
І. Сделки с ценни книжа

1. Сделки с акции, права върху акции, компенсаторни инструменти и други, сключени 

през платформата BG Trader или COBOS

1.1. При оборот от сделки до 100 000 лева

1.2. При оборот от сделки над 100 000 лева

1.3. При оборот от сделки над 1 000 000 лева

2. Сделки с акции, права върху акции, компенсаторни инструменти и други, сключени 

през брокерски терминал в офис на БенчМарк Финанс

2.1. За сделка на стойност до 10 000 лева

2.2. За сделка на стойност от 10 000 до 30 000 лева

2.3. За сделка на стойност над 30 000 лева

3. Приемане на заявки за участие в първично или вторично публично предлагане или 

приемане на търгово предложение

4. Обслужване на репо-сделки

5. Сделки с облигации, сключени  през BG Trader или COBOS

Комисионите на БФБ–София АД и Централен Депозитар АД са включени в комисионата на БенчМарк Финанс.

ІІ. Други операции

1. Попечителство на ценни книжа*

2. Съхранение на парични средства* 

3. Трансфер на ценни книжа/компенсаторни инструменти в регистъра на Централен 

депозитар

3.1. От друг ИП или лична сметка в ЦД по сметка на клиента в БенчМарк Финанс

3.2. От сметка в БенчМарк Финанс към сметка в друг ИП или лична сметка на клиента в ЦД**

  За клиенти по програма One Time, План 1

  За клиенти на базова комисиона; програма Cash Back; програма One Time, План 2

4. Издаване на удостоверителен документ за притежавани финансови инструменти 

(депозитарна разписка) от Централен депозитар АД

  физически лица

  юридически лица

5. Блокиране на ценни книжа

6. Поддържане на емисия акции в портфейл на клиент: ***

6.1. Емисия акции на непублично дружество 

6.2. Емисия акции на дружество в несъстоятелност или ликвидация

6.3. Емисия акции  на дружество временно спряно от търговия на БФБ 

7. Поддържане на сметка при липса на сделка за период от една календарна година***

8. Годишна такса COBOS

 Комисионите на Централен Депозитар АД са включени в комисионата на БенчМарк Финанс. Комисионите по Раздел II Други операции са без начислен ДДС.

* Комисионите по т. 1 и т. 2 се начисляват и удържат към края на всеки календарен месец. Комисионите по т. 1 и т. 2 не се дължат от професионални клиенти.

** Програмата One Time План 1 и 2 се запазва за клиенти, сключили договори преди влизане в сила на настоящата тарифа.

ТАРИФА НА БЕНЧМАРК ФИНАНС

*** Комисионите по т. 6 и т. 7 не се дължат от клиенти, платили за предходната календарна година комисиони на стойност над 500 лева или притежаващи портфейл от ценни книжа на 

стойност над 50 000 лева. Комисионата по т. 7 се начислява общо за предходната календарна годината през м. януари на следващата година.

ОПЕРАЦИИ НА БЪЛГАРСКИ ФИНАНСОВ ПАЗАР

0,5% от стойността на сделката, минимум 2 лева

0,4%, минимум 2 лева

по договаряне

0,05% на годишна база върху стойността на активите

2% от стойността на сделката, минимум 10 лева

1% от стойността на сделката

по договаряне

10 лева

0,1% от стойността на сделката

0,1% от стойността на сделката, минимум 15 лева

10 лева

20 лева

0,5% на годишна база върху стойността на активите

без комисиона

1% от пазарната стойност + 10 лева на емисия 

0,7% от пазарната стойност + 10 лева на емисия 

50 лева

2 лева на емисия на месец

2 лева на емисия на месец

2 лева на емисия на месец

2 лева на месец

60 лева

Забележка: При прекратяване на договора клиентите заплащат всички комисиони и разноски във връзка с прехвърляне на финансовите им инструменти и паричните средства.  

http://www.benchmark.bg/platforms/3#
http://www.benchmark.bg/platforms/3#


І. Сделки с финансови инструменти, осъществени през платформата MetaTrader

1. Търговия с валути, ценни метали, стоки, борсови индекси и облигации

2. Корекции по лихви, суапове, дивиденти и конвертиране на валута

3. Такса за MetaTrader VPS

ІI. Сделки с финансови инструменти, осъществени през платформата Trader

1. Търговия със спот валути, валутни форуърди, спот ценни метали, валутни и бинарни 

опции, CFD върху индекси, CFD върху стоки, CFD върху облигации и CFD върху валути

2. Търговия с акции, CFD върху акции, ETF и ETC, борсово-търгувани опции, фючърси и 

облигации 

3. Корекции по лихви, суапове, дивиденти и конвертиране на валута

4. Борсови договори (абонаменти за борсови котировки и новини в реално време)

1. Внасяне на парични средства на каса в лева и валута

2. Теглене на парични средства на каса в лева и валута

3. Внасяне на парични средства чрез банков превод в лева и валута

4. Теглене на парични средства чрез банков превод 

 лева 

 експресна заявка за теглене в лева

 валута

5. Захранване чрез ePay.bg

6. Захранване чрез ПОС терминал

6.1. Борика, Maestro

  ПОС терминал на каса

  виртуален ПОС терминал

6.2. VISA, MasterCard

  ПОС терминал на каса

  виртуален ПОС терминал

1. Регистрация на сделки, дарения или други прехвърляния, предварително 

договорени между страните

2. Процедура по наследяване на ценни книжа

3. Издаване на дубликат на удостоверителен документ за притежавани финансови 

инструменти (депозитарна разписка)

4. Справка портфейл

  физически лица

  юридически лица

5. Справка на разширен портфейл и на портфейл към стара дата от ЦД

  физически лица

  юридически лица

6. Промяна на лични данни в ЦД

1. Консултантски услуги

 Изготвяне на проспект на публични дружества

 Изготвяне на проспект за облигационен заем

 Изготвяне на търгово предложение

 Инвестиционно банкиране за корпоративни клиенти

2. Изпращане на документи на хартиен носител чрез пощенска служба

Настоящата тарифа е одобрена с решение на СД на БенчМарк Финанс от 29.02.2016 г. и влиза в сила от 07.03.2016 г.

по договаряне

25 лева

без комисиона

без комисиона

съгласно условията, публикувани на www.benchmark.bg 

и/или в платформата Trader

съгласно условията, публикувани на www.benchmark.bg 

и/или в платформата Trader

съгласно условията, публикувани на www.benchmark.bg 

и/или в платформата Trader

без комисиона

съгласно условията, публикувани на www.benchmark.bg 

и/или в платформата MetaTrader

60 лева

150 лева

съгласно условията, публикувани на www.benchmark.bg

без комисиона

без комисиона

без комисиона

банковата такса е за сметка на клиента 

25 лева

0,9%

0,9%

150 лева

Комисионите в Раздел Други са без начислен ДДС. БенчМарк Финанс си запазва правото да договаря комисиони, различни от посочените в тарифата. В случаите, когато не са упоменати 

комисиони за услуги, които БенчМарк Финанс има право да извършва съгласно издадения му лиценз, се събират комисиони по договаряне.

Комисионите на Централен Депозитар АД са включени в комисионата на БенчМарк Финанс. Комисионите за операции като регистрационен агент са без начислен ДДС.

5 лева

0,5%

0,5%

ДРУГИ

ОПЕРАЦИИ КАТО РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ

по договаряне

по договаряне

по договаряне

без комисиона

0,05%, минимум 13 евро

35 лева

ОПЕРАЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ

ОПЕРАЦИИ С ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

по договаряне

25 лева + 10 лева на трансфер 


