ДОГОВОР ЗА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ
Вие, като Клиент сключвате с инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс” АД, гр. София,
регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 131225156, със седалище и адрес: гр. София, ул. Вискяр
планина 19, притежаващо лиценз за осъществяване на дейност като инвестиционен посредник №
РГ-03-0212/09.05.2006 г., издаден от Комисия по финансов надзор, представлявано заедно от Петър
Николаев Кръстев и Любомир Николаев Бояджиев, наричан по-долу „БенчМарк Финанс” този
договор, наричан по-долу „Договора”.
І. Предмет на договора
1.1. С този договор Клиентът възлага, а БенчМарк Финанс се съгласява, при спазване
разпоредбите на настоящия договор, Общите условия на БенчМарк Финанс и приложимите
нормативни актове да предоставя една или повече от следните услуги на Клиента:
1.1.1. Да сключва сделки с финансови инструменти по смисъла на Закона за пазарите на финансови
инструменти (ЗПФИ) и с компенсаторни инструменти по смисъла на Закона за сделките с
компенсаторни инструменти, включително такива допуснати до търговия на регулиран пазар, за
сметка на Клиента, въз основа на изрични нареждания на Клиента за покупка, продажба и/или
замяна на тези инструменти, както и за покупка на финансови инструменти при първично публично
предлагане, подадени в офис на БенчМарк Финанс, чрез платформата за електронна търговия BG
Trader, по телефон или имейл.
1.1.2. Да държи за сметка на Клиента, притежавани от него парични средства и/или финансови
инструменти в депозитарна институция по смисъла на § 1, т. 26 от ДР на ЗПФИ.
1.1.3. Да съхранява и администрира финансови инструменти за сметка на Клиента, включително
попечителска дейност и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства
или предоставените обезпечения.
1.1.4. Да извършва дейност на Регистрационен агент като извършва действията, свързани с
осъществяване на функциите, съгласно глава шеста от Наредба № 38 за изискванията на дейността
на инвестиционните посредници (Наредба № 38) и съгласно сключен договор с „Централен
депозитар” АД като подава на регулиран пазар или в депозитарната институция данни и документи
за регистриране на:
1.1.4.1. Сделки с безналични ценни книжа, предварително сключени пряко между страните, както и
в случаите на сделки по чл. 149а, ал. 5 ЗППЦК.
1.1.4.2. Справка на портфейли на притежателите на безналични ценни книжа.
1.1.4.3. Прехвърляне на безналични ценни книжа при дарение и наследяване.
1.1.4.4. Промяна на данни за притежателите на безналични ценни книжа, поправка на сгрешени
данни, издаване на дубликати от удостоверителни документи и други действия, предвидени в
правилника на „Централен депозитар” АД.
1.2. Страните се съгласяват, че сделките, сключени в изпълнение на този договор не се извършват
по съвет или препоръка на БенчМарк Финанс, както и че Клиентът носи всички рискове,
свързани с тяхното изпълнение и сделките се извършват изцяло за негова сметка.
1.3. Клиентските нареждания се изпълняват съобразно политиката за изпълнение на клиентски
нареждания, приета от БенчМарк Финанс и в най-добър клиентски интерес.
1.4. При сключване на договор по реда на чл. 26а от Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията
към дейността на инвестиционните посредници, предоставянето на цялата необходима информация
от Клиента съобразно приложимите нормативни изисквания, включително извършването на оценка
за подходяща услуга, се прави чрез електронно изявление, подписано от Клиента с обикновен
електронен подпис.
II. Възнаграждение. Други плащания за сметка на Клиента
2.1. Общият размер на възнаграждението на БенчМарк Финанс по този договор се определя,
съгласно Тарифата на БенчМарк Финанс. При продажба на финансови инструменти – собственост
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на Клиента, БенчМарк Финанс удържа размера на възнаграждението от получените парични
средства в резултат на извършената продажба. При покупка на финансови инструменти по
нареждане на Клиента възнаграждението на БенчМарк Финанс се заплаща от Клиента авансово
заедно с предоставянето на средствата за закупуването на финансовите инструменти, за които
Клиентът е дал нареждане.
2.2. Всякакви други плащания, които не са изрично посочени в Тарифата на БенчМарк Финанс, но
са свързани със сделките, предмет на този договор, са за сметка на Клиента включително, но не
само:
2.2.1. Такси и комисиони, дължими на „БФБ – София” АД за сделки с финансови инструменти,
съгласно действащата тарифа за услуги, предоставяни от „БФБ – София” АД.
2.2.2. Банкови такси и комисиони, дължими във връзка с изпълнението на парични преводи по
подадени нареждания на Клиента.
2.2.3. Банкови такси и комисиони, дължими при покупка/продажба на ДЦК или други дългови ценни
книжа, съгласно тарифата за услуги, предоставяни от съответната банка депозитар на ценните
книжа.
2.2.4. Всички такси и комисиони, дължими на „Централен депозитар” АД във връзка
предоставяните от него услуги и определени съгласно действащата му тарифа.

с

2.3. Към момента на сключване на този договор, посочената в Тарифата на БенчМарк Финанс
комисиона за попечителска дейност по отношение на притежаваните от Клиента финансови
инструменти и парични средства, се начислява и удържа от БенчМарк Финанс, за сметка на
Клиента ежемесечно. В случай, че Клиентът не разполага с парични средства при БенчМарк
Финанс и БенчМарк Финанс не може да упражни правото си по изречение първо, Клиентът
следва да заплати дължимата комисиона на БенчМарк Финанс в срок до три работни дни от
получаване на уведомление за това от БенчМарк Финанс. При забава на Клиента, същият дължи
плащането на комисионата за попечителска дейност, ведно с мораторната лихва за периода от
изтичане на срока по предходното изречение, в който Клиентът е следвало да заплати
комисионата, до деня на плащане. При промяна на посочените в настоящата точка условия за
удържане на комисиона за попечителска дейност, БенчМарк Финанс уведомява Клиента за
новите условия чрез имейл.
2.4. Комисиона за попечителска дейност не се дължи от клиентите, категоризирани като
професионални съгласно критериите на ЗПФИ.
2.5. При прехвърляне на финансовите инструменти към друг посредник, както и при замяна на
финансови инструменти, Клиентът може да дължи такса, ако такава е предвидена, съгласно
действащата към момента на прехвърляне Тарифа на БенчМарк Финанс.
2.6. Актуалната Тарифа на БенчМарк Финанс с дължимите от Клиента такси и комисиони за
услугите предоставяни по силата на настоящия договор е достъпна в офисите на БенчМарк
Финанс и на уебсайта.
2.7. Клиентът може да избере тарифен план, в случай, че Тарифата на БенчМарк Финанс
предвижда такава възможност. Ако впоследствие Клиентът желае да промени тарифния си план,
следва да уведоми БенчМарк Финанс с изрично писмено волеизявление, получено в офис на
БенчМарк Финанс или писмо по електронната поща, изпратено от имейла, предоставен от
Клиента при сключване на договора.
III. Вноски и тегления
3.1. Условията за теглене и внос на суми по сметката на Клиента са уредени в Тарифата на
БенчМарк Финанс. Клиентът може да тегли и внася парични средства, съгласно реда и
процедурите, описани на уебсайта. В случаите, когато е необходима предварителна заявка, заявката
за теглене на парични средства може да бъде направена в офис на посредника, през клиентската
част на уебсайта или по имейл, изпратен до електронния адрес, посочен на уебсайта.
3.2. БенчМарк Финанс съхранява паричните средства на клиентите си в обща банкова сметка
открита в лице по чл. 34, ал. 3 от ЗПФИ. С подписването на настоящия договор Клиентът се
съгласява лицето по чл. 34, ал. 3 от ЗПФИ, в което ще се съхраняват паричните му средства, да
може да бъде свързано с БенчМарк Финанс лице.
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IV. Права и задължения на страните
4.1. Клиентът има право:
4.1.1. Да получи от БенчМарк Финанс пълна и точна информация за рисковете, свързани с всяка
сделка или финансови инструменти, за които Клиентът е дал нареждане, както и за видовете
разходи по сделката и техния размер, както и всяка друга информация, предвидена в закона,
подзаконовите нормативни актове и Общите условия на БенчМарк Финанс.
4.1.2. Да изисква точно изпълнение на своите нареждания, независимо дали са подадени на място в
офис на БенчМарк Финанс, чрез платформата за електронна търговия BG Trader, по телефон или
имейл.
4.1.3. Да въвежда в платформата BG Trader поръчки за сделки с финансови инструменти и/или
компенсаторни инструменти, в съответствие с изискванията на Общите условия на БенчМарк
Финанс, Правилата на регулирания пазар „БФБ – София” АД и действащите нормативни актове.
4.1.4. Да отменя свои поръчки, въведени в платформата BG Trader, като ги изтрива по установения
ред.
4.1.5. Да получи изчерпателна и точна информация за паричните средства и финансовите
инструменти, които БенчМарк Финанс държи за негова сметка, и за условията на договорите за
тяхното съхраняване.
4.1.6. Да получава от БенчМарк Финанс писмено потвърждение, за всяка сключена сделка не покъсно от първия работен ден, следващ сключването й, както и допълнителна информация и отчети
чрез платформата BG Trader или на предоставения от Клиента имейл.
4.1.7. Да бъде уведомен, когато в резултат на сключени сделки с финансови инструменти за
Клиента възникне задължение по смисъла на чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа.
4.1.8. Да получи цялата облага, в случай, че БенчМарк Финанс изпълни негова поръчка на цена,
по–благоприятна от посочената от Клиентът в поръчката.
4.2. Клиентът е длъжен:
4.2.1. Да предостави паричните средства, необходими за изпълнението на подадената от него
поръчка за покупка или да удостовери по друг начин, че ще изпълни задължението си за плащане.
4.2.2. Да подава поръчки за сделки с финансови инструменти и/или компенсаторни инструменти
само до размера на своите наличности по сметки в БенчМарк Финанс като покрива незабавно, но
не по-късно от края на следващия работен ден, отрицателните салда, в случай, че такива възникнат
в резултат на сключени от него сделки.
4.2.3. При подаването и оттеглянето на поръчки за търговия чрез платформата BG Trader, да спазва
разпоредбите на настоящия договор, Общите условия на БенчМарк Финанс, Правилата на „БФБСофия” АД и всички приложими нормативни актове.
4.2.4. Да пази в тайна и да не предоставя на трети лица паролата си за сключване на сделки по
телефон и паролата си за достъп до платформата BG Trader. С оглед запазване конфиденциалност
на личните данни, данните за сключените сделки и личния портфейл на всеки Клиент, е
необходимо при първото влизане в системата, Клиентът да промени паролата си.
4.3. Клиентът отговаря и е обвързан от всички действия, извършени от негово име на базата на
положителна електронна идентификация, с което Клиентът е получил достъп до платформата BG
Trader. Попълнените данни и извършените действия в платформата от Клиента, включително
подадените поръчки, се считат за валидни и обвързващи изявления на Клиента. Рискът те да не са
направени от Клиента, да не съответстват на действителната му воля, да не са пълни, точни и/или
верни, се носи изцяло от Клиента. БенчМарк Финанс не отговаря за вреди или пропуснати ползи,
настъпили вследствие на цитираните обстоятелства.
4.4. Клиентът дава изричното си съгласие при подаване на поръчки за сделки по телефон,
телефонните разговори с брокер на БенчМарк Финанс, да бъдат записвани и прослушвани при
необходимост.
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4.5. Клиентът се съгласява да предостави на БенчМарк Финанс информация относно своите
знания и опит по отношение на предоставяните с настоящия договор инвестиционни услуги, както и
да актуализира тази информация. В случай, че Клиентът не предостави тази информация или
предоставената информация е недостатъчна, БенчМарк Финанс уведомява Клиента, че няма да
може да прецени дали предлаганата инвестиционна услуга е подходяща за него.
4.6. Клиентът се задължава при подаване на поръчки за сключване на сделки да спазва всички
нормативни изисквания, съгласно действащото законодателство и специално Закона за пазарите на
финансови инструменти, Закона за публично предлагане на ценните книжа, Закона срещу пазарните
злоупотреби с финансови инструменти, Закона за мерките срещу изпирането на пари и актовете по
прилагането им. Проверките, които платформата BG Trader или БенчМарк Финанс извършват във
връзка с въведени от Клиента поръчки за сделки, не освобождават Клиента от отговорността,
предвидена съгласно действащото законодателство.
4.7. БенчМарк Финанс има право:
4.7.1. Да откаже да изпълни подадено от Клиента нареждане за сключване на сделка в случаите,
когато нареждането не отговаря на изискванията на приложимите нормативни актове и специално
Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публично предлагане на ценните книжа,
Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за мерките срещу
изпирането на пари и подзаконовите актове по прилагането им и Правилата на „БФБ – София” АД.
4.7.2. Да прекрати едностранно за определен срок или окончателно правата на Клиента за
ползване на услугите по този договор, ако с действията си Клиентът нарушава разпоредбите на
този договор, Общите условия на БенчМарк Финанс или разпоредбите на приложимото
законодателство.
4.7.3. Да получи възнаграждението, определено съгласно Раздел II от този договор, както и всички
други плащания (такси и разноски), дължими от Клиента на БенчМарк Финанс, съгласно този
договор.
4.8. БенчМарк Финанс няма право да изпълни нареждане на Клиент и съответно е длъжен да
откаже изпълнението на подадено от Клиент нареждане, когато при подаване на нареждането:
4.8.1. Клиентът, съответно неговият представител, откаже да декларира обстоятелствата по чл.
35, ал. 1 от Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните
посредници.
4.8.2. Клиентът декларира, че притежава вътрешна информация или декларира, че сделката предмет на нареждането, представлява прикрита покупка или продажба на финансови инструменти,
Клиентът декларира или БенчМарк Финанс установи, че финансовите инструменти – предмет на
нареждане за покупка не са налични, блокирани са в депозитарната институция, върху тях е
наложен запор или е вписан залог, както и ако това би довело до нарушение на ЗСПЗФИ, ЗПФИ,
ЗППЦК, ЗДСИЦ, ЗМИП или др. нормативни актове.
4.9. БенчМарк Финанс е длъжен:
4.9.1. Да изпълнява точно нарежданията на Клиента и да изпълнява поръчки за покупка или
продажба на финансови инструменти и/или компенсаторни инструменти единствено по нареждане
на Клиента, съдържащо конкретните параметри на поръчките, съгласно действащото
законодателство и Правилата на „БФБ-София” АД, като в случаите по т. 4.7.1 и т. 4.8. БенчМарк
Финанс има право да откаже изпълнението на подадено от Клиента нареждане.
4.9.2. Да предостави на Клиента потребителско име и парола за достъп до платформата BG Trader,
която парола Клиентът се задължава да смени при първия си вход в платформата за търговия.
Първоначално получената парола за достъп служи за първоначална идентификация на Клиента в
платформата BG Trader.
4.9.3. Да предоставя по реда на чл. 68 от Общите условия на БенчМарк Финанс на имейл адреса,
посочен от Клиента при сключване на договора всяка информация, която следва да бъде
предоставена на Клиента съгласно настоящия договор, Общите условия на БенчМарк Финанс,
Политиката за изпълнение на клиентски нареждания, ЗПФИ, ЗППЦК, ЗСПЗФИ и другите приложими
нормативни актове
4.9.4. През времетраенето на борсова сесия на „БФБ - София” АД, да изпълнява всяка поръчка на
Клиента своевременно в съответствие с обективните условия за изпълнение и при спазване
изискванията на действащото законодателство и Правилата на „БФБ – София” АД.
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4.9.5. Да предоставя на Клиента информация относно наличностите и операциите, извършвани от
негово име и за негова сметка чрез БенчМарк Финанс. Информацията по предходното изречение
се счита за надлежно предоставена, ако е достъпна в платформата BG Trader или ако бъде
изпратена на имейл адреса, предоставен от Клиента при подписване на този договор.
4.10. БенчМарк Финанс не носи отговорност при забавяне или неизпълнение на исканата от
Клиента услуга, когато това се дължи на неточно, непълно или некоректно въвеждане на
необходимите за изпълнението й данни от страна на Клиента, при форсмажорни обстоятелства,
технически проблеми или липса на интернет връзка.
4.11. БенчМарк Финанс не носи отговорност и в следните неизчерпателно изброени случаи:
4.11.1. За неизпълнение на нареждане, когато това се дължи на неизправност на насрещната
страна по сделката, която БенчМарк Финанс не е могъл да предвиди или предотврати.
4.11.2. В случаите на злоупотреба с клиентски права от неоторизирани трети лица, получили
данните за потребителско име и парола на Клиента.
4.11.3. В случай на прекъсване на захранващи или информационни мрежи.
4.11.4. При прекъсване на интернет връзката между страните по договора и/или с „БФБ – София”
АД.
4.11.5. Прекъсване на работата на информационната система на „БФБ – София” АД.
4.11.6. При отпадане на оптичната свързаност между някои или всички интернет доставчици.
4.11.7. При сривове в платформата BG Trader.
4.11.8. При невъзможност за пускане на поръчка от страна на Клиента поради липса на връзка
между него и платформата BG Trader.
4.11.9. При глобални смущения в електрозахранването.
4.11.10. При природни бедствия, други форсмажорни обстоятелства или непреодолима сила по
смисъла на Търговския закон, нарушаващи нормалния процес на предоставяне на услугите по
настоящия договор.
4.11.11. По разпореждане на държавни органи.
4.11.12. Поради други, независещи от БенчМарк Финанс причини.
V. Задължение за уведомяване по чл. 145 от ЗППЦК
5.1. БенчМарк Финанс уведомява Клиента, когато за него възникне задължение по чл. 145 от
Закона за публичното предлагане на ценни книжа в резултат на извършени сделки с финансови
инструменти за негова сметка. Уведомяването се извършва по електронна поща или по телефон.
БенчМарк Финанс не отговаря, в случай, че задължението за уведомяване възникне за Клиента
на базата на сделки, за които БенчМарк Финанс не притежава информация.
5.2. При поискване от страна на Клиента, БенчМарк Финанс, изготвя и подава в Комисията за
финансов надзор от името на Клиента уведомления по чл. 145 от ЗППЦК. За услугата Клиентът
дължи възнаграждение, съгласно Тарифата на БенчМарк Финанс.
VI. Разпоредби, приложими за платформата BG Trader
6.1. Изискуемата по закон писмена форма на нареждането за въвеждане или за отмяна на поръчки
на Клиента се счита за спазена при въвеждането или изтриването на поръчки от Клиента в
платформата BG Trader. Въведените през платформата BG Trader поръчки за търговия на регулиран
пазар „БФБ – София” АД са идентични с всички останали поръчки, въведени на този регулиран
пазар, изпълнената сделка е сделка, сключена на „БФБ – София” АД и за страните по нея възникват
всички права и задължения, съгласно приложимото българско законодателство и разпоредбите на
действащите Правила на „БФБ - София” АД.
6.2. В някои случаи, с оглед изпълнение от страна на БенчМарк Финанс на задължения, съгласно
действащото законодателство и Правилата на „БФБ - София” АД, след въвеждането на поръчка в

ДОГОВОР ЗА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ, ФОРМА 03/03.02.2016 Г.

СТР. 5 ОТ 9

платформата BG Trader, БенчМарк Финанс може да откаже изпълнението и по-нататъшното
въвеждане на поръчката за търговия на „БФБ – София” АД.
6.3. Всеки Клиент на БенчМарк Финанс, използващ платформата BG Trader, се съгласява с
използваните от БенчМарк Финанс механизми, гарантиращи на клиентите цялостност,
достоверност, пълнота и непроменимост на данните и информационните потоци в платформата BG
Trader, както и, че лицата използващи платформата BG Trader са точно, вярно и еднозначно
идентифицирани и, че тези лица, не могат да се откажат или по какъвто и да било друг начин да
променят задълженията или правните последици, произтичащи от използването на платформата BG
Trader.
6.4. Клиентът има право и може да нареди по всяко време блокиране на правата за достъп до
платформата BG Trader. Ако Клиентът има основателно съмнение, че паролата му за достъп е
станала достояние на трети неупълномощени лица, той е длъжен да информира незабавно
БенчМарк Финанс по телефон или на място в офис на дружеството. БенчМарк Финанс не
отговаря за евентуални неблагоприятни последици, настъпили преди получаването на уведомление
за неоторизиран достъп до платформата и искане за блокиране правото на достъп до нея.
6.5. БенчМарк Финанс поддържа в платформата BG Trader актуална информация от източници,
които счита за достоверни. Предложената чрез платформата BG Trader информация не се счита за
инвестиционен съвет, нито за подтик към сключване на сделка за покупка или продажба на
финансови инструменти. Клиентът следва да се запознае с цялата необходима информация преди
да вземе своето инвестиционно решение, включително с основните рискове, свързани
със
съответния финансов инструмент, с дейността на емитента и друга относима информация.
6.6. Пазарната информация, получена посредством платформата BG Trader не може да се тълкува
като прогноза за бъдещото движение на цените на финансовите инструменти, нито представлява
съвет, поощрение или одобрение за подаване на конкретни поръчки или сключване на сделки.
Клиентът е отговорен за познаването на правата и задълженията във връзка с финансовите
инструменти, свързания с тях риск, както и за наблюдаването на събития, от съществено значение
по отношение на финансовите инструменти. БенчМарк Финанс не е длъжен да уведомява
Клиента при настъпване на такива събития, нито да предприема каквито и да било други
индивидуални мерки по отношение на Клиента.
6.7. БенчМарк Финанс не е отговорен за целесъобразността на инвестициите на Клиента, нито за
честотата на осъществяваните от него транзакции. БенчМарк Финанс не гарантира, че подаването
на поръчки и сключването на сделки с финансови инструменти води до положителен резултат или
успех.
VII. Прекратяване
7.1. Този договор може да бъде прекратен по следните начини:
7.1.1. По взаимно съгласие.
7.1.2. С изпращането на писмено уведомление за прекратяване до другата страна. Клиентът има
право, без да дължи обезщетение или неустойка, и без да посочва причина, да се откаже от
сключения договор в срок от 14 дни от датата на сключване на договора, в който случай трябва да
затвори отворените си позиции.
7.3. При изпращане на писмено уведомление за прекратяване на договора, както и при
подписването на споразумение за прекратяване на договора, Клиентът е длъжен да посочи поне 5
(пет) работни дни преди прекратяване на договорните правоотношения къде да бъдат прехвърлени
финансовите му инструменти и/или парични средства, ако има такива при инвестиционния
посредник. Клиентските финансови инструменти се прехвърлят в депозитарна институция, в
съответствие с правилата на депозитарната институция, по подсметка на Клиента при друго лице,
посочено от клиента или по лична сметка на Клиента, включително чрез откриване на нова сметка,
ако Клиентът не посочи своя подсметка при друго лице в рамките на срока от 5 (пет) работни дни.
7.4. Само след погасяване на всички задължения на Клиента към БенчМарк Финанс, БенчМарк
Финанс изпълнява нарежданията на Клиента за прехвърляне на финансовите му инструменти и
паричните средства по посочени от него сметки. Клиентът е длъжен да плати всички комисиони и
разноски на инвестиционния посредник във връзка прехвърляне на финансовите му инструменти и
паричните средства. БенчМарк Финанс има право да удържи всички суми, дължими от Клиента
преди прехвърлянето на финансовите му инструменти и паричните му средства.
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VIII. Други разпоредби
8.1. БенчМарк Финанс си запазва правото да променя обхвата на услугите, предоставяни чрез
платформата BG Trader, включително да променя техническата процедура, касаеща извършването
на услугите. Тези действия на БенчМарк Финанс могат да се основават на промени в изискванията
на действащото законодателство, съображения за сигурност или подобрения в съответния продукт.
За настъпилите промени БенчМарк Финанс уведомява Клиента по реда на чл. 8.16 от договора.
8.2. Клиентът декларира, че се е запознал, разбира и приема както неговите
включително:

условия,

8.2.1. Действащите към датата на сключване на договора Общи условия на БенчМарк Финанс.
8.2.2. Тарифата на БенчМарк Финанс.
8.2.3. Политиката за изпълнение на клиентски нареждания.
8.2.4. Действащите към датата на подписване на договора Правила на „БФБ – София” АД.
8.3. Всички изменения и/или допълнения на общите условия и/или тарифата на БенчМарк Финанс
се публикуват на интернет страницата на инвестиционния посредник. Публикуването на общите
условия се извършва в срок не по-кратък от един месец преди влизането на измененията и
допълненията в сила. Публикуването на тарифата се извършва в срок не по–кратък от един ден
преди влизането на промените в сила. При несъгласие с измененията и допълненията в общите
условия и/или тарифата, Клиентът има право да прекрати договора без предизвестие, преди
датата на влизане в сила на новите общи условия и/или тарифа, без да носи отговорност за
неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от Клиента активи.
При прекратяване на договора по този ред инвестиционният посредник урежда отношенията си с
Клиента в седемдневен срок от получаване на изявлението за прекратяване като прилага редът за
прекратяване на договорните отношение, предвиден по чл. 7.3 и чл. 7.4.
8.4. БенчМарк Финанс уведомява Клиента, че съществува фонд за компенсиране на
инвеститорите във финансови инструменти, който осигурява изплащане на компенсация на
Клиентите на БенчМарк Финанс при условията и по реда предвиден в чл. 77а -77ч от ЗППЦК в
случаите, когато БенчМарк Финанс не е в състояние да изпълни задълженията към Клиентите си
поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние.
8.5. Клиентът декларира, че е запознат с условията, при които може да бъде категоризиран като
професионален или непрофесионален клиент по смисъла на Приложението към чл. 36, ал. 1 от
ЗПФИ, както и че му е известно, че БенчМарк Финанс определя всички свои клиенти като
непрофесионални по отношение на всички предлагани инвестиционни услуги, дейности и финансови
инструменти. Клиентът се съгласява с така направената категоризация и декларира, че е запознат,
че може да поиска да бъде категоризиран като професионален клиент, при условията по чл. 16 от
Правилата за категоризация на клиенти, част от Общите условия на БенчМарк Финанс. Като
непрофесионален клиент, Клиентът има право на компенсация от Фонда за компенсиране на
инвеститорите.
8.6. Клиентът декларира, че е уведомен от БенчМарк Финанс, че при непредоставяне на
информация относно неговите знания и опит в сферата на инвестиционните услуги или при
предоставяне на недостатъчна информация, БенчМарк Финанс няма да може да прецени дали
предлаганата инвестиционна услуга е подходяща за него и се съгласява с последствията от това.
8.7. Клиентът декларира, че нито той, нито свързано с него лице, заема и не заемало през
последните 12 месеца една от следните длъжности: държавен глава, ръководител на правителство,
министър и заместник – министър; член на парламент; член на конституционни съдилища, на
върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт; член на сметна палата; член на
управителен органи на централна банка; посланик и управляващ дипломатическа мисия; висш
офицер от въоръжените сили; член на административен, управителен или надзорен орган на
държавно предприятие и търговско дружество с едноличен собственик държавата; кмет или
заместник – кмет на община или район; председател на общински съвет. В случай, че Клиентът или
свързано с него лице, заема или са заемали през последните 12 месеца някоя от изброените
длъжности, Клиентът се задължава да декларира това обстоятелство пред БенчМарк Финанс.
8.8. Клиентът декларира, че преди да сключи настоящия договор е получил от БенчМарк
Финанс цялата информация, която БенчМарк Финанс е длъжен да му предостави съгласно
Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и
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актовете по прилагането им, с условията за компенсиране на инвеститорите, както и че е наясно с
рисковете, свързани с инвестирането във финансови инструменти и сключването на сделки с тях.
8.9. БенчМарк Финанс е регистриран като администратор на лични данни и на основание Закона
за защита на личните данни (ЗЗЛД), с подписването настоящия договор, БенчМарк Финанс
уведомява Клиента, че:
8.9.1. Събирането и обработването на личните данни на Клиента се изисква с оглед изпълнение на
нормативно установени задължения на БенчМарк Финанс и достъп до предоставените данни ще
имат само овластените за това служители на БенчМарк Финанс. В случай, че Клиентът откаже да
предостави своите лични данни, БенчМарк Финанс няма да може да извършва дейност за сметка
на Клиента.
8.9.2. Личните данни на Клиента могат да бъдат предоставяни на компетентните държавни органи,
осъществяващи надзор върху дейността на БенчМарк Финанс, както и на други лица, когато
задължението за това е предвидено в нормативен акт. Възможно е информацията по чл. 142б, ал. 1
от ДОПК, съдържаща лични данни на Клиента, наличност или стойност по сметката/ите му, както и
реализираните по сметката/ите му доходи, да бъде обект на автоматичен обмен на финансова
информация съгласно глава шестнадесета, раздел IIIа на ДОПК и да бъде предоставена на
юрисдикцията/ите, на която/ито Клиентът е местно лице за данъчни цели, в изпълнение на
международните ангажименти на Република България.
8.10. Клиентът се съгласява и овластява БенчМарк Финанс:
8.10.1. Да направи копие на документа му за самоличност или друг документ, съдържащ личните му
данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.
8.10.2. Да обработва, съхранява, използва негови лични данни, включително за статистически и
маркетингови цели на БенчМарк Финанс.
8.10.3. Да извършва проверка на предоставените лични данни от независими източници.
8.10.4. Да разкрива личните му данни на трети лица в предвидените в закон случаи при спазване
на Закона за защита на личните данни като потвърждава, че му е предоставена информацията по
чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД. Информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща негови лични данни,
наличност или стойност по сметката/ите му, както и реализираните по сметката/ите му доходи, да
бъде обект на автоматичен обмен на финансова информация съгласно глава шестнадесета, раздел
IIIа на ДОПК и да бъде предоставена на юрисдикцията/ите, на която/ито Клиентът е местно лице
за данъчни цели, в изпълнение на международните ангажименти на Република България.
8.11. Всички, дължими съгласно действащата нормативна уредба, съобщения, уведомления, отчети
и потвърждения за сключени чрез платформата BG Trader сделки, се предоставят от БенчМарк
Финанс на Клиента чрез електронната система за търговия.
8.12. Клиентът декларира, че всички предоставени от него във връзка със сключването на този
договор данни са верни, изчерпателни и предоставени доброволно и Клиентът се задължава при
настъпване на промяна в същите да информира незабавно и в писмена форма БенчМарк Финанс,
както и да предостави други данни и документи, ако това е необходимо.
8.13. Клиентът декларира, че желае да получава потвържденията за сделки, сключени въз основа
на нареждания, подадени в офис на БенчМарк Финанс, по телефон или имейл, на предоставения
от него електронен адрес. В случай, че Клиентът желае да получава потвържденията за така
сключените сделки в офис на посредника, следва изрично писмено да уведоми БенчМарк Финанс
при подписване на настоящия договор. В този случай, ако Клиентът не се яви в офис на
БенчМарк Финанс да получи потвърждението в срока по чл. 4.1.6. от настоящия договор, същото
се изпраща до края на работния ден, в който срокът изтича, на посочения от Клиента имейл адрес.
8.14. Всяко уведомление, известие или друго съобщение, освен тези по чл. 8.13., може да бъде
направено, по избор на БенчМарк Финанс, по електронна поща на посочения от Клиента имейл
адрес или чрез съобщение в платформата BG Trader. Съобщението, изпратено по електронна поща,
се счита за получено, когато е изпратено от БенчМарк Финанс на посочения от Клиента имейл
адрес. БенчМарк Финанс не носи отговорност за закъснения, изменения или други модификации,
които съобщението може да претърпи след изпращането от БенчМарк Финанс. Съобщение до
Клиента се счита за получено при публикуването му от БенчМарк Финанс в платформата BG
Trader.
8.15. Клиентът се задължава да провери съдържанието на всеки документ, включително
документите, изпратени в електронен вид от БенчМарк Финанс. При липса на явни грешки, тези
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документи се считат за окончателни, освен ако Клиентът не уведоми БенчМарк Финанс писмено
за обратното, веднага след получаването на документа.
8.16. Всички съобщения и уведомления за промени в политиките, общи условия, правила и други
документи на БенчМарк Финанс се изпращат на предоставения от Клиента имейл адрес за
кореспонденция и/или се публикуват на уебсайта на БенчМарк Финанс.
8.17. Клиентът се съгласява да получава информация за продукти и услуги, предоставяни от
дружествата от групата на БенчМарк на предоставения от него имейл адрес.
8.18. По смисъла на настоящия договор „уебсайт“, е интернет сайт на адрес www.benchmark.bg и
www.clients.benchmark.bg.
Този договор и всички приложения към него се съставиха в 2 /два/ еднообразни екземпляра – по
един за всяка една от страните по него.
За БенчМарк Финанс:

За Клиента:

........................................

......................................
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