
 Уважаеми клиенти, 
 
 С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 28.08.2014 год. Управителния 

съвет на Банката взе решение за промяна в „Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по 
разплащателни, депозитни и други сметки” - Приложение 1, неразделна част от „Тарифа за 
лихвите, таксите и комисионите, прилагани от Банката”. 

 
Промяната влиза в сила считано от 01.09.2014 год. и се отнася за условия по 

депозитни сметки. 
 

 
 
 
 

Приложение 1 
 
 
 
 

ТАРИФА ЗА ЛИХВИТЕ 
на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други сметки 

 
 
 
 

Раздел II „ЛИХВЕНИ УСЛОВИЯ ПО СМЕТКИ НА ДРУГИ КЛИЕНТИ”  
 
 
1. Сметки в национална валута /BGN/ 
 
 
т. 1.2. Депозитни сметки: 
 
 

   
БИЛО: 

 
СТАВА: 

 

Срок  на депозита Олихвяем 
минимум  

Годишен лихвен 
процент 

Годишен лихвен 
процент 

за една седмица 100.00 0.20 0.50 

за две седмици 100.00 0.25 0.75 

за 1 /един/ месец 100.00 1.50 2.25 

за 3 /три/ месеца 100.00 2.25 3.25 

за 6 /шест/ месеца 100.00 2.75 3.50 

за 1 /една/ година 100.00 3.25 4.00 

 
 



 
2. Сметки в чуждестранна валута 
 
т. 2.2.1. За сметки в ЕВРО /EUR 

 

  БИЛО: СТАВА: 

Срок  на депозита Олихвяем 
минимум  

Годишен лихвен 
процент 

Годишен лихвен 
процент 

за една седмица 50.00 0.20 0.25 

за две седмици 50.00 0.25 0.50 

за 1 /един/ месец 50.00 1.25 2.00 

за 3 /три/ месеца 50.00 1.50 2.75 

за 6 /шест/ месеца 50.00 2.50 3.25 

за 1 /една/ година 50.00 3.00 3.75 

 
 
 

3. Променя текста към т.1.6. ЦКБ ПРИВИЛЕГИРОВАН ДЕПОЗИТ + в ЛЕВА от „Раздел 
I ЛИХВЕНИ УСЛОВИЯ ПО СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА” - т.1 Сметки в 
национална валута /BGN/ 
 
БИЛО: 

 Считано от първия работен ден, следващ изтичането на 24-ия месец, ако няма изрично 
волеизявление от страна на клиента за закриване на депозита или за откриване на нов 
Привилегирован депозит + в лева, депозитът започва автоматично да се олихвява с лихвения 
процент, определен за стандартен едномесечен депозит, съгласно приложимото към тази дата 
Приложение №1  „Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други 
сметки” към „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите, прилагани от Банката”. 

 
СТАВА: 

 Считано от първия работен ден, следващ изтичането на 24-ия месец, ако няма изрично 
волеизявление от страна на клиента за закриване на ЦКБ ПРИВИЛЕГИРОВАН ДЕПОЗИТ + в 
лева, същият започва автоматично да се олихвява с лихвения процент, определен за 
стандартен едномесечен депозит във валута лева, съгласно приложимото към тази дата 
Приложение №1 - „Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други 
сметки”, неразделна част от „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите, прилагани от 
Банката”. 
 
 

4. Променя текста към т.2.6. ЦКБ ПРИВИЛЕГИРОВАН ДЕПОЗИТ + В ЕВРО от „Раздел 
I ЛИХВЕНИ УСЛОВИЯ ПО СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА” - т.2 Сметки в 
чуждестранна валута 
 
БИЛО: 

 Считано от първия работен ден, следващ изтичането на 24-ия месец, ако няма изрично 
волеизявление от страна на клиента за закриване на депозита или за откриване на нов 
Привилегирован депозит + в евро, депозитът започва автоматично да се олихвява с лихвения 
процент, определен за стандартен едномесечен депозит, съгласно приложимото към тази дата 
Приложение №1  „Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други 
сметки” към „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите, прилагани от Банката”. 

 
 
 



 
СТАВА: 

 Считано от първия работен ден, следващ изтичането на 24-ия месец, ако няма изрично 
волеизявление от страна на клиента за закриване на ЦКБ ПРИВИЛЕГИРОВАН ДЕПОЗИТ + в 
евро, същият започва автоматично да се олихвява с лихвения процент, определен за 
стандартен едномесечен депозит във валута EUR, съгласно приложимото към тази дата 
Приложение №1 - „Тарифа за лихвите на ЦКБ АД по разплащателни, депозитни и други 
сметки”, неразделна част от „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите, прилагани от 
Банката”. 
 
 

5. Променя заключителния текст на Тарифата за лихвите, както следва: 
 
БИЛО: 
Лихвите, които ЦКБ АД плаща по разплащателни, спестовни и депозитни сметки се 
начислява на база реален брой календарни дни за месеца и годината. 
 
СТАВА: 
Лихвите, които ЦКБ АД плаща по разплащателни, спестовни и депозитни сметки се 
начислява на база реален брой календарни дни за месеца и годината, освен ако за 
конкретен депозитен /спестовен продукт не е уговорено друго. 
 
 

*** 
 
Промените влизат в сила: 
  
§ за новооткрити депозитни сметки във валута BGN и EUR – считано от 01.09.2014 год. 
 
§ за действащи депозитни сметки във валута BGN и EUR – считано от датата на падеж 

или от датата на предоговаряне. 
 

*** 
 
 
 
С уважение, 
Централна кооперативна банка АД 
 
28.08.2014 год. 


