
 
 

КАК ДА ПОПЪЛНИТЕ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА РЕАЛНА СМЕТКА ЗА 
ТЪРГОВИЯ В SAXO BANK? 
 
За да попълните коректно полетата в договора и да откриете реална сметка в Saxo 
Bank, е необходимо: 
 

1. Попълване на договор за търговия 
 
Необходимо е да попълните договора на латиница, да го разпечатате и 
разпишете. 
 
Договорът съдържа следните полета: 

 
• First name – Попълнете вашето първо име, както е изписано във вашата 

лична карта; 
 

• Surname – Попълнете вашето фамилно име, както е изписано във вашата 
лична карта; 

 
• Date of birth – Попълнете вашата дата на раждане с Ден/Месец/Година; 

 
• TIN No – Попълнете вашето ЕГН (данъчният идентификационен номер в 

България); 
 

• City of birth – Попълнете името на града, в който сте родени; 
 

• Country of birth – Попълнете името на държавата, в която сте родени; 
 
• Nationality – Националност; 
 
• Additional Nationalities – Допълнителни националности; 

 
• Are you a US citizen? – Изберете NO, в случай че не сте американски 

гражданин; 
 

• Are you a US resident for tax purposes? Изберете NO, в случай че не 
заплащате данъци в САЩ; 

 
• Current residential address – Попълнете постоянния си адрес; 

 
• City/Zip code – Попълнете вашия пощенски код; 

 
State/Province – Попълнете града, в който е вашето постоянно 
местожителство; 

 
• Country – Попълнете държава, в която пребивавате; 

 
• Postal address (if different) – Попълнете адрес за кореспонденция, в 

случай че той се различава с постоянния ви адрес; 
 

• Primary telephone number/Mobile phone – Попълнете вашия мобилен 
телефон за връзка с код 00359****; 



 
 

 
• Secondary telephone number/Landline – Попълнете алтернативен 

телефон за връзка, ако имате такъв; 
 

• Account holder’s email – Попълнете вашия имейл адрес; 
 

• Status of employment – Маркирайте квадратчето, което отговаря в 
зависимост дали сте: Employed/public sector (Работещ/Публичен сектор), 
Employed/private company (Работещ/Частен сектор), Executive 
management/board, public sector (Ръководна длъжност в публичния 
сектор), Retired (Пенсиониран), Self-employed (Самоосигуряващ се), 
Unemployed (Безработен), Student (Студент), Executive 
management/board, private company (Ръководна длъжност в частния 
сектор), Political office (Политическа фигура); 

 
• Name of current employer – Попълнете името на вашия работодател, ако 

имате такъв; 
 

• Position/title – Попълнете длъжността, която заемате; 
 
• Nature of business – Предмет на дейност на компанията, в която 

работите; 
 

• Are you politically exposed person (PEP)? – Маркирайте с NO, ако не сте 
лице, заемало висша държавна служба; 

 
• Are you connected to a PEP? – Маркирайте с NO, ако нямате връзки с 

лице, заемало висша държавна служба; 
 
• Country of tax residence – Попълнете държавата, в която заплащате 

данъци; 
 

• Tax Identification Number (TIN) – Попълнете вашето ЕГН; 
 

• Salary after tax in Euro – Маркирайте размерa на вашия годишен доход от 
заплата; 

 
• Seconday source(s) of income, if applicable (in Euro) – Попълнете това 

поле, в случай че имате допълнителни доходи от извънтрудови 
правоотношения; 

 
• Total amount of Seconday source(of) income after tax (in Euro) – В 

случай че имате доходи от горната точка, посочете техния размер; 
 

• Primary soruce(s) of total wealth (in Euro) – Попълнете източниците на 
вашите спестявания – Savings form salary/pension (Спестявания от 
заплата/пенсия), Inheritance (Наследство), Trading profit (Печалби от 
търговия), Profit from selling own company (Печалба от продажба на 
собствена компания), Other (Други); 

 
• Choice of account currency – Попълнете валутата, в която желаете да 

откриете сметка; 



 
 

 
• Value of cash & securities – Маркирайте стойността на вашите активи в 

пари и ценни книжа; 
 

• How much do you intend to invest with Saxo Bank? (in Euro) –
Маркирайте стойността на активите и ценните книжа, които възнамерявате 
да инвестирате; 

 
• I herbly declrare that I have read and understood the Risk Disclosure 

statement on complex products – В края на страница 5 е необходимо да 
маркирате прозорчето на текст: Декларирам, че съм прочел и разбрал 
предупреждението за риск, свързано с търговията с комплексни 
инвестиционни продукти. 

 
• Date – Попълнете дата; 

 
• Signature – Подпишете се. 

 
2. Попълване на споразумение 

 
Необходимо е да попълните споразумението на латиница, да го разпечатате и 
разпишете. 
 
Договорът съдържа следните полета: 

 
• Client Name – Попълнете вашето име; 

 

• Personal Identification no – Попълнете вашето ЕГН; 
 

• Date – Попълнете дата; 
 

• Signature – Подпишете се. 
 

3. Лична карта и шофьорска книжка 
 
Необходимо е двустранно копие на вашата лична карта и шофьорска книжка. 
 

4. Документ, удостоверяващ вашия адрес 
 
В случай че нямате шофьорска книжка, е необходим алтернативен документ, 
който да представите, заедно с вашата лична карта. Този документ може да 
бъде: банков документ (документ за пред НОИ) или бележка от комунална 
услуга на ваше име (ток, вода, парно). Документите не трябва да са по-стари от 
3 месеца. 

 
5. Сканиране на документите 

 
Необходимо е да сканирате (снимате) документите си и изпратите на имейл 
адрес support@benchmark.bg 

 

mailto:support@benchmark.bg

