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Уважаеми Клиенти, 

С настоящото обявление Ви уведомяваме, че на дата 18.06.2020 г. Управителният съвет на Банката взе 
решение за следната промяна в „Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица” и 
„Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти” в сила от 24.08.2020 г.: 

1. В Раздел II. „КАСОВИ ОПЕРАЦИИ”, Раздел XIII. „ДРУГИ ОПЕРАЦИИ” в тарифата за физически 
лица се правят следните изменения:  
 

 
Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ Било Раздел II. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ Става 

Чл.2. Теглене на суми в брой   Чл.2. Теглене на суми в брой   

т.1. От разплащателни сметки,
спестовни сметки (в т.ч. Универсална 
спестовна сметка „CCB CLUB“, ЦКБ 
спестовна сметка, Детски безсрочен 
депозит, Спестовна сметка) и срочни 
депозити  не на падеж (в т.ч. Детски 
срочен депозит) 

0.35%, мин. 4 лв. 0.5%, мин. 2.50 
EUR 

т.1. От разплащателни сметки,
спестовни сметки (в т.ч. Универсална 
спестовна сметка „CCB CLUB“, ЦКБ 
спестовна сметка, Детски безсрочен 
депозит, Спестовна сметка) и срочни 
депозити  не на падеж (в т.ч. Детски 
срочен депозит) 

до 100 лв. – 9 лв., от 
100.01 лв. до 2000 
лв. – 2.50 лв., над 
2000.01 – 0.35% 

0.5%, мин. 
2.50 EUR 

Раздел XIII. ДРУГИ ОПЕРАЦИИ  Раздел XIII. ДРУГИ ОПЕРАЦИИ  

Чл. 11. Такса за проверка на 
пълномощно, заверено от 
български нотариус при 
първоначално депозиране в 
банката (с вкл. ДДС) 

5 лв. 
 

Чл. 11. Такса за проверка на 
пълномощно при първоначално 
депозиране в банката (с вкл. ДДС) 

5 лв. 

 
 
 
 

2. В Раздел XIV. „ДРУГИ ОПЕРАЦИИ” в тарифата за  бизнес клиенти се правят следните изменения: 
 
 

Раздел XIV. ДРУГИ ОПЕРАЦИИ           Било Раздел XIV. ДРУГИ ОПЕРАЦИИ         Става 

Чл. 13. Такса за проверка на 
пълномощно, заверено от 
български нотариус при 
първоначално депозиране в 
банката (с вкл. ДДС) 

5 лв. 
 

Чл. 13. Такса за проверка на 
пълномощно при първоначално 
депозиране в банката (с вкл. ДДС) 

5 лв. 

 

 

Промените по Раздел II. „КАСОВИ ОПЕРАЦИИ” и Раздел XIII. „ДРУГИ ОПЕРАЦИИ” в тарифата за физически лица и 
по Раздел XIV. „ДРУГИ ОПЕРАЦИИ” в тарифата за бизнес клиенти влизат в сила считано от дата 24.08.2020 г. 

 


