ТАРИФА НА БЕНЧМАРК ФИНАНС
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННИ КНИЖА

% ИЛИ СУМА

МИНИМАЛНА СУМА

І. Сделки
1.Сделки с акции, права върху акции, компенсаторни инструменти и други,
осъществени през системите BenchMark BG Trader или COBOS
базова комисиона

0,30%

2. Сделки с акции, права върху акции, компенсаторни инструменти и други,
осъществени през брокерски терминал
по договаряне

20 лева

за сделка на стойност до 10 000 лева

1,00%

20 лева

за сделка на стойност над 10 000 лева

по договаряне

20 лева

0,10%

15 лева

а) сделки на първичен пазар – участие в аукцион за сметка на клиент
б) сделки на вторичен пазар на ценни книжа в страната

3. Обслужване на репо-сделки
4. Държавни ценни книжа (ДЦК) и други дългови ценни книжа*
а) сделки на първичен пазар
за неодобрена поръчка (ДЦК)

по договаряне

б) сделки на вторичен пазар

0,09%

5 лева

за сделка на стойност над 500 000 лева

по договаряне
0,09%

в) сделки с облигации, осъществени през BenchMark BG Trader или COBOS
г) прехвърляне от регистър на БенчМарк Финанс

10 лева

Комисионите на БФБ–София АД и Централен Депозитар АД са включени в горепосочената тарифа. Това не се отнася за сделките по раздел I, точки 1 и 4 в).
* При покупка/продажба на ДЦК и други дългови ценни книжа може да се удържат допълнителни такси и комисиони от съответната банка депозитар.

ІІ. Други операции с ценни книжа
1. Попечителство и съхранение на ценни книжа*

0,05% на годишна база върху
стойността на активите

2. Други
без комисиона

а) трансфер по регистър на БенчМарк Финанс
б) трансфер от регистър на БенчМарк Финанс **
за клиенти по програма One Time, План 1
за клиенти на базова комисиона; програма Cash Back; програма One Time, План 2

0,80% от пазарната стойност
+ 10 лева на емисия
0,50% от пазарната стойност
+ 10 лева на емисия

в) издаване на депозитарна разписка от Централен депозитар АД
физически лица

10 лева

юридически лица

20 лева

г) блокиране на ценни книжа

10 лева

* Комисионата се начислява и удържа към края на всеки календарен месец.
** Програмата One Time План 1 и 2 се запазва за клиенти, сключили договори преди влизане в сила на настоящата Тарифа.

ОПЕРАЦИИ С ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
1. Внос на каса
лева
валута
2. Захранване чрез ePay.bg

без комисиона
без комисиона
1,20%

3. Захранване чрез ПОС терминал
а) Борика, Maestro
ПОС терминал на каса

0,70%

виртуален ПОС терминал

0,70%

б) VISA, MasterCard
ПОС терминал на каса
виртуален ПОС терминал
4. Теглене на каса

1,90%
1,90%

лева

без комисиона

валута

без комисиона

5. Попечителство върху парични средства на клиенти в депозитарна институция

без комисиона

10 лева

ОПЕРАЦИИ КАТО РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ
1. Регистрация на сделки, дарения или други прехвърляния, предварително
договорени между страните
2. Издаване на дубликат на депозитарна разписка
3. Справка на обикновен портфейл

по договаряне
25 лева

физически лица

35 лева

юридически лица

150 лева

4. Справка на разширен портфейл и на портфейл към стара дата
физически лица

60 лева

юридически лица

150 лева

5. Процедура по наследяване на ценни книжа
6. Промяна на лични данни
ДРУГИ
1. Посредничество при участие в първично и вторично публично предлагане или
приемане на търгово предложение

25 лева + 10 лева на трансфер
25 лева

10 лева

2. Поддържане на емисия акции в портфейл на клиент: *
а) емисия акции на непублично дружество

2,40 лева на емисия на месец

б) емисия акции на дружество в несъстоятелност или ликвидация

2,40 лева на емисия на месец

в) емисия акции на дружество временно спряно от търговия на БФБ

2,40 лева на емисия на месец

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

2,40 лева на месец

4. Сделки на приватизационен пазар
срещу парични средства

по договаряне

срещу компенсаторни инструменти

по договаряне

5. Изпращане на документи на хартиен носител чрез пощенска служба

5 лева

6. Годишна такса COBOS

72 лева

7. Консултантски услуги

по договаряне

8. Управление на индивидуални портфейли

по договаряне

* Комисионите по т. 2 и т. 3 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 се начислява общо за предходната календарна годината през м. януари на следващата година
БенчМарк Финанс си запазва правото да договаря комисиони, различни от посочените в тарифата.
В случаите, когато в настоящата Тарифа не са изрично упоменати комисиони за услуги, които БенчМарк Финанс има право да осъществява съгласно издадения му лиценз,
се събират комисиони по договаряне.
Настоящата тарифа е одобрена с решение на СД на БенчМарк Финанс от 31.03.2015 г.

