне на отговор за запитване във връзка с
извършвана одиторска проверка на :
- банка или друга финансова институция
- нефинансова институция
Чл.11а Такса за отговор по запитвания относно банкови
сметки и друго имущество на клиент - физическо,
юридическо лице или други клиенти, предоставено за
съхранение в Банката, от различни институции, освен по
засекретени производства
Чл.12 SWIFT съобщениe (стандартно – до 325 знака)
т.1 За физически лица

т.2 За други клиенти

EUR 70 плюс ДДС
100 лв. плюс ДДС

Не се прилага

Не се прилага
считано от
01.07.2017г.
Не се прилага
считано от
01.07.2017г.

Когато съобщението е над стандартното, таксата се удвоява.
Чл.13 Портови разноски – по фактически размер, но не помалко от:
т.1 За страната
т.2 За чужбина

1 лв.
EUR 3

Чл.14 Телексни разноски – по фактически размер, но не помалко от:
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т.1 За страната
т.2 За чужбина

10 лв.
EUR 8

Чл.15 Факс разноски, на страница:
т.1 За страната
т.2 За чужбина

5 лв.
EUR 5

Забележка:
Таксите по чл. 12-15 подлежат на облагане с ДДС, когато не са свързани с
извършване на банкова операция (превод, акредитив, и т.н.).
Чл. 16 Специален куриер
т.1 Пратки за Европа

т.2 Пратки за други континенти

Чл.17 Експресна услуга

Чл.18 Поддръжка на системата Интернет банкиране
т.1 Регистрация за ползване на услугата
1.1 Промяна/Прекратяване на регистрация
1.2 Блокиране/Разблокиране на достъп
1.3 Добавяне/Премахване на сметка
т.2 Месечна такса за ползване на услугата
т.3 Откриване на сметки
т.4 Заплащане на битови сметки чрез интернет банкиране
4.1 Регистрация за плащане на битови сметки
4.2 Плащане на битови сметки
т.5 Генериране на нова парола за интернет банкиране
т.6 Посещение на място по искане на клиент

EUR 35 с включен
ДДС
EUR 45 с включен
ДДС

по договаряне, мин.
EUR 30 с включен
ДДС

без
без
без
без
без
без

такса
такса
такса
такса
такса
такса

без такса
без такса
без такса
20.00 лв.

Чл. 19. Такса за повторна инсталация на административен
сертификат за достъп до системата "Стоки на кредит"

10 лв.

Чл. 20 Такса за всяко трето и следващо посещение на
наемател на сейф, лично или чрез пълномощник, в трезора
на банката в рамките на един календарен месец.
Чл. 21 Излъчване на SWIFT съобщение по искане на клиент

5.00 лв.
(с ДДС)

Чл. 22 Такса за проверка на пълномощно, заверено от
български нотариус при първоначално депозиране в
банката.

5.00 EUR с
включен ДДС
5.00 лв.
(с вкл. ДДС)
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РАЗДЕЛ XIV
ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ

Чл. 1 Откриване на основна платежна сметка
т.1 Откриване на основна платежна сметка в офис на
банката

1.79 лв.

т.2 Откриване на основна платежна сметка в офис на
банката с издаване на дебитна карта към сметката

Без такса

Чл. 2 Обслужване на основна платежна сметка
т.1 Обслужване на основна платежна сметка в
банката
т.2 Обслужване на основна платежна сметка в
банката, по която е наложен запор
т.3 Обслужване на основна платежна сметка в
банката
с
издадена
дебитна
карта
към
т.4 Обслужване на основна платежна сметка в
банката с издаване на дебитна карта към сметката,
е наложен запор

офис на

1.45 лв.

офис на

9.50 лв.

офис на
сметката
офис на
по която

1.45 лв.

т.1 Закриване на основна платежна сметка в офис, открита
до 6 месеца от датата на закриване

1.90 лв.

т.2 Закриване на основна платежна сметка в офис, открита
преди повече от 6 месеца от датата на закриване

Без такса

т.3 Закриване на основна платежна сметка в офис, по която
е наложен запор, открита до 6 месеца от датата на
закриване

3.80 лв.

9.80 лв.

Чл. 3 Закриване на основна платежна сметка

Чл. 4 Касови операции по основна платежна сметка
т. 1 Внасяне на средства по основна платежна сметка
т.1.1 Внасяне на средства по основна платежна сметка в
офис на банката

до 5 000 лв. - без
комисиона
над 5 000 лв. –
0.1% за сумата над
5 000 лв., макс. 200
лв.

т.2 Теглене на пари в брой от основна платежна сметка
т.2.1 На каса в офис на банката

до 5000 лв. – 0.88
лв.,
над 5000 лв. – 0.88
лв. плюс 0.3% за
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сумата над 5000 лв.,
макс. 200 лв.
т.2.2 С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката

0.15 лв.

т.2.3 С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в
страната

0.88 лв.

т.2.4 С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в
Европейския съюз

2 EUR + 1.33% от
сумата

Чл.5 Плащане по директен дебит от основна платежна сметка
т.1 Към сметка при същата банка

0.90 лв.

т.2 Към сметка при друга банка

2.10 лв.

Чл.6 Платежни операции, извършвани чрез платежна дебитна карта, издадена към
платежна сметка за основни операции, включително чрез интернет
т.1 Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банката

0.00 лв.

т.2 Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга
банка в страната

0.00 лв.

Забележка:
За всички други операции, свързани с издаване и използване на платежна карта,
издадена към платежна сметка за основни операции се прилагат съответните такси,
съгласно чл.1 от Раздел IV, както и останалите членове от Тарифата за лихвите,
таксите и комисионите на ЦКБ АД и приложенията към нея.
Чл.7 Кредитен превод в национална валута
т.1 На хартиен носител към платежна сметка при същата
банка

т.2 Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата
банка

между един и същ
клиент - без такса
между различни
клиенти - 0.90 лв.
между един и същ
клиент - без такса
между различни
клиенти - 0.39 лв.

т.3 На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка
при друга банка

1.90 лв.

т.4 Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна
сметка при друга банка

0.90 лв.

т.5 На хартиен носител към платежна сметка на бюджета
при същата банка

0.99 лв.

т.6 Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета

0.44 лв.
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при същата банка
т.7 На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка
на бюджета при друга банка

1.90 лв.

т.8 Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна
сметка на бюджета при друга банка

0.90 лв.

т.9 Автоматични вътрешнобанкови плащания
т.9.1 Автоматични трансфери Push & Pull
т.9.2 Автоматични фиксирани преводи
т.10 Автоматични междубанкови плащания през БИСЕРА
т.10.1 Автоматични трансфери Push
т.10.2 Автоматични фиксирани преводи

0.65 лв.
0.65 лв.
1.60 лв.
1.60 лв.

Забележка:
При извършване на преводи от платежна сметка за основни операции в изпълнение
на запор по сметка на органа, наложил запора, се събират такси съгласно Р.3 чл.19 от
Тарифата на ЦКБ АД.

Забележка:
За всички останали операции, свързани с откриване и обслужване на платежна
сметка за основни операции, неупоменати в новосъздадения Раздел 14 се прилагат
такси съгласно Тарифата на ЦКБ АД.
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РАЗДЕЛ XV
ОТКРИВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ НА КЛИЕНТИ С
ПРЕДСТАВЕН ДОКУМЕНТ, ДОКАЗВАЩ ТРАЙНО НАМАЛЕНА
РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ – ТЕЛК I група

Чл. 1 Откриване на разплащателни сметки в национална и
чуждестранна валута с издадена дебитна карта
Чл. 2 Месечни такси за поддържане разплащателни сметки с
дебитни карти в национална и чуждестранна валута
Чл. 3 Теглене на пари в брой от терминално устройство АТМ
на ЦКБ АД

без такса
без такса
0.13 лв.
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ВАЛЬОРИ

Чл.1 По сметки в национална валута:
а) за клиента – наредител на плащането – датата на извършване на плащането;
б) за клиента – получател на плащането – датата на постъпване на средствата по
сметката на ЦКБ АД в БНБ /за междубанкови плащания/
Чл.2 По сметки в чуждестранна валута:
а) за клиента – наредител на плащането – датата на извършване на плащането;
б) за клиента – получател на плащането – поставя се вальора, с който по сметката на
ЦКБ АД при банката – кореспондент е постъпила сумата на плащането
/за междубанкови плащания/

Забележка:
1. Платежни нареждания за кредитни преводи в чуждестранна валута се приемат и изпълняват
от Банката при следните срокове и вальори:
а) за преводи в GBP, PLN, RON, RUB:
Най-ранен възможен вальор при банката-кореспондент:
същия работен ден (Д), ако нареждането е прието до 13:00ч. За приетите след 13:00 ч. платежни
нареждания най-ранния възможен вальор е следващия работен ден (Д+1).
б) за преводи в EUR, USD и CAD:
Най-ранен възможен вальор при банката-кореспондент:
същия работен ден (Д), ако нареждането е прието до 15:00ч. За приетите след 15:00 ч. платежни
нареждания най-ранния възможен вальор е следващия работен ден (Д+1).
в) за преводи в CHF и TRY:
Най-ранен възможен вальор при банката-кореспондент:
същия работен ден (Д), ако нареждането е прието до 10:30ч. За приетите след 10:30 ч. платежни
нареждания най-ранния възможен вальор е следващия работен ден (Д+1).
г) за преводи в DKK, SEK и NOK:
Най-ранен възможен вальор при банката-кореспондент:
същия работен ден (Д), ако нареждането е прието до 11:00ч. За приетите след 11:00 ч. платежни
нареждания най-ранния възможен вальор е следващия работен ден (Д+1).
д) за преводи в CZK:
Най-ранен възможен вальор при банката-кореспондент:
същия работен ден (Д), ако нареждането е прието до 10:00ч. За приетите след 10:00 ч. платежни
нареждания най-ранния възможен вальор е следващия работен ден (Д+1).
е) за преводи в MKK:
Най-ранен възможен вальор при банката-кореспондент:
същия работен ден (Д), ако нареждането е прието до 14:30ч. За приетите след 14:30 ч. платежни
нареждания най-ранния възможен вальор е следващия работен ден (Д+1).
ж) за преводи в JPY:
Най-ранен възможен вальор при банката-кореспондент:
следващия работен ден (Д+1), ако нареждането е прието до 17:00ч. За приетите след 17:00 ч.
платежни нареждания най-ранния възможен вальор е два работни дни (Д+2).
з) за преводи в други валути:
Най-ранен възможен вальор при банката-кореспондент:
два работни дни (Д+2), ако нареждането е прието до 17:00ч. За приетите след 17:00ч. платежни
нареждания най-ранния възможен вальор е три работни дни (Д+3).
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2. Получени презгранични преводи от други банки, в полза на клиенти на ЦКБ АД, се
предоставят на клиента на текущия работен ден с вальора, посочен в чл.2, буква б), ако часът на
приемане регистриран от SWIFT е до 17:00ч.
Когато този час е след 17:00 ч., получените преводи се предоставят на клиента на следващия
работен ден с вальора, посочен в чл.2, буква б).
Чл.3 При вътрешнобанкови плащания вальорът е датата на операцията.
Чл.4 При изправителни операции за вальор се поставя вальорът на грешната
операция.
Чл.5 При дебитиране или кредитиране на кореспондентски сметки ЛОРО на други
банки при ЦКБ се поставя вальорът, посочен от банката-наредител.
Чл.6 Вальорът се смята за лихвен ден.
Забележка:
Дата на извършване на плащането е датата, на която ЦКБ АД е задължила сметката на
клиента със сумата на плащането(или е приела на каса сумата на плащането) и е
удържала дължимите такси и комисиони.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 ЦКБ АД изпълнява само писмени нареждания, които са перфектни по форма и
съдържание.
§2 Нарежданията, депозирани в банката до 16.00 ч., се завеждат с текуща дата, а
след този час – с дата следващия работен ден.
§3 В случаите, когато в нареждането е указано, че всички такси, комисиони и други
разноски са за сметка на бенефициента, но последният откаже плащането им, ЦКБ АД
си запазва правото да ги събере от наредителя.
§4 Освен посочените в Тарифата комисиони и такси, наредителят заплаща и всички
фактически разходи като пощенски, телефонни, телеграфни, телексни/SWIFT, факс,
куриер и др. разноски, както и евентуални комисиони и разноски на банките–
кореспонденти.
§5 Всички комисиони, такси, лихви и други разходи се събират в момента на
извършването на банковата услуга, освен ако няма друга специална договореност с
ЦКБ АД.
§6 Всички комисиони, такси и разноски по кредити, отпуснати от ЦКБ, се заплащат от
клиента със собствени средства в момента на извършване на операцията.
§7 ЦКБ обработва документарни акредитиви и инкаса на база на последната
редакция на съответните Еднообразни правила, публикувани от Международната
Търговска Камара – Париж.
§8 ЦКБ АД определя индивидуални такси за съхранение на ценности в обществени
трезори и за ползване на трезор за всеки клон, с отделно разпореждане на
изпълнителните директори, по предложение на директорите на клоновете. Таксите
подлежат на облагане с ДДС.
§9 ЦКБ АД може да договаря специални условия за отделни свои клиенти, които са
различни от посочените в настоящата Тарифа, с отделно разпореждане на
изпълнителните директори.
§10 За извършване на комплексни услуги, специфични операции и други
допълнителни услуги, Банката си запазва правото да събира такси, комисиони и
разноски по договореност.
§11 За всички банкови операции, непредвидени в настоящата Тарифа, таксите,
комисионите и разноските се определят по договореност.
§12 При такси, комисиони и разноски, за които е записано “плюс ДДС” се начислява
допълнително законния ДДС съгласно ЗДДС.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 Настоящата Тарифа замества и отменя Тарифата на ЦКБ АД от 2000 г. Тя подлежи
на промени, които ще бъдат съобщавани своевременно.
§2 Настоящата Тарифа влиза в сила от 09.08.2019 г.
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