В сила от: 24 октомври 2016 г. и ще се прилага с ефективна дата 27.12.2016.

Приложение №1

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

I. СМЕТКИ В НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА /EUR/
1. РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ И ДРУГИ БАНКОВИ СМЕТКИ
(без депозитни, набирателни и Escrow сметки)
Вид сметка

Олихвяем
минимум
EUR

Годишен лихвен процент
(в сила от 01.09.2015 г.)

Банкови сметки на
50.00
физически лица
Банкови сметки на други
500.00
клиенти
Разплащателни (персонални
50.00
картови) сметки
Олихвяването на сметките, по които се начисляват лихви,
календарен месец или на датата на тяхното закриване.

Не се олихвява
Не се олихвява
Не се олихвява
се извършва в края на всеки

2. ДЕПОЗИТНИ СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ДРУГИ КЛИЕНТИ
Срок на депозита

Олихвяем
минимум EUR

за една седмица

50.00

за две седмици

50.00

за 1 /един/ месец
за 3 /три/ месеца
за 6 /шест/ месеца
за 1 /една/ година

50.00
50.00
50.00
50.00

Безсрочен депозит
(за физически лица)

Годишен лихвен процент
не се предлага
0.05 - за съществуващи депозити
не се предлага
0.10 - за съществуващи депозити
0.20
0.30
0.60
0.90

Олихвяем
минимум EUR

Годишен лихвен процент

50.00

не се предлага
0.05 - за съществуващи депозити

II. СМЕТКИ В ДРУГА ВАЛУТА
1. РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ И ДРУГИ БАНКОВИ СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
(без депозитни, набирателни и Escrow сметки)
Банковите сметки във валути различни от EUR на физически лица, както и
разплащателни сметки на физически лица с персонални дебитни карти във валути,
различни от EUR НЕ СЕ ОЛИХВЯВАТ.
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2. РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ И ДРУГИ БАНКОВИ СМЕТКИ НА ДРУГИ КЛИЕНТИ
(без депозитни, набирателни и Escrow сметки)
Вид сметка
Банкови сметки в USD
Банкови сметки в GBP
Банкови сметки в CHF

Олихвяем
минимум
USD 500.00
GBP 500.00
CHF 500.00

Годишен лихвен процент
Не се олихвява
Не се олихвява
Не се олихвява

3. ДЕПОЗИТНИ СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ДРУГИ КЛИЕНТИ В USD
Срок на депозита

Олихвяем
минимум USD

за една седмица

50.00

за две седмици

50.00

за 1 /един/ месец
за 3 /три/ месеца
за 6 /шест/ месеца
за 1 /една/ година

50.00
50.00
50.00
50.00

Годишен лихвен процент
не се предлага
0.05 - за съществуващи депозити
не се предлага
0.10 - за съществуващи депозити
0.05
0.15
0.30
0.45

4. ДЕПОЗИТНИ СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ДРУГИ КЛИЕНТИ В GBP
Срок на депозита
за една седмица
за две седмици
за 1 /един/ месец
за 3 /три/ месеца
за 6 /шест/ месеца
за 1 /една/ година

Олихвяем минимум GBP
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Годишен лихвен процент
не се предлага
не се предлага
0.05
0.15
0.30
0.45

5. ДЕПОЗИТНИ СМЕТКИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ДРУГИ КЛИЕНТИ В CHF
Срок на депозита
за една седмица
за две седмици
за 1 /един/ месец
за 3 /три/ месеца
за 6 /шест/ месеца
за 1 /една/ година

Олихвяем минимум CHF
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
***

Годишен лихвен процент
не се предлага
не се предлага
0.03
0.05
0.08
0.10

***
Депозити във валути, различни от посочените в Тарифата се приемат по договореност.
*
Сметки във валути, различни от посочените в Тарифата не се олихвяват.
*
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.
*
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При изтичане на срока на договор за депозит, ако никоя от страните изрично не го
прекрати, договорът се подновява автоматично за същия срок и при лихвени условия,
съгласно приложимата Тарифа на банката към датата на подновяване.
*
При нарушаване срока на депозит, поради извършване на разпоредителни действия с
част или с цялата сума по сметката, Банката не дължи лихва на титуляря за изтеклия
период.
*
При разпореждане с част или с цялата сума по депозита преди датата на падежа се
изисква предварителна писмена заявка и се начисляват комисиони съгласно раздела за
касови операции от Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, прилагани от Банката.
*
Съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките, Фондът за гарантиране на
влоговете в банките гарантира пълното изплащане на паричните средства по всички
банкови сметки на клиентите (физически лица и други клиенти) в левове и в
чуждестранна валута и начислените лихви по тях, открити в Централна кооперативна
банка АД, в общ размер до 196,000 лева за всеки клиент.
*
Настоящата Тарифа влиза в сила от 24-ти октомври 2016 г. и ще се прилага с ефективна
дата 27.12.2016.
*
Считано от 01.07.2015 г., Централна кооперативна банка АД, клон Кипър не предлага
откриване на нови депозити със срок 1 и 2 седмици. Откритите и действащи до тази дата
депозити продължават да съществуват съгласно условията определени в действащата
Тарифа на Банката, до тяхното закриване по инициатива на титуляря.
*
Настоящото Приложение №1 „Тарифа за лихвите на ЦКБ АД, клон Кипър по
разплащателни, депозитни и други сметки” е одобрено от Управителния съвет на
Централна Кооперативна Банка АД и е неразделна част от Тарифата за лихвите, таксите
и комисионите, прилагани от ЦКБ АД в Република Кипър.
***

3/3

