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Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 10.12.2020 г. Управителният съвет на 
Банката взе решение за 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: 

 

 

 

Раздел 
IV.

ОПЕРАЦИИ С 
ПЛАТЕЖНИ 

КАРТИ
ЛЕВА ВАЛУТА

Раздел 
IV.

ОПЕРАЦИИ С 
ПЛАТЕЖНИ 

КАРТИ
ЛЕВА ВАЛУТА ЛЕВА ВАЛУТА

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

т.13.

Теглене на пари в 
брой от 
терминално 
устройство А ТМ 
/банкомат/ или 
чрез ПО С  
терминал в 
България

т.13.

Теглене на пари в 
брой от 
терминално 
ус тройство А ТМ 
/банкомат/ или 
чрез ПО С  
терминал в 
България

т.13.1.
от А ТМ 
устройство на 
ЦКБ А Д

0.20 лв. - т.13.1.
от А ТМ  
ус тройство на 
ЦКБ А Д

т.13.1.1.
от А ТМ  
ус тройство на 
ЦКБ А Д

0.35 лв. - 0.30  лв. -

БИЛО
Изменено с решение на УС по Протокол № 45 от 

05.11.2020 г.  (в сила от 10.02.2021 г)

СТАВА  съгласно 
решение на УС по 
Протокол № 50  от 

10.12.2020 г.  (в 
сила от 10.02.2021 г)
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2.  В Приложение № 4 Тарифа за издаване и използване на местна дебитна карта Bcard 
към Чл. 4. Операции с дебитни карти Bcard, както следва: 
 

 
 
 

3. В Раздел IV. Операции с платежни карти към Тарифа за лихвите, таксите и 
комисионите за бизнес клиенти: 
 

 

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. 

 

Раздел 
IV.

ОПЕРАЦИИ С 
ПЛАТЕЖНИ 

КАРТИ
ЛЕВА ВАЛУТА

Раздел 
IV.

ОПЕРАЦИИ С 
ПЛАТЕЖНИ 

КАРТИ
ЛЕВА ВАЛУТА ЛЕВА ВАЛУТА

чл.4. Операции с дебитни карти Bcard чл.4. Операции с дебитни карти Bcard

Приложение № 4 
Тарифа за 
издаване и 
използване на 
мес тна дебитна 
карта Bc ard

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

т.5. Теглене на пари в 
брой от А ТМ  на 
ЦКБ

0.20 лв. -
т.5. Теглене на пари в 

брой от А ТМ  на 
ЦКБ

т.5.1. Теглене на пари в 
брой от А ТМ  на 
ЦКБ

0.35 лв. - 0.30  лв. -

БИЛО
Изменено с решение на УС по Протокол № 45 от 

05.11.2020 г.  (в сила от 10.02.2021 г)

СТАВА  съгласно 
решение на УС по 
Протокол № 50  от 

10.12.2020 г.  (в 
сила от 10.02.2021 г)

Раздел 
IV.

ОПЕРАЦИИ С 
ПЛАТЕЖНИ 

КАРТИ
ЛЕВА ВАЛУТА

Раздел 
IV.

ОПЕРАЦИИ С 
ПЛАТЕЖНИ 

КАРТИ
ЛЕВА ВАЛУТА ЛЕВА ВАЛУТА

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

т.13. Теглене на пари в 
брой от 
терминално 
устройство А ТМ 
/банкомат/ или 
чрез ПО С  
терминал в 
България

т.13. Теглене на пари в 
брой от 
терминално 
ус тройство А ТМ 
/банкомат/ или 
чрез ПО С  
терминал в 
България

т.13.1. от А ТМ 
устройство на 
ЦКБ А Д

0.20 лв. -
т.13.1. от А ТМ  

ус тройство на 
ЦКБ А Д

0.35 лв. - 0.30  лв. -

БИЛО
Изменено с решение на УС по Протокол № 45 от 

05.11.2020 г.  (в сила от 10.02.2021 г)

СТАВА  съгласно 
решение на УС по 
Протокол № 50  от 

10.12.2020 г.  (в 
сила от 10.02.2021 г)


