последна актуализация
24.03.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ И ТАКСИТЕ ПО СДЕЛКИТЕ
БУЛБРОКЪРС препоръчва на своите клиенти, преди да сключат договор
инвестиционни услуги, подробно да се запознаят с настоящата информация.

за

предоставяне

на

Забележка:
Тази информация се предоставя на основание чл. 27, ал. 5, т. 6 от Закона за пазарите на финансови
инструменти във връзка с чл. 12 от Наредба № 38 и е насочена към потенциалните и настоящите клиенти на
БУЛБРОКЪРС.
БУЛБРОКЪРС е приел Тарифа за таксите и комисионните, с която Ви препоръчваме да се запознаете.
При настъпване на промяна в обстоятелствата, посочени в настоящия документ, същите се актуализират
своевременно.
В случай, че желаете да получите тази информация на хартиен, електронен или друг траен носител, моля, заявете
това пред нашите служители.
1) БУЛБРОКЪРС дължи на клиенти си информация за разходите и таксите по сделките и по-конкретно:
1. общата цена, която ще бъде платена от клиента във връзка с финансовия инструмент или предоставената
инвестиционна или допълнителна услуга, включително всички възнаграждения, комисионни, такси и разноски,
както и всички данъци, платими чрез БУЛБРОКЪРС;
2. когато някоя от частите от общата цена по т. 1 следва да бъде платена в чужда валута или равностойността на
тази валута, се посочват валутата на плащане, курсът и разходите за обмяната;
3. възможността, ако такава съществува, да възникнат и други разходи, включително данъци, свързани със
сделките с финансови инструменти или предоставени инвестиционни услуги, които не се плащат чрез БУЛБРОКЪРС
и не са наложени от него;
4. правилата и начините за плащане или друго изпълнение.
2) Цената, която клиентът следва да заплати за предоставените услуги, е различна в зависимост от вида услуга и
от финансовите инструменти, обект на тази услуга. Цените на конкретните услуги са посочени в Тарифата за
таксите и комисионните на БУЛБРОКЪРС.
Клиентът може да се информира за общата цена на услугата както предварително, преди заявяването на услугата,
така и последващо – с потвърждението за извършена услуга, което БУЛБРОКЪРС предоставя.
3) Плащанията се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:
1. на стойност, равна на или надвишаваща 15 000 лв. или равностойността им в чужда валута;
2. на стойност под 15 000 лв. (респективно равностойността им в чужда валута), представляваща част от парична
престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 15 000 лв.
Равностойността в български левове се определя по курса на Българската народна банка в деня на плащането.
Извън случаите, посочени в 3), т. 1 и 2, плащания могат да се извършват и на каса, в офисите на БУЛБРОКЪРС.
4) Банковите сметки, обслужващи БУЛБРОКЪРС са:
[●]
5) БУЛБРОКЪРС представя на клиентите си информация за данъците, свързани със сделките с финансови
инструменти или предоставени инвестиционни услуги, съобразена с актуалното към момента на предоставяне на
услугата данъчно законодателство.
Тази информация не следва да се разглежда като данъчна консултация.
БУЛБРОКЪРС настоятелно препоръчва на своите клиенти да се консултират с данъчни и правни консултанти за
относимите към тях данъчни последици, включително относно данъчното облагане в България на доходите,
свързани с търговията с финансови инструменти, и данъчният режим на придобиването, собствеността и
разпореждането с такива инструменти.
Последна актуализация на информацията: 24.03.2011 г.

