ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ
№ [●] /[●]
Днес, [●] г., се сключи настоящият договор между:
СТРАНИ
[три имена], ЕГН [●], документ за самоличност № [●], издаден на [●] от [●], валиден до [●],
с постоянен адрес в гр. [●], адрес за кореспонденция [●], тел. за връзка [●], ел. поща [●],
наричан по-долу „КЛИЕНТ”, [фирма], ЕИК [●], седалище и адрес на управление [●], адрес за
кореспонденция [●], тел. за
връзка [●], ел. поща [●], наричан по-долу „КЛИЕНТ”,
представляван от [три имена], ЕГН [●], документ за самоличност № [●], издаден на [●] от
[●], валиден до [●], с постоянен адрес в гр. [●], адрес за кореспонденция [●], тел. за връзка
[●], ел. поща [●], в качеството на [●], пълномощно № [●] от [●] г., от една страна, и
Инвестиционен посредник „БУЛБРОКЪРС” ЕАД, ЕИК 115152520, със седалище и адрес на
управление в гр. София, 1504, ул. „Кракра” № 18, тел. за връзка (+359 2) 4893 712, ел.
поща sales@bulbrokers.com, с лиценз за извършване на дейност като инвестиционен
посредник № РГ-03-09/05.12.2018 г., издаден от Комисията за финансов надзор,
представлявано от Радослав Георгиев Рачев – изпълнителен директор и Иван Денчев Ненков
- председател на Съвета на директоритечрез [●], ЕГН [●] в качеството си на [брокер/лице по
чл. 39, ал. 1, т. 2 от Наредба № 38/ изпълнителен директор/ прокурист], по-долу
„БУЛБРОКЪРС”.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1). КЛИЕНТЪТ възлага, а БУЛБРОКЪРС приема да извършва следните посреднически
услуги във връзка със сключване на сделки с финансови инструменти за сметка на
КЛИЕНТА, съгласно подадени от КЛИЕНТА нареждания въз основа на този договор:
1. приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови
инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови
инструменти;
2. изпълнение на нареждания.
(2). КЛИЕНТЪТ възлага, а БУЛБРОКЪРС приема да извършва услуги във връзка със
сключването на сделки с чуждестранна валута на маржин основа срещу предоставяне на
гаранционна сума.
(3). КЛИЕНТЪТ възлага, а БУЛБРОКЪРС приема да съхранява и администрира
предоставените от КЛИЕНТА или придобитите от него във връзка с изпълнение на услуги по
ал. 1 парични средства и/или финансови инструменти.
(4). Съгласно този договор и по искане на КЛИЕНТА, БУЛБРОКЪРС ще извършва и услуги на
регистрационен агент.
(5). При изпълнение на този договор БУЛБРОКЪРС не предоставя и КЛИЕНТЪТ няма право
да изисква от него инвестиционни консултации, правни, данъчни и други съвети.
(6). Предоставяна от БУЛБРОКЪРС информация за пазара или за определени финансови
инструменти не представлява препоръка за сключване или въздържане от сключване на
сделка.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА. ВЛИЗАНЕ В СИЛА
Чл. 2. (1). Договорът се сключва със срок от една година.
(2). В случай че никоя от страните не е изявила пред другата воля за прекратяване на
отношенията в двуседмичен срок преди датата на изтичане на срока по ал. 1, договорът се
продължава за неопределен срок.
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
Чл. 3. (1). За извършените въз основа на този договор услуги БУЛБРОКЪРС има право на
възнаграждение от КЛИЕНТА.

(2). Размерът на възнаграждението се определя съобразно Тарифа за стандартното
комисионно възнаграждение по договорите с клиенти, ако друго не е установено при
подаването на конкретното нареждане, съгласно този договор.
(3). БУЛБРОКЪРС има право и на разноските, които е извършил в изпълнение на
предоставените, съгласно този договор, услуги.
(4). Възнагражденията и разноските се прихващат от средствата по откритата сметка за
парични средствата на клиента при БУЛБРОКЪРС.
(5). В случай на липса на достатъчно средства по сметката за парични средства на клиента,
за изпълнение на задължението за възнаграждение и разноски, КЛИЕНТЪТ е длъжен, в деня
на сключването на конкретната сделката, да заплати на БУЛБРОКЪРС възнаграждението и
разноските.
ПРИЕМАНЕ, ПОДАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНИЯ
Чл. 4. БУЛБРОКЪРС извършва услуги въз основа на този договор в изпълнение на подадени
от КЛИЕНТА нареждания.
Чл. 5. КЛИЕНТЪТ е длъжен, при подаване на нареждане за покупка на финансови
инструменти, да предостави на БУЛБРОКЪРС паричните средства, необходими за плащане
по сделката, ако друго не е уговорено.
Чл. 6. КЛИЕНТЪТ е длъжен, при подаване на нареждане за продажба, да разполага с
финансовите инструменти - предмет на нареждането, по негова сметка, като същите не са
блокирани в депозитарна институция, върху тях не е учреден залог и не е наложен запор,
освен ако съгласно нормативен акт някое от тези изисквания не се прилага, ако друго не е
уговорено.
Чл. 7. КЛИЕНТЪТ е длъжен, при подаване на нареждане за сключване на сделки с валута,
да захрани с парични средства откритата при БУЛБРОКЪРС гаранционна сметка.
ОТЧЕТНОСТ
Чл. 8. БУЛБРОКЪРС изпраща на КЛИЕНТА потвърждение за сключена сделка за негова
сметка, не по късно от първия работен ден, следващ сключването на сделката.
Чл. 9. КЛИЕНТЪТ е уведомен за задължението си за разкриване на дялово участие по
чл.145 от ЗППЦК, а именно - да уведоми незабавно, но не по-късно от 4 работни дни
публичното дружество и Комисията за финансов надзор (КФН), когато правото му на глас в
общото събрание на дружеството, пряко и/или чрез лицата по чл. 146 от ЗППЦК, достигне
до, надхвърли или падне под 5 на сто или число, кратно на 5 на сто от броя на гласовете от
общото събрание на дружеството, чиито акции са приети за търговия на регулиран пазар,
както и когато правото му на глас надхвърли, достигне или падне под посочените прагове, в
резултат на събития, които водят до промени в общия брой на правата на глас въз основа
на информация, оповестена от публичното дружество за общия брой на акциите с право на
глас и за размера на капитала му.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РИСК И ОТГОВОРНОСТ
Чл. 10. (1). Търговията на капиталовия пазар крие съществени рискове и не е подходяща
за всеки инвеститор.
(2). КЛИЕНТЪТ трябва внимателно да прецени дали този вид дейност е подходяща за него,
имайки предвид собствения си инвестиционен опит, цели и финансови възможности.
(3). КЛИЕНТЪТ декларира, че той сам носи отговорност и поема риска от загуба на
инвестираните средства.
(4). КЛИЕНТЪТ е уведомен, че гаранции за печалба или за избягване на загуби при този
вид търговия не съществуват, както и че приходите от тази дейност са несигурни и могат да
бъдат непостоянни.
(5). Ръководейки се от големите рискове, които този вид търговия крие, КЛИЕНТЪТ
декларира, че разбира напълно същността на настоящия договор, който сключва и степента
на риска, на който е изложен.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 11. (1). Договорът се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен.
(2). Договорът може да се прекрати на основанията и по реда, предвидени в Общите
условия.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 12. За неуредените в този договор въпроси се прилага действащото законодателство,
както и специалните клаузи на Общите условия, приложими към договорите с клиенти на
БУЛБРОКЪРС, приети от Съвета на директорите на БУЛБРОКЪРС, които не му противоречат.
Чл. 13. (1). С подписването на този договор КЛИЕНТЪТ декларира, че е получил и се е
запознал със следните документи:
1. Общите условия, приложими към договорите с клиенти на БУЛБРОКЪРС;
2. Политиката за изпълнение на нареждания на клиенти;
3. Правилата за категоризация на клиенти;
4. Политиката за третиране на конфликти на интереси;
5. Тарифата на БУЛБРОКЪРС;
6. Инструкция за потребителя на MetaTrader 4;
7. Инструкция за потребителя на Bulbrokers Trader Workstation;
8. Политика за личните данни.
(2). За изменения в актове по ал. 1 БУЛБРОКЪРС уведомява клиента чрез интернет
страницата си. Счита се, че КЛИЕНТЪТ е приел измененията ако е подал нареждане за
сключване на сделка след датата, от която измененията в съответния акт влизат в сила.
Чл. 14. С подписването на този договор КЛИЕНТЪТ се съгласява с приложимостта към
същия на актовете, посочените в член 13.
Чл. 15. С подписването на този договор КЛИЕНТЪТ декларира, че е уведомен и че се
съгласява, БУЛБРОКЪРС да съхранява в писмен и електронен вид личните му данни и да
обработва същите за целите съгласно договора, както и с условията за предоставянето им
на други лица, начините на достъп и на коригиране на събраните лични данни.
Чл. 16. (1). Услугите по този договор се предоставят само по инициатива на клиента и
БУЛБРОКЪРС няма да преценява дали предоставената услуга е подходяща за него.
(2). С подписването на този договор, независимо от изпълнението на задължението на
БУЛБРОКЪРС за преценка дали предоставяните услуги са подходящи за КЛИЕНТА,
КЛИЕНТЪТ декларира, че според собствената му преценка услугите – предмет на договора,
са подходящи за него с оглед инвестиционния му опит, цели и финансови възможности,
запознат е и разбира договора и документите във връзка с прилагането му, уведомен е за
рисковете, свързани с предоставяните въз основа на този договор услуги от БУЛБРОКЪРС и
с финансовите инструменти, във връзка с които се предоставят тези услуги, включително с
възможността да понесе значителни загуби в резултат на промените в курсовете на
финансовите инструменти, липсата на гаранция за печалба или за избягване на загуба,
наясно е с тези рискове и ги приема.
(3). Клиентът по този договор ще бъде третиран като непрофесионален. КЛИЕНТЪТ може да
отправи писмено искане до БУЛБРОКЪРС да бъдат третирани като професионални
клиенти/приемлива насрещна страна общо или във връзка с определени инвестиционни
услуги или сделки или с определен вид сделки или инвестиционен продукт.
Чл. 17. С подписването на този договор КЛИЕНТЪТ дава изричното си съгласие телефонните
разговори, които провежда с БУЛБРОКЪРС, да бъдат записвани и използвани при
необходимост.
Чл. 18. В случай че договорът се сключва от пълномощник на клиента, с подписването на
договора пълномощникът декларира, че не извършва по занятие сделки с финансови
инструменти, както и че не е извършвал такива сделки в едногодишен срок преди
сключването на договора.
За КЛИЕНТА:

За БУЛБРОКЪРС:

______________________

______________________

Декларация по чл. 25, ал. 1 от Наредба № 38 на КФН
Подписаният__________________________________________________________________,
в качеството си на пълномощник на клиент _______________________________________
по договор № ______ от _______г., декларирам, че не извършвам по занятие сделки с
финансови инструменти и/или компенсаторни инструменти и не съм извършвал такива
сделки в едногодишен срок преди сключването на договора.
Дата:

Пълномощник:
________________

Декларация по чл. 24, ал. 3 от Наредба № 38 на КФН
Подписаният__________________________________________________________________,
в качеството си на лице за вътрешен контрол в инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД
извърших проверка на сключения договор № ______ от _______г., при която установих, че
същият съответства на изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти,
актовете по прилагането му и на вътрешните актове на инвестиционния посредник.
Дата:

Лице за вътрешен контрол:
________________

