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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯТА 

Настоящата информация относно разходите и свързаните такси за клиентите на ИП 

„БенчМарк Финанс“ АД е разработена на основание и в съответствие с разпоредбите на 

чл. 50, във връзка с чл. 46 и с Приложение II от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на 

Комисията от 25 април 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския 

парламент и Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за 

извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения 

за целите на посочената директива. 

 

II. ВИДОВЕ РАЗХОДИ 

Разходите и таксите, заплащани от клиентите, попадащи в обхвата на Приложение II на 

Делегиран регламент 2017/565 и в частност Таблица 1 – Всички разходи и свързани 

такси, събирани за инвестиционна услуга (една или няколко) и/или допълнителни 

услуги, предоставяни на клиента, които следва да са част от сумата, подлежаща на 

оповестяване, са: 

 

Разходни елементи, 
подлежащи на 
оповестяване 

Разходи, заплащани от 
клиентите на ИП 
„БенчМарк Финанс“ АД 

Препратка към страница с 
информация за съответните 
разходи 

Еднократни такси, 
свързани с 
предоставянето на 
инвестиционна услуга 

Спредове 

Съгласно условията, 
публикувани на интернет 
страницата на посредника 
и/или в платформата 
MetaTrader 

Текущи такси, свързани с 
предоставянето на 
инвестиционна услуга 

Лихви при търговия срещу 
предоставена гаранционна 
сума 

Съгласно условията, 
публикувани в платформата 
MetaTrader и/или страница: 
https://www.benchmark.bg/F
Xcalculator/swap-
calculator.php 

Дивидентни плащания 

Съгласно условията, 
публикувани в платформата 
MetaTrader и/или страница: 
https://www.benchmark.bg/F
Xcalculator/swap-
calculator.php 

Такси за пренос на 
позиция за следващ 
работен ден 

Съгласно условията, 
публикувани в платформата 
MetaTrader и/или страница: 
https://www.benchmark.bg/F
Xcalculator/swap-
calculator.php 
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Такси за поддръжка на 
сметките за търговия 

Съгласно условията, 
публикувани в тарифата на 
посредника: 
https://www.benchmark.bg/pic
s/editor/docs/Tariff.pdf 

Всички разходи, свързани 
със сделки, инициирани в 
хода на предоставянето 
на инвестиционна услуга 

Комисиони 

Съгласно условията, 
публикувани в тарифата на 
посредника: 
https://www.benchmark.bg/pic
s/editor/docs/Tariff.pdf 

Други 
Други разходи, 
съпътстващи условията за 
търговия 

Съгласно условията, 
публикувани в тарифата на 
посредника: 
https://www.benchmark.bg/pic
s/editor/docs/Tariff.pdf 
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