
Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 01 ноември  2018 г. 

Управителният съвет на Банката взе решение за следната промяна в “Тарифа за 

лихвите, таксите и комисионите на ЦКБ АД в сила от 02.01.2019 г.: 

 

1. В Раздел I. “Откриване и обслужване на клиентски сметки”  се правят следните 
изменения и допълнения: 

 

2.1 Добавя се нов чл. 6: 

БИЛО  СТАВА  

  

 

Добавя се нов:                   
Чл.6 Такса за 

разблокиране на сметки 
на физически лица по 
искане на титуляря 

2 лв./EUR 1 

 

 
2. В Раздел II. “Касови операции”  се правят следните изменения и допълнения: 

 

2.1. Към чл.1 т.3 б) и чл. 2 т.6 б)  се правят следните изменения и допълнения: 
БИЛО  СТАВА  

Чл.1 Касови операции в 
национална валута 

 

 

Чл.1 Касови операции в 
национална валута 

 

 

т.3 б) Теглене в брой на суми:  

 
 

 
т.3 б) Теглене в брой на суми: 

 
 

 

от разплащателни сметки без 

закриване  
до 80 лв. 

 

5.50 лв. 
55, 

 
4 

от разплащателни сметки без 

закриване   
до 120 лв. 

 

8 лв. 

от 80.01 лв. до 2 000 лв. 1 лв. от 120.01 лв. до 2 000 лв. 1 лв. 

над 2 000 лв. 

1.00 лв. плюс 
0.3% за сумата 
над 2 000 лв., 
макс. 200 лв. 

над 2 000 лв. 

1.00 лв. плюс 
0.3% за сумата 
над 2 000 лв., 
макс. 200 лв. 

Чл.2 Касови операции в 
чуждестранна валута  

 
 Чл.2 Касови операции в 

чуждестранна валута 

 
 

 

т.6 б) Теглене в брой на суми:   

  
 

 
т.6 б) Теглене в брой на суми: 

 
  

от разплащателни сметки без 

закриване  

до EUR 80 евро  
 

 

EUR 2.75  

1лв.+ 

от разплащателни сметки без 

закриване   

до  EUR 120  

 

EUR 6  

 

от EUR 80.01 до EUR 1 000  EUR 0.50  от EUR 120.01 до EUR 1 000  EUR 0.50  

над EUR 1 000  0.50 EUR плюс 
0.3% за сумата 

над 1 000 EUR, 
макс. 200 EUR 

над EUR 1 000 0.50 EUR плюс 
0.3% за сумата 

над 1 000 EUR, 
макс. 200 EUR 



3. В Раздел IV. “Операции с банкови карти”  се правят следните изменения 

и допълнения: 

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

БИЛО  СТАВА  

Чл. 1 Операции с 

електронни дебитни карти 
(ЕДК) 

 Чл. 1 Операции с 

електронни дебитни карти 
(ЕДК) 

 

т.2 Издаване или 
подновяване на повече от 
една карта на един 

картодържател от един и 
същи тип 

5 лв. т.2 Издаване на повече от 
една карта на един 
картодържател от един и 

същи тип 

5 лв. 

т.3 Подновяване поради 
забравен ПИН код, 
загубване, открадване, 
повреда и др. по време на 

срока на валидност за 

дебитни карти различни от 
Maestro, Visa Electron и 
Debit Mastercard 
Универсал 

5 лв. т.3 Преиздаване поради 
забравен ПИН код, 
загубване, открадване, 
повреда и др. по време на 

срока на валидност на 

дебитната карта 

5 лв. 

т. 30 Повторно 
подновяване на Maestro, 
Visa Electron и Debit 
Mastercard Универсал 
поради забравен ПИН - 
код, загубване, 
открадване, повреда и др. 

по време на срока на 
валидност на картата. 

15 лв. т. 30 Повторно 
преиздаване поради 
забравен ПИН - код, 
загубване, открадване, 
повреда и др. по време на 
срока на валидност на 
картата. 

15 лв. 

т. 32 Попълване на 
документи за издаване на 
Maestro, Visa Electron и 
Debit Mastercard 

Универсал от служител на 
ЦКБ АД от името на 
картодържателя 

5 лв. плюс ДДС т. 32 Попълване на 
документи за издаване на 
дебитна карта от служител 
на ЦКБ АД от името на 

картодържателя 

15 лв. с вкл. 
ДДС 

  Добавя се нова:     
т. 37 Трето и всяко 

следващо преиздаване 
поради забравен ПИН - 
код, загубване, 
открадване, повреда и др. 
по време на срока на 
валидност на картата.             
 

30 лв. 

 
 

 Промените по Раздел I. “Откриване и обслужване на клиентски сметки”, Раздел 

II. “Касови операции” и Раздел IV. “Операции с банкови карти”   

 

влизат в сила считано от дата 02.01.2019год. 

 

 „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.“ 


