
 

Уважаеми Клиенти, 

 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 17 май 2018 г. Управителният съвет 
на Банката взе решение за промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите 
на ЦКБ АД в сила от 25.06.2018 г. и 20.08.2018 г..:    

    
 
1. Раздел XIV “Платежна сметка за основни операции” придобива следното 

съдържание: 
 

Раздел XIV  
Платежна сметка за основни операции 

 

Чл. 1 Откриване на основна платежна сметка 

1.Откриване на основна платежна сметка в офис на 
банката 

1.79 лв. 

2.Откриване на основна платежна сметка в офис на 

банката с издаване на дебитна карта към сметката 

Без такса 

 

Чл. 2 Обслужване на основна платежна сметка 

1. Обслужване на основна платежна сметка в офис на 

банката                                                    
2. Обслужване на основна платежна сметка в офис на 

банката, по която е наложен запор 

1.45 лв. 

 
9.50 лв. 

3. Обслужване на основна платежна сметка в офис на 

банката с издадена дебитна карта към сметката                                                                 

4. Обслужване на основна платежна сметка в офис на 
банката с издаване на дебитна карта към сметката, по 

която е наложен запор 

1.45 лв. 

9.80 лв. 

 

Чл. 3 Закриване на основна платежна сметка 

1. Закриване на основна платежна сметка в офис, открита 

до 6 месеца от датата на закриване 

1.90 лв. 

2. Закриване на основна платежна сметка в офис, открита 

преди повече от 6 месеца от датата на закриване                                                           

Без такса 

3. Закриване на основна платежна сметка в офис, по която 

е наложен запор, открита до 6 месеца от датата на 

закриване 

3.80 лв. 

 

Чл. 4 Касови операции по основна платежна сметка 

т. 1 Внасяне на средства по основна платежна сметка 

1.Внасяне на средства по основна платежна сметка в офис 

на банката 

до 5 000 лв. - без  комисиона;                                 

над 5 000 лв. - 0.1% за сумата над 5 000 лв., 

макс. 200 лв.  
 

 т.2 Теглене на пари в брой от 
основна платежна сметка 

1. На каса в офис на банката до 5000 лв. до 5 000 лв. - 0.88 лв.;  

над 5 000 лв. – 0.88 лв. плюс 0.3% за сумата 
над  

5 000 лв., макс. 200 лв. 

2. С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката 0.15 лв. 



3. С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в 

страната 

0.88 лв. 

4. С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в 
Европейския съюз 

2 EUR + 1.33% от сумата 

 

Чл.5 Плащане по директен дебит от основна платежна сметка 

1. Към сметка при същата банка 0.90 лв. 

2. Към сметка при друга банка 2.10 лв. 

 

Чл.6 Платежни операции, извършвани чрез платежна дебитна карта, издадена към платежна сметка за 
основни операции, включително чрез интернет 

1. Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от 

банката 

0.00 лв. 

2. Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга 

банка в страната 

0.00 лв. 

Забележка:   За всички други операции, свързани с издаване и използване на платежна карта, издадена 
към платежна сметка за основни операции се прилагат съответните  такси, съгласно  чл.1 от Раздел IV, 

както и останалите членове от Тарифата за лихвите, таксите и комисионите на ЦКБ АД и приложенията 
към нея. 

 

Чл.7 Кредитен превод в национална валута 

1. На хартиен носител към платежна сметка при същата 
банка 

между един и същ клиент - без такса   
между различни клиенти - 0.90 лв. 

2. Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при 

същата банка 

между един и същ клиент - без такса   

между различни клиенти - 0.39 лв. 

3. На хартиен носител през 

БИСЕРА към платежна сметка при друга банка 

1.90 лв. 

4. Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна 
сметка при друга банка 

0.90 лв. 

5. На хартиен носител към платежна сметка на бюджета 

при същата банка 

0.99 лв. 

6. Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на 

бюджета при същата банка 

0.44 лв. 

7. На хартиен носител през 
БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка 

1.90 лв. 

8. Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна 

сметка на бюджета при друга банка 

0.90 лв. 

т. 9 Автоматични вътрешнобанкови плащания 

т.9.1 Автоматични трансфери Push & Pull 0.65 лв. 

т.9.2 Автоматични фиксирани преводи 0.65 лв 

т. 10 Автоматични междубанкови плащания през БИСЕРА 

т. 10.1 Автоматични трансфери Push 1.60 лв. 

т.10.2 Автоматични фиксирани преводи 1.60 лв. 

Забележка: При извършване на преводи от платежна сметка за основни операции в изпълнение на запор 
по сметка на органа, наложил запора, се събират такси съгласно Р.3 чл.19 от Тарифата на ЦКБ АД.   

 

 
 

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. 


