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Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 05.11.2020 г. Управителният съвет на Банката взе 
решение за следните промени в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица”, 
Раздел IV. Операции с платежни карти,  Приложение № 4 към Тарифа за издаване и използване 
на местна дебитна карта Bcard от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица и 
в Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти, Раздел IV.Операции с платежни 
карти, както следва: 

1. В Раздел IV. Операции с платежни карти към Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за 
физически лица, както следва: 

БИЛО СТАВА 

Раздел 
IV. 

ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНИ 
КАРТИ 

ЛЕВА ВАЛУТА Раздел 
IV. 

ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНИ 
КАРТИ 

ЛЕВА ВАЛУТА 

чл.1. Операции с дебитни карти     чл.1. Операции с дебитни карти     

т.13. Теглене на пари в брой от 
терминално устройство АТМ 
/банкомат/ или чрез ПОС 
терминал в България 

  

  

т.13. Теглене на пари в брой от 
терминално устройство АТМ 
/банкомат/ или чрез ПОС 
терминал в България 

  

  

т.13.1. от АТМ устройство на ЦКБ 
АД 

0.20 лв. - 
т.13.1. от АТМ устройство на ЦКБ АД 

  

  

  

т.13.1.1. от АТМ устройство на ЦКБ АД 0.35 лв. - 

  

  

т.13.1.2. За клиенти, получаващи 
пенсия по сметка в ЦКБ АД, с 
изключение на карти 
Gold/World Debit Mastercard 

0.30 лв. - 

  

  

т.13.1.3. С дебитна карта "Емоция" 
(Fun/Cool) за деца 

0.10 лв. - 

т.13.2. от АТМ устройство на друг 
доставчик на платежни 
услуги 

1.10 лв. - 
т.13.2. от АТМ устройство на друг 

доставчик на платежни 
услуги 

1.30 лв. - 

т.13.3. от АТМ устройство на ЦКБ 
АД с дебитна карта "Емоция" 
(Fun/Cool) за деца 

 

0.10 лв. - 

 Отпада 
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т.13.4. чрез ПОС терминал на ЦКБ 
АД  

 

0.2% от 
сумата, 

мин. 3 лв. 

 
 

т.13.3. чрез ПОС терминал на ЦКБ 
АД  

 

0.2% от 
сумата, 

мин. 3 лв. 

 
 

т.13.5. чрез ПОС терминал на друг 
доставчик на платежни 
услуги 

 

4 лв. плюс 
1.5% от 
сумата 

 
 

т.13.4. чрез ПОС терминал на друг 
доставчик на платежни 
услуги 

 

4 лв. плюс 
1.5% от 
сумата 

 
 

т.13.6. чрез ПОС терминал при 
търговец след плащане на 
стоки и услуги при същия 
търговец 

 

0.30 лв. 

  

т.13.5. чрез ПОС терминал при 
търговец след плащане на 
стоки и услуги при същия 
търговец 

 

0.30 лв. 

  

т.14. Теглене на пари в брой от 
терминално устройство АТМ 
/банкомат/ или чрез ПОС 
терминал в чужбина 

  

т.14. Теглене на пари в брой от 
терминално устройство АТМ 
/банкомат/ или чрез ПОС 
терминал в чужбина 

  

т.14.1. Теглене на пари в брой от 
терминално устройство АТМ 
/банкомат/ в страните от ЕС 

1.10 лв. - 
Т.14.1. Теглене на пари в брой от 

терминално устройство АТМ 
/банкомат/ в страните от ЕС 

1.30 лв. - 

 

2.  В Приложение № 4 Тарифа за издаване и използване на местна дебитна карта Bcard към Чл. 4. 
Операции с дебитни карти Bcard, както следва: 

БИЛО СТАВА 

Раздел 
IV. 

ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНИ 
КАРТИ 

ЛЕВА ВАЛУТА Раздел 
IV. 

ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНИ 
КАРТИ 

ЛЕВА ВАЛУТА 

чл.4. Операции с дебитни карти 
Bcard 

    чл.4. Операции с дебитни карти 
Bcard 

    

 Приложение № 4 Тарифа 
за издаване и използване 
на местна дебитна карта 
Bcard 

  

  

 Приложение № 4 Тарифа 
за издаване и използване 
на местна дебитна карта 
Bcard 

  

  

т.5. Теглене на пари в брой от 
АТМ на ЦКБ 

0.20 лв. - 
т.5. Теглене на пари в брой от 

АТМ на ЦКБ   

  

  

т.5.1. Теглене на пари в брой от 
АТМ на ЦКБ 

0.35 лв. - 

  

  

т.5.2. За клиенти, получаващи 
пенсия по сметка в ЦКБ АД 

0.30 лв. - 

т.6. от АТМ устройство на друг 
доставчик на платежни 
услуги 

1.10 лв. - 
т.6. от АТМ устройство на друг 

доставчик на платежни 
услуги 

1.30 лв. - 
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3. В Раздел IV. Операции с платежни карти към Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес 

клиенти: 

БИЛО СТАВА 

Раздел 
IV. 

ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНИ 
КАРТИ 

ЛЕВА ВАЛУТА Раздел 
IV. 

ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНИ 
КАРТИ 

ЛЕВА ВАЛУТА 

чл.1. Операции с дебитни карти     чл.1. Операции с дебитни карти     

т.13. Теглене на пари в брой от 
терминално устройство АТМ 
/банкомат/ или чрез ПОС 
терминал в България 

  

  

т.13. Теглене на пари в брой от 
терминално устройство АТМ 
/банкомат/ или чрез ПОС 
терминал в България 

  

  

т.13.1. от АТМ устройство на ЦКБ 
АД 

0.20 лв. - 
т.13.1. от АТМ устройство на ЦКБ АД 

0.35 лв. - 

т.13.2. от АТМ устройство на друг 
доставчик на платежни 
услуги 

1.10 лв. - 
т.13.2. от АТМ устройство на друг 

доставчик на платежни 
услуги 

1.30 лв. - 

т.14. Теглене на пари в брой от 
терминално устройство АТМ 
/банкомат/ или чрез ПОС 
терминал в чужбина 

  

т.14. Теглене на пари в брой от 
терминално устройство АТМ 
/банкомат/ или чрез ПОС 
терминал в чужбина 

  

т.14.1. Теглене на пари в брой от 
терминално устройство АТМ 
/банкомат/ в страните от ЕС 

1.10 лв. - 
т.14.1. Теглене на пари в брой от 

терминално устройство АТМ 
/банкомат/ в страните от ЕС 

1.30 лв. - 

 

Промените по Раздел IV. Операции с платежни карти и Приложение № 4 към Тарифа за издаване и 
използване на местна дебитна карта Bcard от Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица 
и Раздел IV. Операции с платежни карти към Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти 
влизат в сила от дата 10.02.2021 г. 

IV. Отпада чл. 8 към Раздел IV. Операции с платежни карти към Тарифа за лихвите, таксите и 
комисионите за физически лица: 

БИЛО СТАВА 

Раздел 
IV. 

ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНИ 
КАРТИ 

ЛЕВА ВАЛУТА Раздел 
IV. 

ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНИ 
КАРТИ 

ЛЕВА ВАЛУТА 

чл.8. Операции с кредитни карти 
за плащане на битови сметки 
(Продуктът не се предлага, 
считано от 03.09.2018г.) 

    чл.8. Отпада    

т.1. Издаване и подновяване на 
кредитни карти за плащане 
на битови сметки 

 безплатно 
  

т.1. 

Отпада  

т.2. Промяна на параметри - 
трансакционни лимити 

1 лв. - 
т.2. Отпада 

  

т.3. Годишна такса за 5 лв. 
 

т.3. Отпада 
 

- 
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поддържане на картата 

т.4. Транзакции с кредитни 
карти за плащане на битови 
сметки 

безплатно 
 

т.4. Отпада 

 
- 

т.5. Допълнителни операции с 
кредитни карти за плащане 
на битови сметки   

т.5. Отпада 

 
- 

т.5.1. Получаване на месечно 
извлечение по пощата 

2 лв. - 
т.5.1. Отпада 

 
- 

т.5.2. Блокиране и деблокиране на 
карта  

3 лв. - 
т.5.2. Отпада 

  

т.5.3. Такса за надвишен кредитен 
лимит 10 лв. 

 

т.5.3. Отпада 

  

 

V. Променя чл. 12 на Раздел IV. Операции с платежни карти към Тарифа за лихвите, таксите и 
комисионите за физически лица:  

БИЛО СТАВА 

Раздел 
IV. 

ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНИ 
КАРТИ 

ЛЕВА ВАЛУТА Раздел 
IV. 

ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖНИ 
КАРТИ 

ЛЕВА ВАЛУТА 

чл.12. Операции с 
международни 
предплатени кредитни 
карти Mastercard/Visa 

    чл.12. Операции с 
международни 
предплатени кредитни 
карти Mastercard/Visa 
(Продуктите не се 
предлагат, считано от 
08.09.2020 г.) 

    

 

Промените в Тарифата на банката в Раздел IV. Операции с платежни карти, чл. 8. Операции с 
кредитни карти за плащане на битови сметки и чл. 12. Операции с международни предплатени кредитни 
карти Mastercard/Visa  влизат в сила веднага.  

 


