
 

 

          Уважаеми Клиенти, 

          С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 25 юни 2015 г. 
Управителния съвет на Банката взе решение за промяна в Раздел IV от Тарифата за 
лихвите, таксите и комисионите на Централна Кооперативна Банка АД.  

I. Променя т.1 от Чл.2, както следва: 

БИЛО СТАВА 

  

  

  

  

Чл.2 Операции с международни 
кредитни карти MasterCard 

и Visa: 

Чл.2 Операции с международни 
кредитни карти MasterCard 

и Visa: 

т.1 Издаване и подновяване на 
основна или допълнителна 

карта: 

  

т.1 Издаване и подновяване на 
основна или допълнителна 

карта:   

- стандартна Безплатно - стандартна Безплатно 

- бизнес Безплатно - бизнес Безплатно 

- златна Безплатно - златна Безплатно 

- платинена Безплатно - платинена Безплатно 

  - World MasterCard Безплатно 

 

II. Променя „Забележка” към Чл.2, както следва: 

БИЛО СТАВА 

    

Забележка: 

За кредитни карти Visa Platinum не се 
прилагат таксите по: 

Чл. 2, т.2 – Експресно издаване на всички 
видове карти 

Чл. 2, т.3 – Подновяване на карта преди 
изтичане на срока на валидност 

Чл. 2, т.4 – Промяна на параметри на всички 

Забележка: 

За кредитни карти Visa Platinum и World 
MasterCard не се прилагат таксите по: 

Чл. 2, т.2 – Експресно издаване на всички 
видове карти 

Чл. 2, т.3 – Подновяване на карта преди 
изтичане на срока на валидност 

Чл. 2, т.4 – Промяна на параметри на всички 



видове карти – лимити 

Чл. 2, т.9 – Допълнителни операции с 
международни кредитни карти, само по 

отношение на таксите: 

- блокиране и деблокиране на карта 

- генериране на нов ПИН код, в случай че 
картодържателят го е забравил 

- отказана авторизация по транзакция 

Чл. 2, т.11 – Такса за надвишен кредитен 
лимит 

Чл. 2, т.15 – Справка за наличност по карта 
Visa от банкомат в чужбина 

 

 

Чл. 2, т.19 – Справка за наличност и последни 
5 транзакции от АТМ /банкомат/ в 

България 

Чл. 2, т.20 – Справка за наличност през 
системата на ePay.bg 

Чл. 2, т.21 – Справка за наличност и последни 
5 транзакции през Mobb 

Чл. 5 – Такса за ползване на услугата „SMS 
детектив” 

видове карти – лимити 

Чл. 2, т.9 – Допълнителни операции с 
международни кредитни карти, само по 

отношение на таксите: 

- блокиране и деблокиране на карта 

- генериране на нов ПИН код, в случай че 
картодържателят го е забравил 

- отказана авторизация по транзакция 

Чл. 2, т.11 – Такса за надвишен кредитен 
лимит 

Чл. 2, т.15 – Справка за наличност по карта 
Visa от банкомат в чужбина 

Чл. 2, т.16 – Такса за закриване на карта 
преди изтичане срока на валидност 

Чл. 2, т.19 – Справка за наличност и последни 
5 транзакции от АТМ /банкомат/ в 

България 

Чл. 2, т.20 – Справка за наличност през 
системата на ePay.bg 

Чл. 2, т.21 – Справка за наличност и последни 
5 транзакции през Mobb 

Чл. 5 – Такса за ползване на услугата „SMS 
детектив” 

 

III. Променя Чл.7 и добавя подточки към т.7 и т.8 от същия член, както 
следва: 

БИЛО СТАВА 

Чл.7 Операции с местни кредитни карти 
Маркет и Маркет+ 

Чл.7 Операции с местни кредитни карти 
Маркет и Маркет+ и международни кредитни 
карти MasterCard тип Маркет и MasterCard  
тип Маркет+ 

т.1 Издаване и подновяване на 
карти Маркет и Маркет+ 

безплатно т.1 Издаване и 
подновяване: 

безплатно 

т.2 Експресно издаване – до 5 
работни дни 

10 лв. Без промяна 

т.3 Подновяване на карта преди 
изтичане срока на валидност 

5 лв. Без промяна 



т. 4 Промяна на параметри  

– транзакционни лимити 

1 лв. Без промяна 

т. 5 Месечна такса за 
управление на кредита при 
карти, издадени на основание 
договор, сключен до 22.07.2014 
г. включително. 

 

0.17% 

върху 
размера 

на 

кредитния 
лимит 

Без промяна 

т.6 Такса за ангажимент при 
карти, издадени на основание 
договор, сключен до 22.07.2014 
г. включително. 

 

0.9% 
еднократно 

върху 
размера на 

кредитния 
лимит 

Без промяна 

т. 7 Транзакции с кредитни 
карти Маркет и Маркет+: 

 т. 7 Транзакции:  

- заплащане на стоки и услуги 

при търговци в България  

безплатно а) заплащане на стоки и 
услуги 

при търговци в България  

безплатно 

- теглене на пари в брой от АТМ 
в България  

2% б) теглене на пари в брой 
от АТМ в България  

2% 

- авансово плащане в брой  

(cash advance) в банков клон в  

България  

3% в) авансово плащане в брой  

(cash advance) в банков 
клон в  

България  

3% 

- парични преводи през 
банкомат или Интернет, 
различни от  

цитираните по-горе 

2% г) парични преводи през 
банкомат или Интернет, 
различни от цитираните по-
горе 

2% 

- теглене на пари в брой в 
България чрез ПОС терминал 
при търговец след плащане на 
стоки и услуги при същия 
търговец 

1.50 лв. д) теглене на пари в брой в 
България чрез ПОС 
терминал при търговец след 
плащане на стоки и услуги 
при същия търговец 

1.50 лв. 

- Справка за наличност и 
последни 5 транзакции от АТМ 
/банкомат/ в България 

0.10 лв. е) Справка за наличност и 
последни 5 транзакции от 
АТМ /банкомат/ в България 

0.10 лв. 

- Справка за наличност през 0.10 лв. ж) Справка за наличност 0.10 лв. 



системата на ePay.bg през системата на ePay.bg 

- Справка за наличност и 
последни 5 транзакции през 
Mobb 

0.03 лв. 

 

з) Справка за наличност и 
последни 5 транзакции през 
Mobb 

0.03 лв. 

 

  и)  Теглене на пари в брой 
от АТМ в чужбина в местна 
валута 

EUR 3 плюс 
1%, мин. EUR 5 

  й)  Получаване на суми по 
кредитна карта (refund) 

2% 

  к)  Заплащане на стоки и 
услуги при търговци в 
чужбина 

безплатно 

  л)  Авансово плащане в 
брой (cash advance) в 
банков клон в чужбина 

EUR 3 плюс 
1.5%, мин. EUR 

10 

  м)   Отказана авторизация 
по транзакция 

EUR 0.20 

  н)  Справка за наличност по 
карта Visa/MasterCard от 
банкомат в чужбина 

1 лв. 

т. 8 Допълнителни операции с 
кредитни карти Маркет и 
Маркет+: 

 т. 8 Допълнителни 
операции: 

 

- получаване на месечно 
извлечение за извършени 
транзакции в ЦКБ 

 

Отменена,  

считано от  

26.08.2010 
год. 

а) получаване на месечно 
извлечение за извършени 
транзакции в ЦКБ 

 

Отменена, 

считано от 

26.08.2010 
год. 

- получаване на месечно  

извлечение по пощата 

2 лв. б) получаване на месечно  

извлечение по пощата 

2 лв. 

- блокиране и деблокиране на 
карта 

3 лв. в) блокиране и деблокиране 
на карта 

3 лв. 

- такса за надвишен кредитен 
лимит 

20 лв. г) такса за надвишен 
кредитен лимит 

20 лв. 

- такса за просрочие по 
кредитния лимит 

 

Не се 
прилага,  

считано от  

13.05.2010 
год. 

д) такса за просрочие по 
кредитния лимит 

 

Не се прилага, 

считано от 

13.05.2010 
год. 

- получаване на издадена карта 10 лв. е) получаване на издадена 10 лв. 



в клон, различен от клона 
издател 

карта в клон, различен от 
клона издател 

  ж)  Включване в 
“Електронна стоп -листа”  

действителните 
разноски 

  з)  Генериране на нов ПИН 
код, в случай че 
картодържателят го е 
забравил 

EUR 5 

  и)  Необоснована 
рекламация на транзакция 

ЕUR 20 

Забележка: 

Паричните преводи с карта през банкомат и в 
Интернет, посочени в т.7 от чл.7, се  

третират като преводи на пари в брой и 
включват: 

- стандартни парични преводи с карта  

- захранване на микросметки и други 
виртуални сметки 

- парични преводи чрез услуга Mobb 

- захранване на банкови карти и др. 

 

 

 

 

 

Без промяна 

 

IV. Променя т.2 от Чл. 14, както следва: 

БИЛО СТАВА 

Чл. 14 Такси по 
кредитни/Гарантирани карти 
MasterCard и Visa, издадени на 
основание договор, сключен след 

22.07.2014 г.: 

  

Чл. 14 Такси по 
кредитни/Гарантирани карти 
MasterCard и Visa, издадени на 
основание договор, сключен след 

22.07.2014 г.:   

2. Годишна такса за поддръжка на 
кредитни карти /Не се прилага за 
Гарантирани карти/ 

 
2. Годишна такса за поддръжка на 
кредитни карти /Не се прилага за 
Гарантирани карти/  

- MasterCard Standard / Visa Classic 25 лв. - MasterCard Standard / Visa Classic 25 лв. 

- MasterCard / Visa Business 50 лв. - MasterCard / Visa Business 50 лв. 

- MasterCard / Visa Gold 90 лв. - MasterCard / Visa Gold 90 лв. 

- Visa Platinum 200 лв. - Visa Platinum 200 лв. 



- Visa Gold Extra 25 лв. - Visa Gold Extra 25 лв. 

  - World MasterCard Без такса 

 

          Предоставените на Вашето внимание промени в Тарифата на Банката ще 
влязат в сила считано от 07 юли 2015 г. 

           

 


