
Вид карта Годишна лихва %

За разрешен овърдрафт по кредитни карти Фаворит, издадени на основание договор, 
сключен до 31.08.2017 г. включително при покупки и теглене на пари в брой:

- BGN 14.00%
- EUR 14.00%
- USD 14.00%

За разрешен овърдрафт по кредитни карти Фаворит, издадени на основание договор, 
сключен след 31.08.2017 г., или преиздадени на основание Анекс, сключен след 
31.08.2017 г. при покупки и теглене на пари в брой:

- BGN 15.00%
- EUR 15.00%
- USD 15.00%

За разрешен овърдрафт по кредитни карти Фаворит – Mastercard Gold / Visa Gold, 
издадени на основание договор, сключен след 16.06.2013 г., до 31.08.2017 г. 
включително при покупки и теглене на пари в брой:
- BGN 10.00%
- EUR 10.00%
- USD 10.00%

За разрешен овърдрафт по кредитни карти Фаворит - Mastercard Gold / Visa Gold, 
издадени на основание договор, сключен след 31.08.2017 г., или преиздадени на 
основание Анекс, сключен след 31.08.2017 г. при покупки и теглене на пари в брой:

- BGN 12.00%
- EUR 12.00%
- USD 12.00%

За разрешен овърдрафт по кредитни карти Лидер, издадени на основание договор, 
сключен до 31.08.2017 г. включително при покупки и теглене на пари в брой:

(Продуктът кредитна карта Лидер не се предлага, считано от 01.09.2017г.)

- BGN 14.00%
- EUR 14.00%
- USD 14.00%

За разрешен овърдрафт по кредитни карти Лидер, издадени на основание договор, 
сключен след 31.08.2017 г., или преиздадени на основание Анекс, сключен след 
31.08.2017 г. при покупки и теглене на пари в брой:

- BGN 15.00%
- EUR 15.00%
- USD 15.00%

За разрешен овърдрафт по кредитни карти Лидер – Mastercard Gold / Visa Gold, 
издадени на основание договор, сключен след 16.06.2013 г., до 31.08.2017 г. 
включително при покупки и теглене на пари в брой:
- BGN 10.00%

- EUR 10.00%
- USD 10.00%

За разрешен овърдрафт по кредитни карти Лидер – Mastercard Gold / Visa Gold, 
издадени на основание договор, сключен след 31.08.2017 г., или преиздадени на 
основание Анекс, сключен след 31.08.2017 г. при покупки и теглене на пари в брой:

- BGN 12.00%
- EUR 12.00%

Приложение № 2

Лихвен бюлетин на ЦКБ АД за кредитни карти за физически лица *

I. Лихви по международни кредитни карти Mastercard и Visa



- USD 12.00%

За разрешен овърдрафт по кредитни карти Visa Platinum Фаворит издадени на 
основание договор, сключен до 31.08.2017 г. включително при покупки и теглене на 
пари в брой:
- BGN 8.50%
- EUR 8.50%
- USD 8.50%

За разрешен овърдрафт по кредитни карти Visa Platinum Фаворит, издадени на 
основание договор, сключен след 31.08.2017 г., или преиздадени на основание Анекс, 
сключен след 31.08.2017 г.  при покупки и теглене на пари в брой:

- BGN 10.00%
- EUR 10.00%
- USD 10.00%
За разрешен овърдрафт по кредитни карти World Mastercard Фаворит, издадени на 
основание договор, сключен до 31.08.2017 г. включително при покупки и теглене на 
пари в брой:- BGN 7.00%
- EUR 7.00%
- USD 7.00%

За разрешен овърдрафт по кредитни карти World Mastercard Фаворит, издадени на 
основание договор, сключен след 31.08.2017 г., или преиздадени на основание Анекс, 
сключен след 31.08.2017 г. при покупки и теглене на пари в брой:

- BGN 9.00%
- EUR 9.00%
- USD 9.00%

Вид карта Годишна лихва %
За разрешен овърдрафт по кредитни карти Маркет+ при покупки 14.00%

За разрешен овърдрафт по кредитни карти Маркет+ при теглене в брой 14.00%

За разрешен овърдрафт по кредитни карти Маркет при покупки 16.00%

За разрешен овърдрафт по кредитни карти Маркет при теглене в брой 16.00%

Вид карта Годишна лихва %
За разрешен овърдрафт по кредитни карти CCB – Office 1 при покупки 14.75%

За разрешен овърдрафт по кредитни карти CCB – Office 1 при теглене в брой 14.75%

Вид карта Годишна лихва %
За разрешен овърдрафт по кредитни карти за плащане на битови сметки 12.00%

Вид карта Годишна лихва %

По кредитни карти с минимални месечни вноски и карти Лидер                    (Продуктът 
карта "Лидер" не се предлага, считано от 01.09.2017г.)

Договорената лихва плюс обезщетение за 
забава в размер на законна лихва

 * Заглавието на документа е изменено от "Тарифа за лихвите на ЦКБ по кредитни карти" на "Лихвен бюлетин  на Централна 
кооперативна банка АД за кредитни карти за физически лица", считано от 12.12.2019г.

V. Лихви по просрочени задължения

II. Лихви по местни кредитни карти Маркет и Маркет+                                                                                                                   
(Продуктът не се предлага, считано от 23.07.2014г.)

III. Лихви по местни кредитни карти CCB - Office 1                                                                                                                                  
(Продуктът не се предлага, считано от 22.08.2018г.)

IV. Лихви по кредитни карти за плащане на битови сметки                                                                                                              
(Продуктът не се предлага, считано от 03.09.2018г.)






