
 
 Уважаеми клиенти, 
 
 С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 21.08.2014 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 29.08.2014 год. и се отнася за условията по 

„Универсална сметка CCB CLUB” - същата считано от 29.08.2014 год. е с ново наименование: 
„Универсална спестовна сметка CCB CLUB”   

 
 

Приложение 1 
 

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

 
 
 
 I. ЛИХВЕНИ УСЛОВИЯ ПО СМЕТКА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 
 
 1. Сметки в национална валута /BGN/ 
 
 1.2. Универсална спестовна сметка “CCB Club” 
 

Било 
Става 

 

Минимално 
среднодневно 

претеглено салдо в 
лева 

Годишна 
лихва % 

Минимално 
среднодневно 

претеглено салдо 
в лева 

Годишна 
лихва % 

до 999.99 0.00% до 9.99 0.00 

1,000.00 – 30,000.00 3.00% 10.00 – 200,000.00 3.30 

30,000.01 – 
200,000.00 

3.30% над 200,000.01 3.60 

Универсална 
сметка „CCB 
CLUB“ в лева 

(за физически 
лица) 

над 200,000.01 3.60% 

Универсална 
спестовна 

сметка “CCB 
CLUB” в 
лева (за 

физически 
лица) 

  

 
- Сметката е предназначена за физически лица. 
- Минималната сума за откриване e 10 лева. 
- По сметката могат да се внасят и теглят суми по всяко време. 
- По сметката не се предоставя лихва, в случаите когато размерът на среднодневно претегленото 
салдо по нея за периода на олихвяване е по-малък от определения минимум. Банката 
възобновява олихвяването на сметката, в случай на постъпване на суми и наличие на 
среднодневно претеглено салдо по нея за периода на олихвяване равно или надвишаващо 
олихвяемия минимум. 
- Лихвеният процент се начислява върху среднодневно претеглено салдо за месечен период в 
зависимост от скалата за олихвяване на база реален брой календарни дни за месеца и годината. 
- Олихвяването на сметката се извършва в последния работен ден на всеки календарен месец или 
на датата на нейното закриване. 
- Годишният лихвен процент се определя в зависимост от среднодневното претеглено салдо по 
сметката. 
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2. Сметки в чуждестранна валута 
 
 
2.2. Универсална спестовна сметка “CCB Club” в ЕВРО /EUR/ 
 

Било Става 

Минимално 
среднодневно 

претеглено салдо в 
EUR 

Годишна 
лихва 

%  

Минимално 
среднодневно 

претеглено 
салдо в евро 

Годишна 
лихва % 

до 499.99 0.00 до 4.99 0.00 

500.00 – 15,000.00 3.00 
5.00 – 

100,000.00 
3.30 

15,000.01 – 100,000.00 3.30 над 100,000.01 3.60 

Универсална 
сметка „CCB 
CLUB” в евро 

(за 
физически 

лица)  

над 100,000.01 3.60 

Универсална 
спестовна 

сметка „CCB 
CLUB“ в 

евро 
(за 

физически 
лица) 

  

 
- Сметката е предназначена за физически лица. 
- Минималната сума за откриване e 5 евро. 
- По сметката могат да се внасят и теглят суми по всяко време. 
- По сметката не се предоставя лихва, в случаите когато размерът на среднодневно претегленото 
салдо по нея за периода на олихвяване е по-малък от определения минимум. 
 Банката възобновява олихвяването на сметката, в случай на постъпване на суми и наличие на 
среднодневно претеглено салдо по нея за периода на олихвяване равно или надвишаващо 
олихвяемия минимум. 
- Лихвеният процент се начислява върху среднодневно претеглено салдо за месечен период в 
зависимост от скалата за олихвяване на база реален брой календарни дни за месеца и годината. 
- Олихвяването на сметката се извършва в последния работен ден на всеки календарен месец или 
на датата на нейното закриване. 
- Годишният лихвен процент се определя в зависимост от среднодневното претеглено салдо по 
сметката. 

 
 

*** 
 Лихвите влизат в сила считано от 29.08.2014 год. - за новооткрити и действащи сметки. 
 За операции от/по универсални спестовни сметки CCB CLUB, открити на и след 
29.08.2014 год. се прилага „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите, прилагани от Банката” 
– дължат се всички приложими такси и комисиони към датата на извършване на съответната 
операция, определени за спестовните сметки. 

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


