ИП“СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ” ООД
ТАРИФА
на ИП "СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ " ООД
за таксите и комисионите събирани по операции с клиенти
ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

№

КОМИСИОННА

Сделки с финансови инструменти на БФБ АД София, приети на гише на стойност до:
до 5000 лева

1

от 5 000.01 до 10 000 лева

1.8%

от 10 000.01 до 20 000 лева

1.5%

от 20 000.01 до 50 000 лева

1%

над 50 000 лева

2

3
4
6.
7.
8.
9
9.1
9.2
10
11

2% мин. 20 лева

Сделки с ФИ на чуждестранни пазари Xetra,German
Regionals,Euronext приети на гише или чрез CTRADER
Сделки с ФИ на чуждестранни пазари US приети на гише
или чрез CTRADER
Сделки на БФБ - София чрез електронна система за
търговия CTRADER
Изпълнение на нареждане за покупка на акции срещу
компенсаторни инструменти на приватизационен пазар на
БФБ –София АД
Изпълнени нареждания с ФИ на регулиран /извънборсов/
пазар на OTC сегмент на XETRA.
Изпълнени нареждания на приватизационен сегмент на БФБ

По договаряне,но не по-малко
от 425 лв
0.6% от стойността на
сделката минимум 30 EUR
0.06 USD за една акция
минимум 30 USD
0.5 % миминум 4 лева +такси
ЦД АД
По договаряне ,мин .20 лева
по договаряне мин. 20 лева
1% от стойността на
нареждането,мин.10 лв

Прехвърляне на портфейл от ценни книжа/ФИ от регистър „Б” към „А”,
Без издаване на депозитарна разписка

10 лева

С издаване на депозитарна разписка

20 лева

Прехвърляне на портфейл от ценни книжа/ФИ към друг ИП

20 лева

Обслужване на Репо Изпълнени нареждания

По договаряне

12

Издаване на депозитарна разписка намираща се по клиентска
сметка

10 лв

Услуги като регистрационен агент
Издаване дубликат на депозитарна разписка
Промяна на персонални или сгрешени данни с издаване на
разписки

13

12 лева с ДДС
18 лева с ДДС + 2 лева на
разписка

Искане за издаване на обикновен портфейл на физическо лице

36 лева с ДДС

Искане за издаване на разширен портфейл на физическо лице

90 лева с ДДС

Искане за издаване на разширен портфейл на физическо лице
за вписване на залог

48 лв с ДДС

Искане за издаване на обикновен,разширен,за стара дата или
за залог портфейл на юридическо лице

168 лева с ДДС

Дарителство

36 лева и 6 лв на получател и
емисия

Прехвърляне на ФИ по сделки пряко сключени между страните
по чл.56,ал.1,т.1 от Наредба № 38

по договаряне ,минимум 50
лева

Извършване на процедура по наследство:
Изготвяне на портфейл на починалото лице

36 лева с ДДС

Наследство –прехвърляне към наследник/ци

По 6 лева за всеки наследник
и всяка емисия

14

Първично публично предлагане,вторично публично
предлагане,поемане на емисии, търгово предложение

по договаряне

15

ФОРМИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН
ПОРТФЕЙЛ

по договаряне

16

ДРУГИ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ ИЗПЪЛНЕНИ НАРЕЖДАНИЯ С ФИ
- ЗАЛОГ, ЗАПОР, ЗАМЯНА и др.

по договаряне

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ИНВЕСТИЦИОННИ СЪВЕТИ

по договаряне

17

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
по договаряне, мин. 200,00 лв.

18

На общи Общи събрания
При и по повод представителство при получаване на дивидент
/лихви,главници

по договаряне, мин. 200,00 лв.

Преговори по повод Изпълнени нареждания с ФИ

по договаряне

При и по повод приватизационни Изпълнени нареждания,
компенсаторни средства и др

по договаряне

19

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ВАЛУТА НА КАСА И ПО БЕЗКАСОВ
ПЪТ

без комисионна

Попечителска дейност и съхраняване на ценни книжа

20

20.1

Съхраняване на парични средства на клиент по сметка за
парични средства на клиенти на ИП*** /за непрофесионални
клиенти/
Съхраняване на ФИ търгуеми на официален пазар на клиент по
сметка***/за непрофесионални клиенти
Съхраняване на нетъргуеми ФИ и/или ФИ на непублични
дружества на клиент по сметка
Изплащане на суми на каса лв

21

22

0.50% от средномесечното
парично салдо за предходната
година/
0.05% от средномесечната
стонйност на финансовите
инструменти на клиента от
предходната година
0.1% от средномесечната
стойност на финансовите
инструменти на клиента от
предходната година
съгл.текущата тарифа на
банката.

Превод към банкова сметката на клиента в лева

съгл.текущата тарифа на
банката

Превод на чуждестранна валута към банкова сметка на
клиента във валута

съгл.текущата тарифа на
банката

ДРУГИ
Издаване на акционерна книга на хартиен и магнитен носител

600 лева с ДДС

Блокиране на ценни книжа в Централен депозитар

120 лева с ДДС

Вписване на договор за залог

120 лева с ДДС

Издаване на удостоверение от Централен депозитар АД за
блокиране на ценни книжа

24 лева с ДДС

Издаване на допълнителни справки

10 лева с ДДС

Забележка: ИП СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ ООД си запазва правото да актуализира настоящата Тарифа
при настъпване на промени в конюктурата на пазара, както и при промяна в тарифите на обслужващите я институции.
Всяка една такса или комисионна в настоящата тарифа подлежи на договаряне между ИП СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ
БРОКЕРИДЖ ООД и неговите клиенти. Промяната става чрез полагане на подпис от клиента връху анекс.
Настоящата Тарифа е одобрена от заседание на управителите от 14.04.2016. Влиза в сила от 18.04.2016 и важи за
всички клиенти.

гр. Стара Загора

Управители:…………………../А.Топкаров/
Управители:…………………../Н.Колев/

