Уважаеми Клиенти,
С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 25 април 2019 г. Управителният съвет на
Банката взе решение за следната промяна в “Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на ЦКБ АД в
сила от 1.7.2019 г..:
I.
В Раздел I „ОТКРИВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ” се правят следните изменения:
БИЛО
СТАВА
ЛВ.
Чл.2 Месечни такси за поддържане на
Чл.2 Месечни такси за поддържане на
банкови сметки и извлечения на движението
банкови сметки и извлечения на
по тях
движението по тях
т.1 Разплащателни сметки и сметки с
т.1 Разплащателни сметки и сметки с
дебитни карти на физически лица в
дебитни карти на физически лица в
национална и чуждестранна валута
национална и чуждестранна валута
г) сметки, по които е наложен запор
г) сметки, по които е наложен запор
- по сметки с дебитни карти
10.00 лв./5 EUR
- по сметки с дебитни карти
12.00 лв.
т.2.1 Акредитивни сметки и сметки със
15 лв./9 EUR
т.2.1 Акредитивни сметки и сметки със
18 лв.
специално предназначение на физически
специално
предназначение
на
лица в национална валута и чуждестранна
физически лица в национална валута и
валута, по които е наложен запор
чуждестранна валута, по които е
наложен запор
т.3
Разплащателни,
набирателни,
т.3
Разплащателни,
набирателни,
акредитивни,
ликвидационни,
особени,
акредитивни, ликвидационни, особени,
Escrow и други сметки на други клиенти
Escrow и други сметки на други клиенти
а) в национална валута
а) в национална валута
- за поддържане на сметка, по която е
18.00 лв.
- за поддържане на сметка, по която е
20.00 лв.
наложен запор, в т.ч. предоставяне на
наложен запор, в т.ч. предоставяне на
дневно извлечение за извършени движения
дневно извлечение за извършени
от/по сметката
движения от/по сметката
б) в чуждестранна валута
б) в чуждестранна валута
- за поддържане на сметка, по която е
9 EUR
- за поддържане на сметка, по която е
наложен запор, в т.ч. предоставяне на
наложен запор, в т.ч. предоставяне на
дневно извлечение за извършени движения
дневно извлечение за извършени
от/по сметката
движения от/по сметката
II. В Раздел II „КАСОВИ ОПЕРАЦИИ” се правят следните допълнения:
БИЛО
СТАВА
Чл.1 Касови операции в национална
Чл.1 Касови операции в национална
валута
валута
т.3 По депозитни и разплащателни сметки
т.3 По депозитни и разплащателни
на физически лица, които не са търговци
сметки на физически лица, които не са
и не извършват търговски плащания чрез
търговци и не извършват търговски
сметките си, независимо в кой клон на
плащания чрез сметките си, независимо
Банката е открита сметката:
в кой клон на Банката е открита
сметката:
б) теглене в брой на суми:
б) теглене в брой на суми:
(добавя се ново четвърто тире,

ЛВ.

старите четвърто и пето тире
стават съответно пето и шесто
тире,
без
промяна
на
съдържанието им)

-

………………………………
……………………………..
……………………………..

……………………………
…………………………..
…………………………..
на
несеквестируеми
суми,
включително суми над размера на
запора, от запорирани разплащателни
сметки без закриване
до 5000 лв.
над 5000 лв.

…………………………….
…………………………….
Чл.2 Касови операции в чуждестранна
валута
т.6 По депозитни и разплащателни сметки
на физически лица, които не са търговци
и не извършват търговски плащания чрез
сметките си, независимо в кой клон на
Банката е открита сметката
б) теглене в брой на суми:

…………………………….
……………………………
Чл.2 Касови операции в чуждестранна
валута
т.6 По депозитни и разплащателни
сметки на физически лица, които не са
търговци и не извършват търговски
плащания чрез сметките си, независимо
в кой клон на Банката е открита
сметката
б) теглене в брой на суми:
(добавя се ново четвърто тире,

старите четвърто и пето тире
стават съответно пето и шесто
тире,
без
промяна
на
съдържанието им)

8.00 лв.
8.00 лв. плюс 0,3%
за сумата над 5000
лв.
макс. 250 лв.

ЕUR

6 ЕUR
9 EUR

10 EUR

EUR

-

-

………………………………
……………………………..
……………………………..

……………………………
…………………………..
…………………………..
на
несеквестируеми
суми,
включително суми над размера на
запора, от запорирани разплащателни
сметки без закриване
до 2500 EUR
над 2500 EUR

………………………………
……………………………..

-

……………………………
…………………………..

III. В Раздел III „РАЗПЛАЩАНИЯ” се правят следните изменения:
БИЛО
СТАВА
Чл.19 При превод в изпълнение на запор
Чл.19 При превод в изпълнение на
по сметка на органа, наложил запор, се
запор по сметка на органа, наложил
събират следните такси от сметката, от
запор, се събират следните такси от
която се извършва превода:
сметката, от която се извършва
превода:
т.1 Вътрешнобанков безкасов превод в
т.1 Вътрешнобанков безкасов превод в
национална и чуждестранна валута:
национална и чуждестранна валута:
а) от сметки на физически лица
2.00 лв./1 EUR
а) от сметки на физически лица
т.2 Междубанков безкасов превод в
т.2 Междубанков безкасов превод в
национална валута
национална валута
а) от сметки на физически лица
5 лв.
а) от сметки на физически лица
т.4 Междубанков безкасов превод в
0.50%
т.4 Междубанков безкасов превод в
чуждестранна валута:
мин. EUR 65
чуждестранна валута:
макс. EUR 650
IV. В Раздел IV ОПЕРАЦИИ С БАНКОВИ КАРТИ се правят следните допълнения:
БИЛО
СТАВА
Чл.1 Операции с електронни дебитни
Чл.1 Операции с електронни дебитни
карти /ЕДК/
карти /ЕДК/
т.15 Такса за блокиране/деблокиране на
3 лв.
т.15 Такса за блокиране/деблокиране на
карта
карта
т. 15а такса за блокиране и деблокиране
на карта на основание запор
V.

4 EUR
4 EUR плюс 0,3% за
сумата над 2500 EUR
макс. 125 EUR

ЛВ.

EUR

3 лв.

1.50 EUR

6 лв.
0.3%
мин. EUR 50
макс. EUR 300

3 лв.
5 лв.

Създава се нов раздел „НАЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОР” със следното съдържание:
Раздел XIIб
НАЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОР

Чл.1 Еднократна такса за обработка и първоначално налагане на
обезпечителен запор/запор за изпълнение:

12 лв. с вкл. ДДС

ЗАБЕЛЕЖКА: Таксата се дължи за всеки отделен наложен запор върху банковата сметка.
Чл. 2. Еднократна такса за изпълнение на Разпореждане за разрешение
12 лв. с вкл. ДДС
за неотложни плащания, издадено от публичен изпълнител към НАП
Чл. 3. Еднократна такса за обработка на Разпореждане за изпълнение на
6 лв. с вкл. ДДС
запор, след налагане на обезпечителна мярка:
VI. В Раздел XIII ДРУГИ ОПЕРАЦИИ се правят следните изменения и допълнения:
БИЛО
СТАВА
Чл. 8 Издаване на удостоверение
Чл. 8 Издаване на удостоверение
т.5 Издаване на удостоверение на
физически, юридически лица или други
клиенти за наличие на блокирани суми
по клиентски сметки в изпълнение на
наложен запор:
т.6 Издаване на удостоверение на
физически, юридически лица или други
клиенти за наличие на блокирани суми
по клиентски сметки в изпълнение на
наложен запор в рамките на работния
ден:
Чл. 11а Такса за отговор по запитвания
относно банкови сметки и друго
имущество на клиент – физическо,
юридическо лице или други клиенти,
предоставено за съхранение в Банката,
от различни институции, освен по
засекретени производства

EUR 6 с вкл. ДДС (или равностойност в
друга валута, различна от евро)

EUR 6 с вкл. ДДС (или равностойност в
друга валута, различна от евро)
EUR 3 с вкл. ДДС (или равностойност в
друга валута, различна от евро)

48 лв. с вкл. ДДС

60 лв. с вкл. ДДС

6 лв. с вкл. ДДС

„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.“

