
 
 
 
 
 

 
 

Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 16.04.2020 г. Управителният съвет на 
Банката взе решение за следната промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за 
физически лица” в сила от 16.06.2020 г.: 

 
1. В Раздел XI. “Платежна сметка за основни операции /Основна платежна сметка/” в 

тарифата за физически лица  
 
 

 
 

 
БИЛО 

 
 

 
СТАВА 

Р. XI Платежна сметка за основни 
операции /Основна платежна 
сметка/ 

 
 

Р. XI Платежна сметка за основни 
операции /Основна платежна 
сметка/ 

 

Чл. 1 Откриване на основна платежна 
сметка 

 Чл. 1 Откриване на основна платежна 
сметка 

 

т.1 Откриване на основна платежна 
сметка без издадена дебитна карта към 
нея 

1.79 лв. т.1 Откриване на основна платежна 
сметка без издадена дебитна карта към 
нея 

1.90 лв. 

Чл. 2 Месечна такса за поддържане 
на основна платежна сметка 

 Чл. 2 Месечна такса за поддържане 
на основна платежна сметка 

 

т.1 Основна платежна сметка без дебитна 
карта 

1.45 лв. т.1 Основна платежна сметка без дебитна 
карта 

2.20 лв. 

т.2 Основна платежна сметка, по която е 
наложен запор без дебитна карта 

9.50 лв. т.2 Основна платежна сметка, по която е 
наложен запор без дебитна карта 

точката отпада 

т.3 Основна платежна сметка с дебитна 
карта   

1.45 лв. т.3 Основна платежна сметка с дебитна 
карта   

2.20 лв. 

т.4 Основна платежна сметка с издадена 
дебитна карта, по която е наложен запор 

9.80 лв. т.4 Основна платежна сметка с издадена 
дебитна карта, по която е наложен запор 

точката отпада 

Чл. 3 Закриване на основна платежна 
сметка 

 Чл. 3 Закриване на основна платежна 
сметка 

 

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

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

точката отпада 

Чл. 4 Касови операции по основна 
платежна сметка 

 Чл. 4 Касови операции по основна 
платежна сметка 

 

т.1 Внасяне на средства по основна 
платежна сметка 

 т.1 Внасяне на средства по основна 
платежна сметка 

 

т.1.1. до 5 000 лв. включително без такса т.1.1. до 4 000 лв. включително без такса 

т.1.2. над 5 000 лв. 0.1% за сумата 
над 5 000 лв., 
макс. 200 лв. 

т.1.2. над 4 000 лв. 0.15%, мин. 1 
лв., макс. 200 

лв. за 
горницата над 

4 000 лв. 



т.2 Теглене на пари в брой от основна 
платежна сметка 

 т.2. Теглене на пари в брой от основна 
платежна сметка 

 

т.2.1 На каса в офис на Банката  т.2.1 На каса в офис на Банката  

т.2.1.1 до 5 000 лв. включително 0.88 лв. т.2.1.1 до 1 000 лв. включително 2.20 лв. 

т.2.1.2 над 5 000 лв. 0.88 лв. плюс 
0.3% за сумата 
над 5 000 лв., 
макс. 200 лв. 

т.2.1.2 над 1 000 лв. над 1 000 лв. - 
2.20 лв. плюс 

0.35% за 
горницата над 
1 000 лв., мин. 

4 лв. 
Чл. 5 Плащане по директен дебит от 
основна платежна сметка 

 Чл. 5 Плащане по директен дебит от 
основна платежна сметка 

 

т.1 Към сметка в ЦКБ АД 0.90 лв. т.1 Към сметка в ЦКБ АД 1.70 лв. 

т.2 Към сметка при друг доставчик на 
платежни услуги 

2.10 лв. т.2 Към сметка при друг доставчик на 
платежни услуги 

3.30 лв. 

Чл. 7 Кредитен превод в национална 
валута 

 Чл. 7 Кредитен превод в национална 
валута 

 

т.1 На хартиен носител към платежна 
сметка в ЦКБ АД 

 т.1 На хартиен носител към платежна 
сметка в ЦКБ АД 

 

т.1.1. Между сметки на един и същ клиент без такса т.1.1. Между сметки на един и същ клиент 0.80 лв. 

т.1.2. Между сметки на различни клиенти 0.90 лв. т.1.2. Между сметки на различни клиенти 1.40 лв. 

т.2 Чрез интернет банкиране към 
платежна сметка в ЦКБ АД 

 т.2 Чрез интернет банкиране към 
платежна сметка в ЦКБ АД 

 

т.2.2. Между сметки на различни клиенти 0.39 лв. т.2.2. Между сметки на различни клиенти 0.40 лв. 

т.3 На хартиен носител през БИСЕРА към 
платежна сметка при друг доставчик на 
платежни услуги 

1.90 лв. т.3 На хартиен носител през БИСЕРА към 
платежна сметка при друг доставчик на 
платежни услуги 

3.20 лв. 

т.4 Чрез интернет банкиране през БИСЕРА 
към платежна сметка при друг доставчик 
на платежни услуги 

0.90 лв. т.4 Чрез интернет банкиране през БИСЕРА 
към платежна сметка при друг доставчик 
на платежни услуги 

0.95 лв. 

т.5 На хартиен носител към платежна 
сметка на бюджета в ЦКБ АД 

0.99 лв. т.5 На хартиен носител към платежна 
сметка на бюджета в ЦКБ АД 

1.50 лв. 

т.6 Чрез онлайн банкиране към платежна 
сметка на бюджета в ЦКБ АД 

0.44 лв. т.6 Чрез онлайн банкиране към платежна 
сметка на бюджета в ЦКБ АД 

0.45 лв. 

т.7 На хартиен носител през БИСЕРА към 
платежна сметка на бюджета при друг 
доставчик на платежни услуги 

1.90 лв. т.7 На хартиен носител през БИСЕРА към 
платежна сметка на бюджета при друг 
доставчик на платежни услуги 

3.20 лв. 

т.8 Чрез  онлайн  банкиране  през  
БИСЕРА  към  платежна сметка на 
бюджета при друг доставчик на платежни 
услуги 

0.90 лв. т.8 Чрез  онлайн  банкиране  през  
БИСЕРА  към  платежна сметка на 
бюджета при друг доставчик на платежни 
услуги 

0.95 лв. 

т.9 Автоматични вътрешнобанкови 
плащания 

 т.9 Автоматични вътрешнобанкови 
плащания, заявени на хартиен носител 

 

т.10 Автоматични междубанкови 
плащания през БИСЕРА 

 т.10 Автоматични междубанкови 
плащания през БИСЕРА, заявени на 
хартиен носител 

 

т.10.1. Автоматични трансфери Push 1.60 лв. т.10.1. Автоматични трансфери Push 2.40 лв. 

т.10.2. Автоматични фиксирани преводи 1.60 лв. т.10.2. Автоматични фиксирани преводи 2.40 лв. 

 
 
 
Промените в Раздел XI. “Платежна сметка за основни операции /Основна платежна сметка/” 
в тарифата за физически лица влизат в сила считано от дата 16.06.2020 год. 
 
Банката ще счита, че клиентът – страна по посочените договори е приел промените, освен ако не 
уведоми Банката, че не приема тези промени преди датата на която е посочено, че същите влизат в 
сила. Клиентът има право да прекрати незабавно договора преди датата на влизане в сила на 
промените, без разноски и обезщетения. 


