Параметри на програма Cash back по кредитни карти, издадени
от ЦКБ АД и условия при прилагането ѝ

1. Програма Cash back по кредитни карти представлява ежемесечно възстановяване
на процент от сумата на извършените с картата през предходния месец
транзакции на ПОС терминали в България. Процентът и максималният размер на
Cash back се определят в зависимост от вида на кредитната карта.
2. Програмата Cash back по кредитни карти, издадени от ЦКБ АД, стартира на
01.03.2019 година и е валидна за кредитни карти, издадени на физически лица.
3. Cash back се предоставя:
 по всички международни кредитни карти, издавани от ЦКБ АД;
 само за транзакции, представляващи плащане на стоки и услуги с кредитната
карта, извършени на физически ПОС терминали на територията на страната.
4. Cash back не се предоставя:
 за транзакции извършени в интернет като, но не само: плащания към онлайн
магазини, плащане на сметки през електронни портали от типа на ePay,
прехвърляне на средства от кредитната карта към сметка или друга карта,
плащания към сайтове за залагане или друг тип хазартни игри и други;
 за транзакции на банкомат – теглене на пари в брой, плащане на битови
сметки, прехвърляне/превод на пари;
 за транзакции по теглене на пари в брой от физически ПОС терминали.
5. Начисляване на Cash back по кредитни карти се извършва ежемесечно, до 12-то
число на месеца, следващ месеца в който са направени транзакциите.
 Пример: На 12 април се начислява Cash back за транзакциите извършени с
кредитната карта в периода 01 март – 31 март. На 12 май се начислява Cash
back за транзакциите извършени с кредитната карта в периода 01 април – 30
април и т.н.
6. Процентът на предоставяния от ЦКБ Cash back е диференциран според типа на
кредитната карта, както следва:
 За кредитни карти Visa Classic и Mastercard Standard размерът на
предоставяния Cash back е 1.50 % от сумата на транзакциите, извършени на
физически ПОС терминали на територията на страната през месеца,
предхождащ начисляването;
 За кредитни карти Visa Gold, Visa Platinum, Mastercard World и Mastercard Gold
размерът на предоставяния Cash back е 2.00 % от сумата на транзакциите,
извършени на физически ПОС терминали на територията на страната през
месеца, предхождащ начисляването.
7. Cash back по кредитни карти се начислява всеки месец до достигане на
предварително определен максимален размер за всеки шестмесечен период.

8. Максималният размер за начисляване на Cash back е диференциран според типа
на кредитната картата, както следва:
 За кредитни карти Visa Classic и Mastercard Standard максималният размер на
Cash back, който може да бъде начислен по една карта, за един шестмесечен
период, е 40 лв.;
 За кредитни карти Visa Gold, Visa Platinum, Mastercard World и Mastercard
Gold, максималният размер на Cash back, който може да бъде начислен по
една карта, за един шестмесечен период, е 100 лв.;
9. Шестмесечният период, упоменат в предходната точка започва да тече:
 за кредитни карти издадени преди или през месец март 2019 г. – от месец
март 2019 г.;
 за всяка кредитна карта издадена след месец март 2019 г. - от датата на
нейното издаване.
10. В случай, че максималният размер на начислявания Cash back бъде достигнат
преди шестия месец, начисляванията се прекратяват за съответния шестмесечeн
период и старират отново през следващото шестмесечие.

11. Проверка на сумите на начисления Cash back може да се прави чрез месечното
извлечение по кредитната карта или в офис на банката.

