
На 21.06.2018г. Управителния Съвет взе следното решение за промени в 

Тарифа за лихвите, таксите и комисионите, прилагани от ЦКБ:  

 
1. Промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, прилагани от ЦКБ АД -

Раздел III „Разплащания”, както следва: 

Било Става 

Чл. 18 „Наредени междубанкови преводи 

(с включена комуникационна такса 

SWIFT)”, т.2. „С вноска на каса”: 

Допълнително се събира комисионата 

съгласно Раздел II, Чл.2.4                                                 

Чл. 18 „Наредени междубанкови преводи 

(с включена комуникационна такса 

SWIFT)”, т.2. „С вноска на каса”: 

Услугата не се предлага, считано от 

01.09.2018г.                                       

 
2. Промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, прилагани от ЦКБ АД, 

клон Кипър, Раздел II „Касови операции”, както следва: 

 

Било Става 

т.5. Внасяне на суми в брой от лица, които 

не са клиенти на ЦКБ АД по сметки, които 

не се водят в ЦКБ АД /междубанкови 

преводи/:  1 %, мин. 2 EUR 

 

т.6. Теглене на суми в брой от лица, които 

не са клиенти на ЦКБ АД: 1 %, мин. 4 

EUR 

т.5. Внасяне на суми в брой от лица, които 

не са клиенти на ЦКБ АД по сметки, които 

не се водят в ЦКБ АД /междубанкови 

преводи/: Услугата не се предлага, 

считано от 01.09.2018г.    

т.6. Теглене на суми в брой от лица, които 

не са клиенти на ЦКБ АД: Услугата не се 

предлага, считано от 01.09.2018г.                                                                          

 
3. Промяна в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, прилагани от ЦКБ АД, 

клон Кипър, Раздел III „Разплащания”, както следва: 

 

Било Става 

чл.4. Наредени вътрешноклонови и 

междуклонови плащания в EUR или в 

друга валута от лица – неклиенти на 

Банката.  

т.1. когато бенефициентът има сметка в 

Банката: 6 EUR 

т.2. когато бенефициентът няма сметка в 

Банката: 9 EUR 

 

 

Чл.5. В случаите по чл.4, т.1 – такса 

броене /по Раздел II. чл.1, т.1/ се заплаща 

отделно. Когато и бенефициентът не е 

клиент на Банката /чл.4, т.2/, такса броене 

/по Раздел II, чл.1, т.2/ се заплаща и от 

него при получаване в брой на сумата по 

превода. 

чл.4. Наредени вътрешноклонови 

плащания в EUR или в друга валута от 

лица – неклиенти на Банката по сметка на 

бенефициент имащ сметка в ЦКБ АД, 

клон Кипър: 6 EUR          

т.1. Банката не изпълнява нареждания по 

междуклонови и междубанкови плащания 

(cross-border transfers) в EUR или в друга 

валута от лица – неклиенти на Банката. 

 

Чл.5. В случаите по чл.4, т.1 – такса 

броене /по Раздел II. чл.1, т.1/ се заплаща 

отделно. Когато и бенефициентът не е 

клиент на Банката /чл.4, т.2/, такса броене 

/по Раздел II, чл.1, т.2/ се заплаща и от 

него при получаване в брой на сумата по 

превода. 

Не се прилага считано от 01.09.2018г.                      

 
 Гореспоменатите промени в Тарифата на ЦКБ АД и на ЦКБ АД – клон Кипър 

влизат в сила от 01.09.2018г. 


