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ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ БОНУСНИТЕ ПРОГРАМИ 

НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК БЕНЧМАРК ФИНАНС 

 

I. Нов клиент 

 

Бонус "Нов клиент" е програма, чрез която всеки нов клиент на платформата MetaTrader може 

да получи до 3000 точки стартов бонус и двойно повече допълнителни точки за всяка 
сключена сделка през първите 6 месеца. След натрупване точките могат да бъдат обменяни 

за парични средства. 

1. Включване в програмата 

За да се включите в програмата, е необходимо да откриете реална сметка за търговия на 

платформите MetaTrader 4 или 5. Включването е автоматично и не е обвързано с такси или 
други задължения. Повече информация за начините на откриване на сметка можете да 

намерите тук. 

В зависимост от вашия първоначален депозит ще получите определен брой точки. Точният 

размер на бонус точките, които ще получите при депозит на средства, можете да откриете 

тук. 

Участниците в програмата "Нов клиент" натрупват допълнителни бонус точки за всяка 

сключена сделка. През първите 6 месеца от датата на откриване на реалната сметка 
натрупването е два пъти по-бързо от стандартното. След края на първите 6 месеца 

продължавате да трупате точки по стандартната тарифа: 

 

Тарифа за натрупване на бонус точки 

 
2. Обмяна на точките 

Точките от програмата могат да се конвертират в парични средства по обменен курс от 100 
точки = 1 лев. Минималният брой точки, който може да се обмени е 5000. След обмяна 

паричните средства ще бъдат депозирани по вашата сметка без допълнителни условия или 

ограничения. Максималният брой точки, който може да бъде натрупан в рамките на една 
календарна година, е 200000. 

 
Можете да следите и обменяте вашите бонус точки от секцията за реални клиенти 

BenchMark Clients. 

 
3. Валидност на точките 

Всички бонус точки са валидни за период от една година след получаването на първите 
точки. Ако обмените точките си преди датата на изтичане, започва да тече нов едногодишен 

срок. 
4. Допълнителни условия 

Бонус програмата не може да бъде комбинирана с други бонус програми на БенчМарк Финанс. 

 
БенчМарк Финанс си запазва правото да промени или прекрати програма "Нов клиент" по 

всяко време и без предизвестие. БенчМарк Финанс си запазва правото да не даде бонус или 
да премахне бонус при съмнение или констатиране на злоупотреба. 

 

 

 

http://www.benchmark.bg/real_account.php
http://www.benchmark.bg/bonuses/Нов-клиент_11.html
http://www.benchmark.bg/pics/editor/docs/Tariff_Loyal_Client.pdf
http://www.benchmark.bg/pics/editor/docs/Tariff_Loyal_Client.pdf
https://clients.benchmark.bg/
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II. Лоялен клиент 

 

Бонус "Лоялен клиент" е продължение на бонус програма "Нов клиент". С тази бонус 

програма клиентите на БенчМарк Финанс, търгуващи на платформата MetaTrader, получават 

бонус точки за всяка сключена сделка, както и допълнителен брой точки в зависимост от 
годината на откриване на реална сметка. След натрупване точките могат да бъдат обменяни 

за парични средства. 

1. Включване в програмата 

Включването в програмата "Лоялен клиент" е автоматично, като е необходимо да имате 

реална сметка в платформата MetaTrader 4 или MetaTrader 5. Включването в програмата не е 
обвързано с такси или други задължения. В натрупването на бонус точки участват всички 

ваши сметки в MetaTrader 4 или 5. 

 

Тарифа на програма Лоялен клиент 

 

В началото на всяка календарна година се начисляват определен брой точки в зависимост от 

годината, в която сте станали клиент на БенчМарк Финанс. Точките, които получавате като 
лоялен клиент всяка година, можете да откриете тук. 

2. Обмяна на точките 

Точките от програмата могат да се конвертират в парични средства по обменен курс от 100 

точки = 1 лев. Минималният брой точки, който може да се обмени е 5000. След обмяна 

паричните средства ще бъдат депозирани по вашата сметка без допълнителни условия или 
ограничения. Максималният брой точки, който може да бъде натрупан в рамките на една 

календарна година, е 200000. 

Можете да следите и обменяте вашите бонус точки от секцията за реални клиенти 

BenchMark Clients. 

3. Валидност на точките 

Всички бонус точки са валидни за период от една година след получаването на първите 

точки. Ако обмените точките си преди датата на изтичане, започва да тече нов едногодишен 
срок. 

4. Допълнителни условия 

БенчМарк Финанс си запазва правото да промени или прекрати програма "Лоялен клиент" по 

всяко време и без предизвестие. БенчМарк Финанс си запазва правото да не начислява бонус 

точки за определен инструмент, както и да премахне бонус при съмнение или констатиране 
на злоупотреба. 

 

III. Бонус Доведи приятел 

 

"Доведи приятел" е бонус програма, чрез която можете да препоръчате платформата 
MetaTrader на БенчМарк Финанс на свой приятел. Вие и реферираният от вас приятел ще 

получите по $50 бонус или еквивалента им в евро или лева. 

1. Включване в програмата 

За да реферирате приятел, който няма сметка в БенчМарк Финанс, попълнете прилежащата 

регистрационна форма в BenchMark Clients – онлайн модула за реални клиенти. Включването 
в програмата става автоматично, след като препоръчаният от вас приятел открие реална сметка в 

платформата MetaTrader до 1 месец след изпращане на препоръката. Няма ограничение в броя на 
приятелите, които можете да реферирате. 

http://www.benchmark.bg/pics/editor/docs/Tariff_Loyal_Client.pdf
http://www.benchmark.bg/bonuses/%D0%9B%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_2.html
https://clients.benchmark.bg/
https://clients.benchmark.bg/
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2. Получаване на бонуса 

Бонусът се получава веднага по сметката на реферирания от вас приятел, който може да търгува с 
бонуса, но не може да го тегли. Вие ще получите своя бонус, когато вашият приятел покрие 

условията за освобождаване. След освобождаване и двата бонуса могат да бъдат изтеглени или 

използвани за търговия, без други ограничения.  

Важно: При онлайн откриването на реална сметка процедурата по откриване приключва със 

задължителен депозит от страна на клиента (без изискване за минимална сума), който е нужен за 
целите на идентификацията на клиента. 

3. Освобождаване и валидност на бонуса 

За да се освободят двата бонуса от $50, реферираният приятел трябва да изтъргува обороти, 

формиращи 1000 точки според тарифата: 

 

Тарифа на програма Доведи приятел 

 

Периодът за освобождаване на бонусите е 3 месеца от датата на включването в програмата. 

Бонусите, които не са освободени в този срок, са невалидни. В периода на освобождаване на бонуса 

можете свободно да внасяте и теглите средства. 

4. Допълнителни условия 

Бонус програмата не може да бъде комбинирана с други бонус програми на БенчМарк Финанс. 

БенчМарк Финанс си запазва правото да промени или прекрати програма "Доведи приятел" по всяко 

време и без предизвестие. БенчМарк Финанс си запазва правото да не даде бонус или да премахне 
бонус при съмнение или констатиране на злоупотреба. 

 

http://www.benchmark.bg/pics/editor/docs/Tariff_Loyal_Client.pdf

