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Уважаеми клиенти, 

 
С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 12 март 2020 г. Управителният съвет на Банката взе 

решение за следната промяна в Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица и в Тарифа за 
лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти в сила от 16.05.2020 г..: 

 
 

1. В Раздел I. ОТКРИВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ в Тарифата за физически лица 
се правят следните изменения: 

 
1.1. Към чл.2 се правят следните изменения: 

 
 

БИЛО 
 

ЛЕВА 
 
ВАЛУТА 

 
СТАВА 

 
ЛЕВА 

 
ВАЛУТА 

Чл.2 Месечни такси за 
поддържане на банкови 
сметки и извлечения на 
движението по тях в 
национална и чуждестранна 
валута 

  Чл.2 Месечни такси за 
поддържане на банкови 
сметки и извлечения на 
движението по тях в 
национална и чуждестранна 
валута 

  

т.1. Разплащателни сметки без 
дебитна карта 

2.90 лв. 2 EUR т.1. Разплащателни сметки без 
дебитна карта 

3.00 лв. 2 EUR 

т.2. Разплащателни сметки с 
дебитна карта 

2.20 лв. 1.50 EUR т.2. Разплащателни сметки с 
дебитна карта 

2.40 лв. 1.50 EUR 

т.5. Спестовни сметки 
(Универсална спестовна сметка 
„CCB CLUB“, ЦКБ спестовна 
сметка, Детски безсрочен 
депозит, Спестовна сметка) 

 
 
 
 

Без такса 

 
 
 
 

Без такса 

т.5. Спестовни сметки 
(Универсална спестовна 
сметка „CCB CLUB“, ЦКБ 
спестовна сметка, Спестовна 
сметка) 

 
Заб.1 Не важи за сметки, 
открити преди 15.01.2017 г. 
и Детски безсрочен депозит. 

 
 
 
 

1.50 лв. 

 
 
 
 

1 EUR 

 
 

2. В Раздел I. ОТКРИВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ в Тарифата за бизнес клиенти 
се правят следните изменения: 
 
2.1. Към чл.2 се правят следните изменения – променя се наименованието, както следва: 

 
 

БИЛО 
 

ЛЕВА 
 
ВАЛУТА 

 
СТАВА 

 
ЛЕВА 

 
ВАЛУТА 

т.2. Сметки, за които се изпраща 
извлечение в електронен формат 
по различен от електронна поща 
канал (МТ940, Инфобанк и др.) 

  т.2. Сметки, за които се 
генерират и изпращат 
извлечения във формат за 
електронна обработка 
(МТ940, Инфобанк и др.) 
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3. В Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ в Тарифата за физически лица се правят следните изменения: 
 

3.1. Към чл.1 и чл.2 се правят следните изменения: 
 

 
БИЛО 

 
ЛЕВА 

 
ВАЛУТА 

 
СТАВА 

 
ЛЕВА 

 
ВАЛУТА 

Чл.1 Внасяне на суми в 
брой от титуляр 

  Чл.1 Внасяне на суми в 
брой от титуляр 

  

т.1 По разплащателни 
сметки (дневно) 

  т.1 По разплащателни сметки и 
спестовни сметки (в т.ч. 
Универсална  спестовна сметка 
„CCB CLUB“, ЦКБ спестовна 
сметка, Детски безсрочен 
депозит, Спестовна сметка) 
(дневно) 

0.15%, 
мин. 1 лв. макс 

200 лв. 

0.15%, 
мин. 1 EUR , макс 

100 EUR 

т.1.1. до 3 000 лв. / 
1 500 EUR 

без такса без такса т.1.1. до 3 000 лв. / 1 500 EUR отпада отпада 

т.1.2. над 3 000 лв. / 
1 500 EUR 

0.15% за сумата 
над 3 000 лв., 

мин. 2 лв., макс 
200 лв. 

0.15% за сумата 
над 1 500 EUR, 
мин. EUR 1.50, 
макс 100 EUR 

т.1.2. над 3 000 лв. / 1 500 
EUR 

отпада отпада 

т.3. По спестовни сметки 
(в т.ч. Универсална 
спестовна сметка „CCB 
CLUB“, ЦКБ спестовна 
сметка, Детски безсрочен 
депозит, Спестовна 
сметка) (дневно) 

  т.3. По спестовни сметки (в 
т.ч. Универсална спестовна 
сметка „CCB CLUB“, ЦКБ 
спестовна сметка, Детски 
безсрочен депозит, Спестовна 
сметка) (дневно) 

отпада отпада 

т.3.1. над 3 000 лв. / 
1 500 EUR 

без такса без такса т.3.1. над 3 000 лв. / 1 500 
EUR 

отпада отпада 

т.3.2. над 3 000 лв. / 
1 500 EUR 

0.15% за сумата 
над 3 000 лв., 
мин. 2 лв., макс 
200 лв. 

0.15%  за  сумата 
над   1   500  EUR, 
мин.    EUR 1.50, 
макс 100 EUR 

т.3.2. над 3 000 лв./ 1 500 EUR отпада отпада 

Чл.2. Теглене на суми 
В брой 

  Чл.2. Теглене на суми в 
брой 

  

т.1. От разплащателни 
сметки без закриване 
(дневно) 

  т.1. От разплащателни сметки, 
спестовни сметки (в т.ч. 
Универсална спестовна 
сметка „CCB CLUB“, ЦКБ 
спестовна сметка, Детски 
безсрочен депозит, 
Спестовна сметка) и срочни 
депозити не на падеж (в т.ч. 
Детски срочен депозит) 
 без закриване (дневно) 

0.35%, мин. 4 лв. 0.4%, мин. 2 EUR 

т.1.1. до 120.00 лв./ 
120.00 EUR включително 

8 лв. 6 EUR т.1.1. до 120.00 лв./ 120.00 
EUR включително 

отпада отпада 

т.1.2. от 120.01 лв. до 
2 000 лв./ от 120.01 EUR 
до 1 000 EUR 
включително 

2 лв. 1 EUR т.1.2. от 120.01 лв. до 2 000 
лв./ от 120.01 EUR до 1 000 
EUR включително 

отпада отпада 

т.1.3. над 2 000 лв./ над 
1 000 EUR 

2 лв. плюс 0.4% 
за сумата над 

2 000 лв. 

1 EUR плюс 0.4% 
за сумата над 

1 000 EUR 

т.1.3. над 2 000 лв./ над 1 000 
EUR 

отпада отпада 

т.2. От разплащателни 
сметки със закриване 
(дневно) 

  т.2. От разплащателни сметки 
със закриване (дневно) 

отпада отпада 

т.2.1. до 2 000 лв. / 1000 
EUR включително 

2 лв. 1 EUR т.2.1. до 2 000 лв. / 1000 EUR 
включително 

отпада отпада 

т.2.2. над 2 000 лв. / 
1 000 EUR 

2 лв. плюс 0.4% 
за сумата над 

2 000 лв. 

1 EUR плюс 0.4% 
за сумата над 

1 000 EUR 

т.2.2. над 2 000 лв. / 1 000 
EUR 

отпада отпада 

т.4. От срочни депозити 
не на падеж (в т.ч. 
Детски срочен депозит) 
(дневно) 

  т.4. От срочни депозити не на 
падеж (в т.ч. Детски срочен 
депозит) (дневно) 

отпада отпада 

т.4.1. до 2 000 лв. / 
1 000 EUR 

  т.4.1. до 2 000 лв. /1 000 EUR отпада отпада 
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т.4.2. над 2 000 лв. / 
1 000 EUR 

2 лв. плюс 0.4% 
за сумата над 

2 000 лв. 

1 EUR плюс 0.4% 
за сумата над 

1 000 EUR 

т.4.2. над 2 000 лв. / 1 000 
EUR 

отпада отпада 

т.5. От спестовни сметки 
(в т.ч. Универсална 
спестовна сметка „CCB 
CLUB“, ЦКБ спестовна 
сметка, Детски безсрочен 
депозит, Спестовна 
сметка) (дневно) 

  т.5. От спестовни сметки (в 
т.ч. Универсална спестовна 
сметка „CCB CLUB“, ЦКБ 
спестовна сметка, Детски 
безсрочен депозит, Спестовна 
сметка) (дневно) 

отпада отпада 

т.5.1. до 2 000 лв. /1 000 
EUR 

  т.5.1. до 2 000 лв. /1 000 EUR отпада отпада 

т.5.2. над 2 000 лв. / 
1 000 EUR 

2 лв. плюс 0.4% 
за сумата над 

2 000 лв. 

1 EUR плюс 0.4% 
за сумата над 

1 000 EUR 

т.5.2. над 2 000 лв. / 1 000 
EUR 

отпада отпада 

т.6 Теглене на суми в 0.45% върху 0.6% върху т.6 Теглене на суми в брой, 0.6% върху 0.7% върху 
брой, незаявени незаявената сума незаявената сума незаявени предварително незаявената незаявената 
предварително Заб.3, 4, 
5, 6, 7, 8 (Извършването 

  Заб.3, 4, 5, 6, 7, 8 
(Извършването е допустимо по 

сума, мин. 10 лв. сума, мин. 10 EUR 

е допустимо по преценка   преценка и съгласие на   

И съгласие на Банката)   Банката)   

Чл. 3. Внасяне на суми 
в брой от трети лица, 
които не действат в 
качеството си на 
пълномощник 

  Чл. 3. Внасяне на суми в 
брой от трети лица, които 
не действат в качеството си 
на пълномощник 

  

т.1. По разплащателни 
сметки и спестовни 
сметки 

0.15%, мин. 2 лв. 0.15%, 
мин. 1 EUR 

т.1. По разплащателни сметки 
и спестовни сметки 

0.2%, мин. 2 лв. 0.2%, мин. 2 EUR 

 

3.2. Чл.4 отпада – услуга „Пощенски запис“ не се предлага: 
 

 
БИЛО 

 
ЛЕВА 

 
ВАЛУТА 

 
СТАВА 

 
ЛЕВА 

 
ВАЛУТА 

Чл.4 Вътрешнобанков касов или 
безкасов превод, когато 
бенефициентът не е клиент на 
ЦКБ тип “Пощенски запис” 

  Чл.4 Вътрешнобанков касов или 
безкасов превод, когато 
бенефициентът не е клиент на 
ЦКБ тип “Пощенски запис” 

ОТПАДА 
ИЗЦЯЛО 

ОТПАДА 
ИЗЦЯЛО 

т.1. Нареждане на касов или 
безкасов превод тип “Пощенски 
запис” 

0.5%, мин. 2 лв. 0.5% мин. 1 EUR т.1. Нареждане на касов или 
безкасов превод тип “Пощенски 
запис” 

  

т.2. Получаване в брой на сума 
по превод тип “Пощенски запис” 
/заплаща се от бенефициента/ 

Прилага се 
таксата по 

чл.2.т.2.1. и 
т.2.2. 

Прилага се 
таксата по 

чл.2.т.2.1. и 
т.2.2. 

т.2. Получаване в брой на сума 
по превод тип “Пощенски запис” 
/заплаща се от бенефициента/ 

  

 
4. В Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ в Тарифата за бизнес клиенти се правят следните изменения: 

4.1. Към чл.1 и чл.2 се правят следните изменения: 
 

 
БИЛО 

 
ЛЕВА 

 
ВАЛУТА 

 
СТАВА 

 
ЛЕВА 

 
ВАЛУТА 

Чл.1 Внасяне на суми в 
брой от титуляр (дневно) 

  Чл.1 Внасяне на 
суми в брой от 
титуляр (дневно) 

0.2%, мин. 2 лв., 
макс. 400 лв. 

0.2%, мин. 2 EUR, 
макс 200 EUR 

т.1. До 3 000 лв. 
включително 

0.1%, мин. 1 лв.  
0.2%, мин. EUR 1, 
макс 200 EUR 

т.1. До 3 000 лв. 
включително 

отпада  

отпада т.2. Над 3 000 лв. 0.2%, макс. 400 
лв. 

т.2. Над 3 000 лв. отпада 

Чл.2. Теглене на суми в 
брой (дневно) 

  Чл.2. Теглене на 
суми в брой 
(дневно) 

0.45%, мин. 5 лв. 0.5%, мин. 2.50 
EUR 

т.1. До 2 000 лв. /1 000 EUR 
включително 

0.2%, мин. 2 лв. 0.3%, мин. 2 EUR т.1. До 2 000 лв./1 000 
EUR включително 

отпада отпада 

т.2. Над 2 000 лв. /1 000 EUR 0.4% 0.5% т.2. Над 2 000 лв./1 
000 EUR 

отпада отпада 

т.3 Теглене на суми в брой, 
незаявени предварително 
(Извършването е допустимо 
по преценка/при съгласие на 
Банката) 

0.45% върху 
незаявената сума 

0.6% върху 
незаявената сума 

т.3 Теглене на суми в 
брой, незаявени 
предварително 
(Извършването е 
допустимо по преценка 
и съгласие на Банката) 

0.6% върху 
незаявената 
сума, мин. 10 лв. 

0.7% върху 
незаявената сума, 
мин. 10 EUR 
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4.2. Чл.4 отпада – услуга „Пощенски запис“ не се предлага: 

 
 

БИЛО 
 

ЛЕВА 
 

ВАЛУТА 
 

СТАВА 
 

ЛЕВА 
 

ВАЛУТА 
Чл.4 Вътрешнобанков касов или 
безкасов превод, когато 
бенефициентът  не  е  клиент  на 
ЦКБ тип “Пощенски запис” 

  Чл.4    Вътрешнобанков   касов 
или безкасов превод, когато 
бенефициентът не  е  клиент на 
ЦКБ тип “Пощенски запис” 

ОТПАДА 
ИЗЦЯЛО 

ОТПАДА 
ИЗЦЯЛО 

т.1. Нареждане на касов или 
безкасов превод тип “Пощенски 
запис” 

0.5%, мин. 2 лв. 0.5% мин. 1 EUR т.1. Нареждане на касов или 
безкасов превод тип “Пощенски 
запис” 

  

т.2. Получаване в брой на сума 
по превод тип “Пощенски запис” 
/заплаща се от бенефициента/ 

Прилага се 
таксата по 

чл.2.т.2.1. и 
т.2.2. 

Прилага се 
таксата по 

чл.2.т.2.1. и 
т.2.2. 

т.2. Получаване в брой на сума 
по превод тип “Пощенски 
запис” /заплаща се от 
бенефициента/ 

  

 

5. В Раздел III. КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ И ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ в Тарифата за физически лица се правят следните 
изменения: 
5.1. Към чл.2 се правят следните изменения: 

 
БИЛО  СТАВА  

Чл. 2 Наредени преводи към 
сметки при друг ДПУ 

 Чл. 2 Наредени преводи към сметки при 
друг ДПУ 

 

т.1 Преводи през БИСЕРА, наредени в 
банков офис с депозиране на пари в 
наличност 

0.5%, мин. 6 лв. т.1 Преводи през БИСЕРА, наредени в банков 
офис с депозиране на пари в наличност 

0.8%, мин. 8 лв. 

т.1.1. Преводи към разпоредители с 
бюджет и администратори на публични 
вземания с едноредово платежно 
нареждане наредени от сметка в 
банков офис 

0.5%, мин. 7 лв. т.1.1. Преводи към разпоредители с бюджет и 
администратори на публични вземания с 
едноредово платежно нареждане наредени от 
сметка в банков офис 

0.8%, мин. 9 лв. 

т.1.2. Преводи към разпоредители с 
бюджет и администратори на публични 
вземания с многоредово платежно 
нареждане наредени от сметка в 
банков офис 

0.5%, мин. 9 лв. т.1.2. Преводи към разпоредители с бюджет и 
администратори на публични вземания с 
многоредово платежно нареждане наредени от 
сметка в банков офис 

0.8%, мин. 10 лв. 

т.2. Преводи през РИНГС, наредени в 
банков офис с депозиране на пари в 
наличност 

0.7%, мин. 19 лв. т.2. Преводи през РИНГС, наредени в банков 
офис с депозиране на пари в наличност 

1%, мин. 20 лв. 

 
6. В Раздел III. КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ И ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ в Тарифата за бизнес клиенти се правят следните 

изменения: 
6.1. Към чл.2 се правят следните изменения: 

 
БИЛО  СТАВА  

Чл. 2 Наредени преводи към 
сметки при друг ДПУ 

 Чл. 2 Наредени преводи към сметки при 
друг ДПУ 

 

т.1 Преводи през БИСЕРА, наредени в 
банков офис с депозиране на пари в 
наличност 

0.5%, мин. 6 лв. т.1 Преводи през БИСЕРА, наредени в банков 
офис с депозиране на пари в наличност 

0.8%, мин. 8 лв. 

т.1.1. Преводи към разпоредители с 
бюджет и администратори на публични 
вземания с едноредово платежно 
нареждане наредени от сметка в 
банков офис 

0.5%, мин. 7 лв. т.1.1. Преводи към разпоредители с бюджет и 
администратори на публични вземания с 
едноредово платежно нареждане наредени от 
сметка в банков офис 

0.8%, мин. 9 лв. 

т.1.2. Преводи към разпоредители с 
бюджет и администратори на публични 
вземания с многоредово платежно 
нареждане наредени от сметка в 
банков офис 

0.5%, мин. 9 лв. т.1.2. Преводи към разпоредители с бюджет и 
администратори на публични вземания с 
многоредово платежно нареждане наредени от 
сметка в банков офис 

0.8%, мин. 10 лв. 

т.2. Преводи през РИНГС, наредени в 
банков офис с депозиране на пари в 
наличност 

0.7%, мин. 19 лв. т.2. Преводи през РИНГС, наредени в банков 
офис с депозиране на пари в наличност 

1%, мин. 20 лв. 
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7. В Раздел X “Налагане и изпълнение по запор. Операции по сметка с наложен запор” в Тарифата за 
физически лица се правят следните изменения и допълнения: 

 
 

 
БИЛО 

 
ЛЕВА 

 
ВАЛУТА 

 
СТАВА 

 
ЛЕВА 

 
ВАЛУТА 

Чл.4. Теглене на 
несеквестируеми суми, 
включително суми над 
размера на запора, от 
запорирани разплащателни 
сметки 

  Чл.4. Теглене на 
несеквестируеми суми, 
включително суми над размера 
на запора, от запорирани 
разплащателни сметки, 
спестовни сметки (в т.ч. 
Универсална спестовна сметка 
„CCB CLUB“, ЦКБ спестовна 
сметка, Детски безсрочен 
депозит, Спестовна сметка) и 
срочни депозити не на падеж (в 
т.ч. Детски срочен депозит), и 
други сметки, съгласно сключен 
договор 

0.5 %, 
мин. 8 лв. 

0.55 %, 
мин. 4 EUR 

т.1. до 5 000 лв. включително 8 лв. 4 EUR т.1. до 5 000 лв. включително отпада отпада 

т.2 над 5000 лв. 8 лв. плюс 0.3 % за 
сумата над 5 000 
лв., макс 250 лв. 

4 EUR плюс 0.3 % 
за сумата над 

2 500 EUR, макс. 
125 EUR 

т.2 над 5000 лв. отпада отпада 

 
 

8. В Раздел XIII. “Налагане и изпълнение по запор. Операции по сметка с наложен запор” в Тарифата 
за бизнес клиенти лица се правят следните изменения и допълнения: 

 
 

БИЛО 
 

ЛЕВА 
 

ВАЛУТА 
 

СТАВА 
 

ЛЕВА 
 

ВАЛУТА 
Чл.4. Теглене на 
несеквестируеми суми, 
включително суми над 
размера на запора, от 
запорирани разплащателни 
сметки 

  Теглене на несеквестируеми 
суми, включително суми над 
размера на запора от запорирани 
разплащателни сметки и други 
сметки, съгласно сключен 
договор 

0.6 %,  
мин. 10 лв. 

0.65 %, 
мин. 5 EUR 

т.1. до 5 000 лв. включително 8 лв. 4 EUR т.1. до 5 000 лв. включително отпада отпада 

т.2 над 5000 лв. 8 лв. плюс 0.3 % 
за сумата над 

5 000 лв., макс 250 
лв. 

4 EUR плюс 0.3 % 
за сумата над 

2 500 EUR, 
макс. 125 EUR 

т.2 над 5000 лв. отпада отпада 

 
 
 

Промените в Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица и в Тарифа за лихвите, 
таксите и комисионите за бизнес клиенти влизат в сила считано от дата 16.05.2020 г. 

 

 

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. 


