Уважаеми Клиенти,

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 09.12.2021 г. Управителният съвет на Банката взе
решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и „Тарифа за
лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти” в сила от 10.02.2022 г.:

1. В Раздел I. „ОТКРИВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ” и в Раздел III.
„КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ И ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ” в Тарифата за физически лица се правят следните
изменения:

БИЛО

ЛЕВА

ВАЛУТА

СТАВА

Р. I. ОТКРИВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И
ЗАКРИВАНЕ
НА
КЛИЕНТСКИ
СМЕТКИ
Чл.2
Месечни
такси
за
поддържане на банкови сметки и
извлечения на движението по тях
в национална и чуждестранна
валута
т.5. Спестовни сметки (Универсална
спестовна сметка „CCB CLUB“, ЦКБ
спестовна сметка, Спестовна сметка)
Раздел III. КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ И
ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ
Чл. 2. Наредени преводи
сметки при друг ДПУ

към

2 лв.
1 EUR
/в сила от
/в сила от
04.01.2022 г./ 04.01.2022 г./

т.5. Спестовни сметки (Универсална
спестовна сметка „CCB CLUB“, ЦКБ
спестовна сметка, Спестовна сметка)
Раздел III. КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ
И ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ

преводи от сметка наредени в
банков офис

Чл. 2. Наредени преводи към
сметки при друг ДПУ

т.1 Преводи през БИСЕРА

ВАЛУТА

2.50 лв.

1.25 EUR

преводи от сметка наредени в
банков офис

т.1 Преводи през БИСЕРА
4 лв.

т.1.1. Преводи към разпоредители с
бюджет и администратори на публични
вземания с едноредово платежно
нареждане

ЛЕВА

Р. I. ОТКРИВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И
ЗАКРИВАНЕ
НА
КЛИЕНТСКИ
СМЕТКИ
Чл.2
Месечни
такси
за
поддържане на банкови сметки и
извлечения на движението по тях
в национална и чуждестранна
валута

4.50 лв.
т.1.1. Преводи към разпоредители с
бюджет и администратори на публични
вземания с едноредово платежно
нареждане

4 лв.

1

4.50 лв.

т.1.2. Преводи към разпоредители с
т.1.2. Преводи към разпоредители с
бюджет и администратори на публични 5.00 лв. (4.00 лв. плюс 1 лв. такса бюджет и администратори на публични
вземания с многоредово платежно
вземания с многоредово платежно
за обработка)
нареждане
нареждане
т.4. Автоматични междубанкови
плащания

преводи от сметка наредени в
банков офис

т.4. Автоматични междубанкови
плащания

т.4.1. Автоматични трансфери Push

БИЛО
т.5. Преводи лева и евро от сметка
на клиент в Банката към сметка при
друг ДПУ – небанкова институция,
обслужван в ЦКБ АД
т.6. Преводи в евро в Европейското
икономическо пространство (ЕИП)
т.6.1. Чрез платежна система за
нетен сетълмент (СЕПА преводи) - за
суми до 51,129.19 евро вкл.
(равностойност на 100,000 лв)

преводи от сметка наредени в
банков офис

т.4.1. Автоматични трансфери Push
4 лв. (чрез БИСЕРА)

т.4.2. Автоматични фиксирани
преводи

5.50 лв. (4.50 лв. плюс 1 лв.
такса за обработка)

4.50 лв. (чрез БИСЕРА)
т.4.2. Автоматични фиксирани
преводи

4 лв. (чрез БИСЕРА)

ЛЕВА

ВАЛУТА

4 лв.

2.05 EUR

СТАВА
т.5. Преводи лева и евро от сметка
на клиент в Банката към сметка при
друг ДПУ – небанкова институция,
обслужван в ЦКБ АД

преводи от сметка наредени в
банков офис

т.6. Преводи в евро в Европейското
икономическо пространство (ЕИП)
т.6.1. Чрез платежна система за
нетен сетълмент (СЕПА преводи) - за
суми до 51,129.19 евро вкл.
(равностойност на 100,000 лв)

2.05 EUR

Чл. 3. Получени преводи
Създава се нова
т. 2.7. Отговаряне на запитвания по
входящи преводи (с вкл. ДДС)
/таксата се удържа от насрещната
банка/

4.50 лв. (чрез БИСЕРА)

ЛЕВА

ВАЛУТА

4.50 лв.

2.30 EUR

преводи от сметка наредени в
банков офис

2.30 EUR

ВАЛУТА
36 EUR

Създава се нова
т.2.8. Връщане на получени преводи
в отговор на постъпило искане за
връщане /таксата се удържа от
насрещната банка/.
Създава се нова
т.2.8.1. По получени преводи в лева
или евро от страна в ЕИП
Създава се нова
т.2.8.2. По получени преводи от страна
извън ЕИП и от страна в ЕИП във
валута различна от евро
Чл. 5. Директни дебити

с нареждане на хартиен носител

Чл. 5. Директни дебити

т.2. Директни дебити към друг ДПУ
т.2.1. Иницииране на преводно
нареждане за директен дебит
т.2.3. Плащане по инициирани
преводни нареждания за директен
дебит

5 EUR

40 EUR

с нареждане на хартиен носител

т.2. Директни дебити към друг ДПУ
4.00 лв.

т.2.1. Иницииране на преводно
нареждане за директен дебит

5.00 лв./4.00 лв.
плюс 1.00 лв. такса
за проверка на съгласие/

т.2.3. Плащане по инициирани
преводни нареждания за директен
дебит

2

4.50 лв.
5.50 лв./4.50 лв.
плюс 1.00 лв. такса
за проверка на съгласие/

2. В Раздел III. „КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ И ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ” в Тарифата за бизнес клиенти се правят
следните изменения:

БИЛО

ЛЕВА

ВАЛУТА

СТАВА

Раздел III. КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ
И ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ
Чл. 2. Наредени преводи към
сметки при друг ДПУ

ЛЕВА

преводи от сметка наредени в
банков офис

Чл. 2. Наредени преводи към
сметки при друг ДПУ

т.1 Преводи през БИСЕРА

преводи от сметка наредени в
банков офис

т.1 Преводи през БИСЕРА
4.00 лв.

т.1.1. Преводи към разпоредители с
бюджет и администратори на
публични вземания с едноредово
платежно нареждане
т.1.2. Преводи към разпоредители с
бюджет и администратори на
публични вземания с многоредово
платежно нареждане

4.50 лв.
т.1.1. Преводи към разпоредители с
бюджет и администратори на
публични вземания с едноредово
платежно нареждане

4.00 лв.

т.1.2. Преводи към разпоредители с
5.00 лв. (4.00 лв. плюс 1 лв. такса бюджет и администратори на
публични вземания с многоредово
за обработка)
платежно нареждане

т.3. Автоматични междубанкови
плащания

т.5.1. Чрез платежна система за
нетен сетълмент (СЕПА преводи) за суми до 51,129.19 евро вкл.
(равностойност на 100,000 лв)

4.50 лв. (чрез БИСЕРА)
т.3.2. Автоматични фиксирани
преводи

4 лв. (чрез БИСЕРА)

ЛЕВА

т.5. Преводи в евро в Европейското
икономическо пространство (ЕИП)

5.50 лв. (4.50 лв. плюс 1 лв. такса
за обработка)

т.3.1. Автоматични трансфери Push
4 лв. (чрез БИСЕРА)

т.4. Преводи лева и евро от сметка
на клиент в Банката към сметка
при друг ДПУ – небанкова
институция, обслужван в ЦКБ АД

4.50 лв.

т.3. Автоматични междубанкови
плащания

т.3.1. Автоматични трансфери Push
т.3.2. Автоматични фиксирани
преводи

ВАЛУТА

Раздел III. КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ
И ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ

ВАЛУТА

4 лв.

4.50 лв. (чрез БИСЕРА)

ЛЕВА
т.4. Преводи лева и евро от сметка
на клиент в Банката към сметка
при друг ДПУ – небанкова
институция, обслужван в ЦКБ АД

2.05 EUR

преводи от сметка наредени в
банков офис

т.5. Преводи в евро в Европейското
икономическо пространство (ЕИП)
т.5.1. Чрез платежна система за
нетен сетълмент (СЕПА преводи) за суми до 51,129.19 евро вкл.
(равностойност на 100,000 лв)

2.05 EUR

Чл. 4. Получени преводи
Създава се нова
т. 2.5. Отговаряне на запитвания
по входящи преводи (с вкл. ДДС)
/таксата се удържа от насрещната
банка/

ВАЛУТА

4.50 лв.

2.30 EUR

преводи от сметка наредени в
банков офис

2.30 EUR

ВАЛУТА

36 EUR

Създава се нова
т.2.6. Връщане на получени
преводи в отговор на постъпило
искане за връщане /таксата се
удържа от насрещната банка/.
Създава се нова
т.2.6.1. По получени преводи в лева
или евро от страна в ЕИП
Създава се нова
т.2.6.2. По получени преводи от
страна извън ЕИП и от страна в ЕИП
във валута различна от евро

3

5 EUR

40 EUR

Чл. 6 Директни дебити

с нареждане на хартиен носител

т.2. Директни дебити към друг ДПУ
т.2.1. Иницииране на преводно
нареждане за директен дебит
т.2.3. Плащане по инициирани
преводни нареждания за директен
дебит

Чл. 6 Директни дебити

с нареждане на хартиен носител

т.2. Директни дебити към друг ДПУ
4.00 лв.

т.2.1. Иницииране на преводно
нареждане за директен дебит

5.00 лв./4.00 лв.
плюс 1.00 лв. такса
за проверка на съгласие/

т.2.3. Плащане по инициирани
преводни нареждания за директен
дебит

4.50 лв.
5.50 лв./4.50 лв.
плюс 1.00 лв. такса
за проверка на съгласие/

Промените по Раздел I. „ОТКРИВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ”, Раздел III.
„КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ И ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ” в Тарифата за физически лица и Раздел III. „КРЕДИТНИ
ПРЕВОДИ И ДИРЕКТНИ ДЕБИТИ” в Тарифата за бизнес клиенти влизат в сила считано от 10.02.2022 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.
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