ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

Т А Р И Ф А

за лихвите, таксите и комисионите,
прилагани от ЦКБ АД в Република Кипър
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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящата Тарифа регламентира обичайните лихвени условия, комисиони, такси
и други разноски, прилагани от ЦКБ АД /Банката/, в случай че няма изрично
договорени други такива между Банката и нейните клиенти или кореспонденти по
конкретни сделки.
2. Равностойността в EUR на таксите и комисионите по операции в друга валута се
изчислява на база централен курс за деня.
3. Неразделна част от настоящата Тарифа са приложенията за минималните салда за
откриване и поддържане, както и за лихвите, начислявани от ЦКБ АД по банковите
сметки в EUR и друга валута.
4. По смисъла на тази Тарифа, за клиенти на Банката се считат:
- физически лица, които имат открита сметка при Банката;
- юридически лица /търговци/, които имат открита сметка при Банката.
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РАЗДЕЛ I
ОТКРИВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ

Чл.1 Такси за откриване на банкови сметки
т.1 на физически лица
т.2 на юридически лица

Чл.2 Месечни такси за поддържане на банкови сметки и
извлечения на движението по тях
т.1 Разплащателни, акредитивни и други сметки в EUR и
друга валута
т.1.1. за физически лица
т.1.2. за юридически лица:
– за поддържане на сметка, в т.ч. предоставяне на дневно
извлечение за извършени движения от /по сметката
за
предоставяне
на
месечно
извлечение
от
сметка, при изрично искане на титуляря
т.2 Депозитни сметки на физически и юридически лица
т.3 Сметки под условие

Без такса
10 EUR,
еднократно при
откриване на
сметката

Без такса
5 EUR,
месечно
2 EUR,
на извлечение
Без такса
По договаряне,
според сложността
на сделката

Чл.3 Лихви по банкови сметки – Банката прилага лихвени проценти по привлечени
средства в EUR и в друга валута, съобразно приложението за лихвите по банкови
сметки, ако в конкретния договор не е предвидено друго.
Чл.4 Банката начислява и плаща лихви по привлечените средства в EUR и в друга
валута на база 365/360 дни.
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РАЗДЕЛ II КАСОВИ
ОПЕРАЦИИ

Чл.1 Касови операции:
т.1 Внасяне на суми в брой
т.2 Теглене на суми в брой
т.3 Касови операции за суми над 100 000 EUR
т.4 По депозитни и разплащателни сметки на физически
лица, които не са търговци и не извършват търговски
плащания чрез сметките си:
а) внасяне в брой на суми
- по сметки в друг клон на Банката
до 1000 EUR
от 1000.01 EUR до 5000 EUR
от 5000.01 EUR до 10000 EUR
над 10000 EUR

- по срочни депозити
- по разплащателни сметки и депозити на виждане
до 10 000 EUR
над 10 000 EUR
б) теглене в брой на суми:
- от сметки в друг клон на Банката
- от срочни депозити, на падеж
- от срочни депозити, не на падеж
- от разплащателни сметки и депозити на виждане
до 10 000 EUR
над 10 000 EUR

0.2% от сумата,
мин. 2 EUR
0.2% от сумата,
мин. 2 EUR
По договаряне

3 EUR
5 EUR
10 EUR
мин. 10 EUR плюс
0.2% за сумата
над 10000 EUR
Без комисиона
Без комисиона
0.2% за сумата
над 10 000 EUR
Прилага се
Чл.1, т.2
Без комисиона
Прилага се
Чл.1, т.2
Без комисиона
0.2% за сумата
над 10 000 EUR

Размерът на вноските и тегленията се изчислява общо за
деня за всеки клиент.
т.5 Внасяне на суми в брой от лица, които не са клиенти на
ЦКБ АД, по сметки, които не се водят при ЦКБ АД
/междубанкови преводи/
т.6 Теглене на суми в брой от лица, които не са клиенти на
ЦКБ АД
т.7 Приемане на монети на каса, сортирани:

1%, мин. 2 EUR

1%, мин. 4 EUR
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а) с вноска по сметка – на физически и други лица

б) без вноска по сметка /размяна срещу банкноти/
т.8 За проверка, подмяна и /или размяна на банкноти, без
внасяне по сметка
т.9 При предварителна заявка за теглене на суми в брой или
отказ от нея или намаляване на сумата в деня на тегленето,
Банката събира комисиона в размер на 0.2% върху
отказаната /намалената сума, но не по-малко от 10 EUR.

Прилага се
Чл.1, т.1 или
Чл.1, т.4 (а)
2%, мин. 3 EUR
2%, мин. 3 EUR

Забележка:
За теглене на суми в брой над 10 000 ЕUR, или тяхната равностойност в друга
валута, се изисква предварителна заявка от три работни дни.
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РАЗДЕЛ III. РАЗПЛАЩАНИЯ

Чл.1 Наредени вътрешнобанкови плащания в EUR или в
друга валута, между клиенти на Банката
т.1 За вътрешноклонови плащания
/плащания от и по сметки в ЦКБ АД клон Кипър /
т.2 За междуклонови плащания
/плащания от сметки в ЦКБ АД клон Кипър по сметки в други
клонове на Банката/
т.3 За плащания, инициирани по електронен начин
/Internet Banking/
т.4 За плащания в BGN /вносни бележки/ през ePay.bg

1 EUR

2 EUR
1 EUR
0,20 EUR

Чл.2 Наредени безкасови вътрешноклонови преводи в EUR
или в друга валута от разплащателна или депозитна сметка
по депозитна сметка или обратно на един и същи клиент

Без такса

Чл.3 Наредени безкасови междуклонови преводи в EUR или
в друга валута от разплащателна или депозитна сметка по
депозитна и обратно на един и същи клиент

Прилага се
Чл.1, т.2

Чл.4 Наредени вътрешноклонови и междуклонови плащания
в EUR или в друга валута от лица-неклиенти на Банката:
т.1 когато бенефициентът има сметка в Банката
т.2 когато бенефициентът няма сметка в Банката

6 EUR
9 EUR

Чл.5 В случаите по чл. 4, т.1 - такса броене /по Раздел II.
чл.1., т.1./ се заплаща отделно.
Когато и бенефициентът не е клиент на Банката /чл. 4, т.2/,
такса броене /по Раздел II. чл.1., т.2./ се заплаща и от него
при получаване в брой на сумата по превода.
Чл.6
Наредени междубанкови плащания в EUR
територията на РКипър
т.1 Плащания, инициирани на гишетата на Банката

на

т.2 Плащания, инициирани по електронен начин
/Internet Banking/
т.3 Плащания в BGN /вносни бележки/ през ePay.bg
т.4 Плащания с депозиране на пари в наличност
т.5 Такса за върнат JCC превод по вина на клиента

0,15%;
мин. 5 EUR,
макс. 12 EUR
0,10%;
мин. 3 EUR,
макс. 6 EUR
0,41 EUR
3 EUR плюс
0,2% - мин. 5 EUR
18 EUR

Чл.7 Получени междубанкови преводи в EUR от банки на
територията на Република Кипър
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т.1 Входящи преводи
- до 5000 EUR
- от 5000.01 EUR до 50000 EUR
- над 50000 EUR
т.2 Входящи преводи по трудови възнаграждения (заплати)

1 EUR
3 EUR
15 EUR
Без такса

Чл.8 Местни чекове в EUR
т.1 Издаване на чекови книжки
т.2 Спиране на плащане по чек
т.3 Връщане на неплатен чек, теглен срещу ЦКБ АД клон
Кипър
- поради липса на средства
/събира се от издателя/
- поради бъдеща дата на издаване
/събира се от бенефициента/
т.4 Връщане на неплатен чек депозиран /изплатен/ по
сметка и върнат от друга банка независимо от причината
т.5 Връщане на платени чекове на издателя:
- за клиенти, които желаят да им бъдат върнати само някои
от чековете

- за клиенти, желаещи да им бъдат връщани всички чекове
т.6 Осребряване на местни чекове, издадени в EUR:
- теглени срещу ЦКБ клон Кипър
- теглени срещу други банки в Кипър

т.7 Издаване на банкови чекове /драфтове/
покритие при ЦКБ АД

в EUR

с

Чл.9 Наредени трансгранични междубанкови преводи, както
и преводи във валута, различна от EUR:
т.1 SEPA преводи в рамките на ЕС:
а) плащания, инициирани на гишетата на Банката

б) плащания, инициирани по електронен начин
/Internet Banking/
т.2 Други трансгранични преводи /non – SEPA/

10 ЕUR - малки;
12 ЕUR - големи
8.50 ЕUR за чек
0.50 ЕUR
35 ЕUR за чек
6 ЕUR за чек
3.5 ЕUR за чек

2 ЕUR
за всеки ден,
на който е
дебитиран чек от
разплащателната
сметка
12 ЕUR на месец
Без такса
0.2%,
мин. 3.5 ЕUR за чек
или
1 ЕUR за чекове на
Централната Банка
на Кипър
0.15%,
мин. 5 ЕUR,
макс. 20 ЕUR

0,15%;
мин. 5 EUR,
макс. 20 EUR
0,10%;
мин. 3 EUR,
макс. 15 EUR
0,15%;
мин. 8,50 EUR,
макс. 150 EUR
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т.3 SWIFT разноските в размер на 8 EUR за нареден превод се заплащат
допълнително само за преводите по чл.9, т.2.
Чл.10 Преводи към други банки на територията на
РБългария
/не се прилага за преводи чрез услугата “Интернет
банкиране”/
SWIFT разноските за наредения превод се заплащат
отделно.
- с вальор деня на нареждането на превода
/при възможност/
• за суми до EUR 500 000 или равностойност в друга
валута
• за суми над EUR 500 000 или равностойност в друга
валута
- с вальор деня, следващ нареждането на превода
• за суми до EUR 500 000 или равностойност в друга
валута
• за суми над EUR 500 000 или равностойност в друга
валута

6 EUR
плюс
8 EUR такса SWIFT

Допълнително:
0.1%
макс. 250 EUR

Допълнително:
0.05%, макс.
250 EUR

Чл.11 Получени вътрешнобанкови преводи

Без такса

Чл.12 Получени трансгранични междубанкови преводи,
както и преводи във валута, различна от EUR
т.1 SEPA преводи от страни в ЕС:
т.2 Други трансгранични преводи /non – SEPA/ по сметки в
Банката:

Без такса

3 EUR
- за суми до 1000 EUR, включително
- за суми над 1000 EUR

- по депозитна сметки на физически лица в Банката
т.3 За бенефициенти, които нямат сметки в ЦКБ АД клон
Кипър /с изплащане на каса/

Чл.13 Допълнителни такси
т.1 При канцелиране на превод в EUR за банка на
територията на Република Кипър и /или извършване на
сторно операция в EUR по искане на наредителя /вносителя
т.2 Канцелиране или промяна на нареден трансграничен
превод или превод във валута, различна от EUR, по искане
на наредителя /вносителя - освен реалните разноски
т.3 Такса за неизпълнен превод поради недостиг на средства

0.1%, мин.
5 EUR,
макс. 25 EUR
Без такса
Допълнително
се удържат
комисионите за
теглене на каса от
неклиенти на
Банката

10 EUR
35 EUR
плюс разноските
на кореспондента
4 EUR
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т.4 За ползване на средства по получени преводи преди
вальора за клиента /на датата на кореспондентския вальор/,
при съгласие от страна на ЦКБ АД – допълнително към чл.12

0.1%, мин.
5 EUR,
макс. 25 EUR

Забележка:
Комисионата се удържа за всеки календарен ден преди датата на кореспондентския
вальор.
т.5 Запитване за наредени преводи за други банки, по
искане на клиента

т.6 Запитване за получени преводи от други банки, освен
реалните разноски
т.7 За наредени междубанкови преводи към банки в
Европейското Икономическо Пространство, за които не е
посочен конкретен IBAN на бенефициента, Банката събира
от наредителя допълнителна комисиона.

35 EUR
плюс
такса SWIFT 8 EUR ,
плюс
разноските на
кореспондента
Без такса
8 EUR

Забележки:
1. Условните преводи се третират като документарни акредитиви.
2. Връщането на получен превод по нареждане на бенефициента се третира като
нареден превод.
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РАЗДЕЛ IV
ОПЕРАЦИИ С БАНКОВИ КАРТИ

Чл.1 Операции с електронни дебитни карти /ЕДК/:
т.1 Издаване на дебитна карта, допълнителна карта или
подновяване на карта поради изтекъл срок на валидност
т.2 Издаване или подновяване на повече от една карта на
един картодържател
т.3 Подновяване поради загубване, открадване, повреда и
др. по време на срока на валидност на картата
т.4 Теглене от терминално устройство АТМ /банкомат/ или
чрез ПОС терминал в банка
т.5 Плащане чрез ПОС терминал
т.6 Плащане на периодични сметки по телефон и интернет
т.7 Промяна на блокираната сума от картовата сметка за
ползване само чрез банковата карта
т.8 Промяна на дневните и седмични лимити по картата
т.9 Такса за блокиране /деблокиране на карта
т.10 Лихвен процент по персонална картова сметка в:
- EUR
- USD
т.11 Извлечения по персонална картова сметка:
- по пощата
- при поискване в ЦКБ
т.12 Абонамент за извлечения от всички банкови сметки на
клиента по Интернет /на периоди/
т.13 Такси за изпращане на потвърждение за извършен
превод в BGN /вносна бележка/ през системата ePay.bg
а) потвърждение с писмо на адреса на картодържателя
б) потвърждение по факс на адреса на картодържателя
в) потвърждение с писмо на адреса на получателя
г) потвърждение по факс на адреса на получателя
т.14 Такса за ръчно освобождаване на блокирана сума по
картова разплащателна сметка
т.15 Неоснователно оспорване на транзакция
т.16 Справка за наличност по карта Visa Electron от
банкомат
т.17 Справка за наличност по карта Visa Electron от
банкомат в България
т.18 Генериране на нов ПИН -код за Visa Electron

Без такса
Без такса
8 EUR
2 EUR
Без такса
0,80 EUR
2 EUR
5 EUR
5 EUR
3 %
2 %
5 EUR
1 EUR
Без такса на ЦКБ
/само на еPay/

1.50
2.50
1.50
2.50

EUR
EUR
EUR
EUR

5 EUR
20 EUR
Без такса
Без такса
5 EUR

Забележка:
При сключване на договор с работодател за получаване на заплатите по картова
сметка, за повече от 20 картодържатели, ЦКБ АД може да договаря и други условия
по издаване и обслужване на ЕДК.
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Чл.2 Операции с международни кредитни карти Visa:
т.1 Издаване и подновяване на основна или допълнителна
карта:
- Класик
- Бизнес
- Златна
т.2 Експресно издаване за всички видове карти – до 5
работни дни
т.3 Подновяване на карта преди изтичане срока на
валидност
т.4 Промяна на параметри на всички видове карти – лимити
т.5 Месечна такса за поддържане по видове карти /не се
прилага за карта Фаворит/
- Класик
- Бизнес
- Златна
т.6 Размер на минимален неснижаем остатък при
Гарантирана карта
- Класик
- Бизнес
- Златна
т.7 Лихви по гаранционни депозити:
- гаранционен депозит в BGL, USD или ЕUR

т.8 Транзакции с международни кредитни карти:
- теглене на пари в брой от АТМ в България в лева
- теглене на пари в брой от АТМ в Кипър
- заплащане на стоки и услуги при търговци на ПОС
- получаване на суми по кредитни карти /refund/
- авансово плащане в брой /cash advance/ в банков клон на
други банки
- авансово плащане в брой /cash advance/ в банков клон на
ЦКБ АД за картодържатели на Банката
т.9 Допълнителни операции с международни кредитни
карти:
- получаване на месечно извлечение за извършени
транзакции в ЦКБ
- получаване на месечно извлечение от картодържателя на
заявен в искането адрес
- блокиране и деблокиране на карта
- включване в “Електронна стоп -листа”
- генериране на нов ПИН код, в случай че картодържателят
го е забравил
- необоснована рекламация на транзакция

5 EUR
20 EUR
30 EUR
50 EUR
15 EUR
10 EUR

2 EUR
4 EUR
5 EUR

50 EUR;
50 USD
300 EUR;
300 USD
300 EUR;
300 USD
Лихвеният процент
съгласно вида
на депозита
2 EUR в България
3,33%,
мин. 2,50 EUR
Без такса
2%
3,33%,
мин. 2,50 EUR
1%,
мин. 2 EUR

2 EUR
5 EUR
5 EUR
действителните
разноски
5 EUR
20 EUR
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- отказана авторизация по транзакция
т.10 Такса за надвишен кредитен лимит
т.11 Такса за ангажимент при карта Фаворит

т.12 Месечна такса за управление на кредита при карта
Фаворит

т.13 Такса за просрочено задължение по карта Фаворит

т.14 Справка за наличност по карта Visa от банкомат
т.15 Справка за наличност по карта Visa от банкомат в
България
Чл.3 Годишна такса за ползване на услугата Синхрон
(Issuer Online)
- за сметки на физически лица
- за сметки на други клиенти

0,50 EUR
10 EUR
0,9 %
еднократно върху
размера на
кредитния лимит,
макс. 50 EUR
0.2% върху
размера на
кредитния лимит,
макс. 15 EUR
3 % върху
задължението,
мин. 8 EUR
Без такса
Без такса

3 EUR
6 EUR
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РАЗДЕЛ V. КРЕДИТНИ ОПЕРАЦИИ

Потребителско кредитиране:
Чл.1 Овърдрафт по картови сметки на физически лица:
т.1 Лихва по разрешен овърдрафт в EUR
т.2 Лихва по разрешен овърдрафт на физически лица по
картова сметка в ЕUR и USD
т.3 Комисиона за ангажимент при разрешение за отпускане
на потребителски кредит - овърдрафт по картова сметка на
физически лица в EUR
т.4 Комисиона за обслужване на потребителски кредитовърдрафт по картова сметка на физически лица в EUR
Чл.2 Потребителски кредити с поръчители по сметки на
физически лица
т.1 Лихви по потребителски кредити с поръчители

т.2 Такса за подаване на искане за кредит, удължа се при
отпускане на кредита
т.3 Такса за управление:
а) за кредити до 3 години
б) за кредити над 3 години
т.4 При предсрочно погасяване се събира такса върху
размера на предсрочно погасената част от главницата:
т.5 При промяна на погасителния план, извън случаите на
предсрочно погасяване, по искане на клиента, се събира
комисиона
Чл.3 Лихва по неразрешен овърдрафт
физически лица в EUR и друга валута

по

сметки

на

Чл.4 Такса за изпращане на уведомителни писма при
обслужване на потребителски кредити на физически лица
Чл.5 Лихва при просрочие на дължими вноски по всички
видове потребителски кредити

По договаряне
По договаряне
1%

Без такса

Базов лихвен
процент плюс
надбавка
25 EUR
Удържа се
еднократно:
25 EUR
35 EUR
2%

15 EUR

35% годишно

8 EUR

По договаряне
/в размери съгласно
Заповед на
Изпълнителни
директори/
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Забележка:
1. Банката си запазва правото да коригира своя БЛП.
2. Банката начислява и удържа лихви по потребителски кредити на физически лица
на база 360/360, като приема месецът за 30 дни, а годината за 360 дни.

Търговско кредитиране:
Чл.6 Лихви по кредитни операции:
т.1 По краткосрочни и дългосрочни кредити в EUR

По договаряне
/в размери съгласно
Заповед на
Изпълнителни
директори/

т.2 По разрешен овърдрафт в EUR

По договаряне
/в размери съгласно
Заповед на
Изпълнителни
директори/

т.3 По неразрешен овърдрафт в EUR и друга валута
/включително при просрочие на кредити/

т.4 По валутни кредити, включително и разрешен овърдрафт
по разплащателна сметка във валута, различна от EUR

По договаряне
/в размери съгласно
Заповед на
Изпълнителни
директори/

По договаряне
/в размери съгласно
Заповед на
Изпълнителни
директори/

Чл.7 Такси и комисиони по кредитни операции:
т.1 Такса за подаване на искане за кредит и банкова
гаранция – заплаща се при подаване на документите:
- за суми до 40 000 EUR /или равностойност в друга валута/
55 EUR
- за суми над 40 000 EUR /или равностойност в друга валута/
245 EUR
т.2 Разходите за експертизи, консултации и други, свързани
с изготвяне на становище по т. 1, се заплащат допълнително
от клиента.
т.3 Комисиона за управление, за всички видове кредити
От 0,5 % до 1%
Забележка:
Комисионата за управление за всяка следваща година, за всички видове кредити, се
дължи до окончателното погасяване на всички дължими по тях суми или до датата на
внасяне на молба в съда при стартиране на процедура за съдебно производство.
т.4 Комисиона за ангажимент при револвиращи кредити,
кредитни линии и овърдрафтни кредити, върху неусвоената
част
т.5 Комисиона за отказ от одобрено финансиране

т.6 За предсрочно погасяване на кредит, независимо от
остатъчния срок и вида на кредита, върху предсрочно

0,8% годишно,
събира се месечно
0,5% върху
разрешения размер
на кредита
Размерът
на лихвата
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погасената сума
Не се прилага в случаите, когато предсрочното погасяване е
по искане от страна на ЦКБ АД.
т.7 Сконтиране на търговски ефекти / ценни книжа
т.8 За придобиване, приемане /акцептиране/, поемане на
менителнично поръчителство /авал/, цедиране на вземания,
джиросване на ценни книжа и всички останали вземания,
независимо от използвания финансов инструмент
т.9 За изготвяне на ипотека за обезпечаване на кредит или
банкова гаранция
т.10 За вписване на залози
т.11 Такси за извършени оценки от ЦКБ АД на активи,
предлагани като обезпечения по кредитни сделки
т.12 При промяна на погасителен план, извън случаите на
предсрочно погасяване, по искане на клиента, се събира
комисиона върху остатъка от дълга
т.13 При промяна на други условия, включително и на
обезпеченията, по искане на клиента, се събира комисиона

за 4 месеца

По договаряне
По договаряне

По договаряне
По договаряне
По договаряне
По договаряне,
мин. 0,2%,
макс. 0,5%
По договаряне,
мин. 55 EUR,
макс. 345 EUR

Забележка:
1. ЦКБ АД начислява и събира лихви по търговски кредити на база 365/360 дни.

Чл.8 Такси и комисиони по издадени банкови гаранции:
т.1 Издаване на банкови гаранции, обезпечени с парични
средства, ДЦК и гаранции от първокласни банки, върху
размера на исканата сума
т.2 Издаване на банкови гаранции, обезпечени с активи
различни от тези в т.1
т.3 При промяна на:
- размера на гаранцията

- срока на гаранцията

т.4 За всички останали случаи на промяна на условията по
гаранцията

0,25% за
тримесечие или
част от него,
мин. 20 EUR
0,5% за тримесечие
или част от него,
мин. 200 EUR
Върху разликата
се удържа
комисиона в размер
на определената
таксата на издаване
на съответния вид
гаранция
За разликата в
срока на
гаранцията
се удържа
комисиона в размер
на определената
таксата на издаване
на съответния вид
гаранция
60 EUR
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т.5 За плащане по гаранцията
т.6 Когато гаранцията се излъчва по SWIFT

Чл.9 Гаранции, получени в ЦКБ:
т.1 Авизиране без ангажимент
т.2 Авизиране на промяна
т.3 Канцелиране преди изтичане срока на валидност
т.4 Предявяване на иск за плащане

80 EUR
за всяко плащане
Допълнително се
удържа такса
SWIFT 8 EUR

50
35
20
50

EUR
EUR
EUR
EUR

Забележка:
1. Таксите и комисионите по издадени банкови гаранции в размер над 150 000 EUR
/или равностойност в друга валута/ се определят по договаряне.
2. Списъкът на първокласните банки по смисъла на чл. 9, т.1. и чл.11, т.2. се
одобрява от Изпълнителните директори на ЦКБ АД.
3. Комисионата за издаване се събира за целия период на валидност на гаранцията
и не подлежи на връщане с намаляване на ангажимента или канцелиране преди
изтичане срока на валидност.
4. Получени и издадени документарни гаранции с характер на акредитиви се
третират като акредитиви.
5. За допълнителна отговорност от страна на ЦКБ АД, следене на други операции,
свързани с издадената гаранция /насрещни акредитиви, гаранции, инкаса, преводи
и др./, се събират допълнително върху цялата сума на гаранцията съответните
комисиони за всяка операция.

Ипотечно кредитиране:
Чл.1 Такса за подаване на искане за кредит, заплаща се при
подаване на документите за кредит
Чл.2 Такса за управление
т.1 При отпускане на кредита за първата година
Начинът на плащане е по избор на клиента:
- таксата може да бъде удържана от договорения кредит;
- таксата може да бъде внесена касово или безкасово.
т.2 Еднократно върху остатъка на дълга за всяка следваща
година, при срок на кредита над 10 години
т.3 Еднократно върху остатъка на дълга за всяка следваща
година, при срок на кредита до 10 години, включително

35 EUR

От 0.5% до 2%,
еднократно

0.25%,
еднократно
0.4 %

Чл.3 Таксата за оценка на имота, внася се от клиента по
сметка на Банката

Без такса

Чл.4 Такса за предсрочно погасяване, събира се върху
предсрочно погасената главница

Без такса
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Чл.5 Такса за изготвяне на ипотека, събира се в случаите,
когато ипотеката е изготвена от щатен юрисконсулт на ЦКБ
АД

По договаряне

Чл.6 Всички разходи по учредяване и освобождаване на
обезпеченията, за оценката на имота, както и всички
банкови услуги, предоставени във връзка с отпускането и
обслужването на кредита, са за сметка на клиента
Чл.7 При промяна на погасителния план, извън случаите на
предсрочно погасяване, по искане на клиента, се събира
комисиона върху остатъка от дълга

0.5%, мин.
35 EUR
макс. 70 EUR

Чл.8 При промяна на други условия, включително и на
обезпеченията, по искане на клиента, се събира комисиона

По договаряне
мин. 35 EUR
макс. 170 EUR
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РАЗДЕЛ VI
ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ВАЛУТА, ВАЛУТЕН АРБИТРАЖ

Чл.1 Покупка или продажба на валута, или валутен
арбитраж
т.1 За суми до 35 000 EUR /включително/ или
равностойността й в друга валута
т.2 За суми над 35 000 EUR или равностойност в друга
валута

0.5%,
мин. 5 EUR
0.4%,
мин. 170 EUR

Забележка:
Покупка или продажба на валута, или валутен арбитраж, се
извършва по специално определени курсове за сделките.
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РАЗДЕЛ VII
ЧЕКОВЕ С ПОКРИТИЕ ПРИ ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКИ

Чл.1 Инкасиране и изплащане на чекове:
т.1 Инкасиране на поименни чекове /чекове на заповед
а) до 10 000 EUR /включително/
б) над 10 000 EUR

т.2 Изплащане на пътнически чекове

т.3 Връщане на неплатени чекове

Чл.2 Издаване на банкови чекове
т.1 До 1 000 EUR /включително/
т.2 Над 1 000 EUR
Чл.3 Анулиране на чекове по искане на наредителя:
т.1 При наличие на оригинален чек
т.2 При липса на оригинален чек, плюс разноските на
кореспондента

0.5%,
мин. 10 EUR
0.4%, мин.
75 EUR,
макс. 500 EUR
1%, мин. 5
EUR,
макс. 500 EUR
15 EUR
на чек,
плюс
разноските на
кореспондента

10 EUR
15 EUR

8 EUR
8 EUR
плюс
такса SWIFT 8 EUR

Забележки:
1. При незабавно изплащане на поименни /чекове на заповед под резерв при
съгласие от страна на Банката комисионите по Чл.1, т.1. се удвояват.
2. Пътнически чекове, джиросани в полза на трети лица, се третират като чекове на
заповед и се таксуват съгласно Чл. 1, т.1.
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РАЗДЕЛ VIII
ИНКАСА НА ДОКУМЕНТИ И ТЪРГОВСКИ ЕФЕКТИ

Чл.1 Инкасиране на документи, получени от други банки:
т.1 Представяне /авизиране/ на документи получени на
инкасо
т.2 Предаване на документи срещу заплащане или акцепт

т.3 Предаване на документи без заплащане
т.4 Авизиране промяна на инкасови инструкции
т.5 Връщане на неизплатени инкасови документи
т.6 Получени документи, покриващи доставка на стоки, на
адрес на Банката, вместо на платеца
Чл.2 Изпращане на документи и търговски ефекти до други
банки за инкасиране
т.1 Срещу плащане / акцепт

т.2 Без плащане

т.3 Промяна на условията на инкасовите нареждания

т.4 Рекламация

30 EUR
0.3%, мин.
40 EUR,
макс. 400 EUR
30 EUR
25 EUR
30 EUR
0.5%,
мин. 85 EUR

0.2%, мин.
35 EUR,
макс. 350 EUR
0.15%, мин.
25 EUR,
макс. 250 EUR
25 EUR,
плюс
8 EUR такса SWIFT
20 EUR,
плюс
8 EUR такса SWIFT
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РАЗДЕЛ IX
ДОКУМЕНТАРНИ/ГАРАНЦИОННИ /STANDBY/ АКРЕДИТИВИ

Чл.1 Документарни акредитиви, получени в Банката
т.1 Авизиране на предизвестие без ангажимент
т.2 Авизиране без ангажимент

т.3 Потвърждение за тримесечие или част от него
т.4 Авизиране на промяна /без увеличение на сумата/
т.5 Обработка и плащане на документи:

т.6 Обработка и негоцииране на редовни документи:
а) с реално изкупуване на вземането по акредитива от
страна на Банката
б) с негоцииране на документи, записи на заповед или
менителници по акредитив с разсрочено плащане до падежа
върху стойността на документарната пратка, за месец или
част от него
т.7 Контрол на разсрочено плащане или акцепт за месец или
част от него
/допълнително към събраните по т.5. комисиони/
т.8 Анулиране на акредитив преди изтичане срока на
валидност
т.9 Изпратени нередовни документи в рамките на акредитив
на риск и отговорност на бенефициента
т.10 Повторно гледане на върнати за доокомплектоване или
поправка документи
т.11 Прехвърляне на акредитив
/за тримесечие или част от него/
- без ангажимент за плащане от страна на Банката

- с ангажимент за плащане от страна на Банката
т.12 Авизиране на получено уведомление за цесия по
акредитив
т.13 Издаване на банкова цесия по акредитив по нареждане
на бенефициента за тримесечие или част от него

Чл.2 Документарни акредитиви, открити от Банката:
т.1 Телекс/SWIFT предизвестие
т.2. Откриване и плащане по акредитив:
a) Откриване на акредитив, за тримесечие или част от него

20 EUR
0.1%, мин.
20 EUR,
макс. 500 EUR
0.25%,
мин. 80 EUR
12 EUR
0.4%, мин.
50 EUR
плюс
8 EUR такса SWIFT
1%,
мин. 130 EUR
1%

25 EUR

35 EUR
50 EUR
50 EUR

0.2%, мин.
50 EUR,
макс. 500 EUR
По договаряне
35 EUR
0.1%, мин.
35 EUR,
макс. 350 EUR

35 EUR
0.2%,
мин. 50 EUR
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б) Плащане по акредитив

т.3 Контрол на разсрочено плащане или акцепт за месец или
част от него
/допълнително към събраните по т.2. комисиони/
т.4 Промяна на условията
/без увеличение, продължение на валидността/
т.5 Уреждане на потвърждение от страна на друга банка
т.6 Канцелиране преди изтичане срока на валидност

т.7 Плащане на получени нередовни документи
/удържа се от чуждата банка/

плюс
8 EUR такса SWIFT
0.1%, мин.
25 EUR
плюс
8 EUR такса SWIFT
25 EUR
35 EUR
плюс
8 EUR такса SWIFT
130 EUR
35 EUR
плюс
8 EUR такса SWIFT
60 EUR

Забележки:
1. При акредитиви със забележка “около”: комисионите се начисляват върху сумата
на акредитива /увеличението на акредитива/, завишена с 10%, ако не е указано
друго.
2. При револвиране /увеличение: комисионите се начисляват върху револвиращата
/увеличената сума, както за откриване на нов акредитив. При удължаване срока на
валидност на акредитива комисионите се начисляват за увеличения срок, както за
откриване на нов акредитив.
3. Комисионата за откриване /потвърждаване се събира за целия период на валидност
на акредитива и не подлежи на възстановяване при канцелиране преди срока на
валидност или при неизползване на акредитива.
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РАЗДЕЛ X ДРУГИ
ОПЕРАЦИИ

Чл.1 Писмени справки по банкови операции:
т.1 За текущата година
т.2 За минали години

2 EUR на стр.
10 EUR на стр.

Чл.2 Копия на банкови документи и бордера

3 EUR

Чл.3 Издаване на удостоверение:
т.1 на гръцки език
т.2 на английски език

20 EUR
40 EUR

Чл.4 Издаване на банкова референция
т.1 на гръцки език
т.2 на английски език

43 EUR
50 EUR

Чл.5 За изготвяне на отговор за запитване във връзка с
извършвана одиторска проверка:

60 EUR

Чл.6 SWIFT съобщения /стандартно – до 325 знака/
Когато съобщението е над стандартното, таксата се удвоява.

8 EUR

Чл.7 Факс разноски, на страница:
т.1 За страната
т.2 За чужбина
Чл. 8 Специален куриер
т.1 Пратки за Европа
т.2 Пратки за други континенти
т.3 Екстпресни пратки
Чл.9 Поддръжка на системата Интернет банкиране
т.1 Регистрация за ползване на услугата
т.2 Месечна такса за ползване на услугата

3 EUR
6 EUR

50 EUR
70 EUR
85 EUR

Без такса
Без такса
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ВАЛЬОРИ

Чл.1 По сметки в EUR:
а) за клиента – наредител на плащането – датата на извършване на плащането;
б) за клиента – получател на плащането – датата на постъпване на средствата по
сметката на ЦКБ АД в ЦБК /за междубанкови плащания/
Чл.2 По сметки в друга валута:
а) за клиента – наредител на плащането – датата на извършване на плащането;
б) за клиента – получател на плащането – поставя се вальор един работен ден след
вальора на банката-кореспондент /за междубанкови плащания/
Чл.3 При вътрешнобанкови плащания вальорът е датата на операцията.
Чл.4 При изправителни операции за вальор се поставя вальорът на грешната
операция.
Чл.5 Вальорът се смята за лихвен ден.
Забележка:
Дата на извършване на плащането е датата, на която ЦКБ АД е задължила сметката на
клиента със сумата на плащането /или е приела на каса сумата на плащането/ и е
удържала дължимите такси и комисиони.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 ЦКБ АД изпълнява само писмени нареждания, които са перфектни по форма и
съдържание.
§2 В случаите, когато в нареждането е указано, че всички такси, комисиони и други
разноски са за сметка на бенефициента, но последният откаже плащането им, ЦКБ АД
си запазва правото да ги събере от наредителя.
§3 Освен посочените в Тарифата комисиони и такси, наредителят заплаща и всички
фактически раходи като пощенски, телефонни, телеграфни, телексни/SWIFT, факс,
куриер и др. разноски, както и евентуални комисиони и разноски на банките–
кореспонденти.
§4 Всички комисиони, такси, лихви и други разходи се събират в момента на
извършването на банковата услуга, освен ако няма друга специална договореност с
ЦКБ АД.
§5 Всички комисиони, такси и разноски по кредити, отпуснати от ЦКБ, се заплащат от
клиента със собствени средства в момента на извършване на операцията.
§6 ЦКБ обработва документарни акредитиви и инкаса на база на последната
редакция на съответните Еднообразни правила, публикувани от Международната
Търговска Камара – Париж.
§7 ЦКБ АД може да договаря специални условия за отделни свои клиенти, които са
различни от посочените в настоящата Тарифа, с отделно разпореждане на
изпълнителните директори.
§8 За извършване на комплексни услуги, специфични операции и други
допълнителни услуги, Банката си запазва правото да събира такси, комисиони и
разноски по договореност.
§9 За всички банкови операции, непредвидени в настоящата Тарифа, таксите,
комисионите и разноските се определят по договореност.
§10 Банката начислява допълнително данък върху добавената стойност върху
размера на тези такси, комисиони и разноски от настоящата Тарифа, за които това е
наложено от нормативните изисквания в Република Кипър.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 Настоящата тарифа влиза в сила от 10.10.2012 год.
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