Уважаеми Клиенти,
С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 24.02.2022 г. Управителният съвет на Банката взе
решение за промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” в сила от
01.03.2022 г.:

1. Раздел I. “ОТКРИВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ” в Тарифата за
физически лица се прави редакция на приетата с Протокол № 7 от 17.02.2022 г. точка към
забележка 6:
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Приета с Протокол №51/16.12.2021 г. и променена с
Протокол №5/03.02.2022 г. на УС и Протокол №7/17.02.2022
Забележка 6
Към чл. 3, т. 4 Комисионата върху общата средномесечна наличност по
всички сметки на клиент в Банката се:
- Начислява се само по сметките във валута BGN и EUR.
- В обхвата на общата средномесечна наличност не се включват срочни
депозити със салда до 500 000 лв. или валутна равностойност с
матуритет не по-малък от 12 месеца.
- Удържа до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който е дължима,
като се удържа в общ размер от една сметка на клиента /по преценка на
Банката/, по която има осигурена наличност, освен в случаите, когато
клиентът е посочил изрична сметка, от която да се удържа дължимата
комисиона.
- В случай, че клиентът не е осигурил наличност по сметка в ЦКБ АД за
заплащане на дължимата комисиона, Банката ще формира просрочено
вземане за размера на недостига, което ще се счита за незабавно
изискуемо.
- В случай на преустановяване обслужването на клиента, със закриване
на последната сметка - Клиентът дължа на Банката комисионата по реда
на чл. 3, т. 4, както за поддържаната наличност през предходния месец,
ако дължимата комисиона не е била удържана до деня на закриване на
сметките, така и за наличността, която е била поддържана през текущия
месец, независимо че същият не е изтекъл. Ако клиентът не осигури
средства за заплащане на всички дължими комисиони по чл. 3, т. 4,
Банката има право да откаже закриване на сметките.

Редакция на точка 2 към забележка 6
Към чл. 3, т. 4 Комисионата върху общата средномесечна наличност по
всички сметки на клиент в Банката се:
- Начислява се само по сметките във валута BGN и EUR.
- Сума в размер до 500 000 лв. или валутната равностойност, която се
съхранява по срочни депозити с матуритет не по-малък от 12 месеца,
попада извън обхвата на общата средномесечна наличност, подлежаща на
таксуване.
- Удържа до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който е дължима,
като се удържа в общ размер от една сметка на клиента /по преценка на
Банката/, по която има осигурена наличност, освен в случаите, когато
клиентът е посочил изрична сметка, от която да се удържа дължимата
комисиона.
- В случай, че клиентът не е осигурил наличност по сметка в ЦКБ АД за
заплащане на дължимата комисиона, Банката ще формира просрочено
вземане за размера на недостига, което ще се счита за незабавно
изискуемо.
- В случай на преустановяване обслужването на клиента, със закриване на
последната сметка - Клиентът дължа на Банката комисионата по реда на
чл. 3, т. 4, както за поддържаната наличност през предходния месец, ако
дължимата комисиона не е била удържана до деня на закриване на
сметките, така и за наличността, която е била поддържана през текущия
месец, независимо че същият не е изтекъл. Ако клиентът не осигури
средства за заплащане на всички дължими комисиони по чл. 3, т. 4,
Банката има право да откаже закриване на сметките.

Промените по Раздел I. “ОТКРИВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ” в Тарифата
за физически лица влизат в сила считано от 01.03.2022 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.

