ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ И КОМИСИОНИТЕ НА
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД
1. Дейност като инвестиционен посредник
1.1. Сделки на Българската Фондова Борса
Долуизброените такси и комисиони са валидни както за сделките, осъществени чрез подаване на директно нареждане към брокерите
на ПФБК, така и за самостоятелно подадените нареждания, посредством платформата на за търговия на БФБ - CWTP. Борсови такси и
разходи за сетълмент са включени в комисионната.
Таблица 1: Такси и комисиони за сделки на БФБ:
1.1.1. Обработка на поръчки за сделки с акции, дялове на
публично търгувани фондове и компенсаторни инструменти

0.8% от стойността на сделката, ако не е уговорено друго в
договора, но минимум 5.00 лв. на изпълнена поръчка

1.1.2. Обработка на поръчки за сделки с облигации

0.1% от стойността на сделката, ако не е уговорено друго в
договора, но минимум 5.00 лв. на изпълнена поръчка

1.1.3. Обработка на поръчки за сделки с други финансови
инструменти

По договаряне

1.1.4. Корекция на подадена поръчка, по кoято няма изпълнение

Без комисиона

1.1.5. Отмяна на подадена поръчка

Без комисиона

1.1.6. Такса сетълмент

По тарифа на Централен депозитар АД

Горепосочените такси и комисиони са стандартните условия на ПФБК. Условията за сключване на сделки при особени
обстоятелства могат да подлежат на договаряне.
1.2. Сделки на чуждестранни пазари
1.2.1. Сделки чрез Блумберг терминал
Долупосочените такси и комисиони са за сделки, осъществени чрез Блумберг терминал, посредством подаване на директно нареждане
към брокерите на ПФБК.
Таблица 2: Такси и комисиони за сделки чрез Блумберг терминал:
1.2.1.1. Такси и комисиони за сделки чрез Блумберг

натиснете тук

1.2.1.2. Такса сетълмент

натиснете тук

1.2.2. Сделки чрез електронна платформа за търговия на международни пазари
Долупосочените такси и комисиони са за самостоятелно подадени нареждания за търговия, посредством електронната платформа за
търговия на международни пазари пазари.
Таблица 3: Такси и комисиони за сделки чрез електронна платформа за търговия
Такси и комисиони за сделки чрез електронна платформа за
търговия

натиснете тук

1.3. Допълнителни такси и комисиони за обработка на документи, други услуги и съхранение на финансови инструменти *
Таблица 4: Допълнителни такси и комисиони:
1.3.1. Обработка и проверка на документи за съответствие с
нормативната уредба
- потенциални клиенти - български физически и юридически лица
-потенциални клиенти от държави членки на ЕС, Швейцария,
Норвегия
-потенциални клиенти от трети страни
1.3.2. Проверка на наличност на финансови инструменти

без комисиона
- физически лица - 10 евро; юридически лица - 25 евро
- физически лица - 20 евро; юридически лица - 50 евро
5.00 лв. на депозитарна разписка или временно удостоверение
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1.3.3. Издаване на депозитарна разписка, след покупка на
финансови инструменти*

10.00 лв.

1.3.4. Изпращане на извлечение за състоянието на инвестиционен
портфейл за период от време до 3 години назад

5.00 лв.

1.3.5. Изпращане на извлечение за състоянието на инвестиционен
портфейл за период от време над 3 години назад

50.00 лв.
0.12% на годишна база

1.3.6. Такса за съхранение на финансови инсрументи *

1.3.7. Прехвърляне на финансови инструменти по клиентска
подсметка при друг инвестиционен посредник или по лична
сметка*

/Таксата е дължима всяко тримесечие и се изчислява ежемесечно, на
база на среденопретегления обем на държаните финансови
инструменти, който се изчислява на база на пазарните им цени към
края на месеца. Не се начислява такса върху наличното парично салдо. /

0.2% от пазарната стойност на финансовите инструменти, но
минимум 25.00 лв. на емисия

1.3.8. Такси за обработка на корпоративни събития

Съответните такси се прилагат, когато възникват разходи за
ПФБК ЕООД. В случай че за ИП не възникват разходи,
долупосочените такси не се начисляват.

1.3.8.1 Лихвени плащания и дивиденти

0.1% от стойността, но не повече от BGN 100.00 и не по-малко от
BGN 1.00 за всяко събитие

1.3.8.2 Главнични плащания

0.1% от стойността, но не повече от BGN 100.00 и не по-малко от
BGN 1.00 за всяко събитие

1.3.8.3 Други видове задължителни събития

BGN 85

1.3.8.4 Доброволни събития

BGN 110

1.3.8.5 Гласуване на общи събрания на
акционерите/облигационерите

– реално направени разходи + BGN 60.00 на събитие

* Таксите, събирани от ПФБК EООД за обработка на документи, други услуги и съхранение на ФИ, са без включен ДДС.
2. Дейност като регистрационен агент*
Таблица 5: Такси и комисиони за дейности като регистрационен агент:
2.1. Издаване на дубликат на депозитарна разписка
2.2. Справка за портфейл на физическо лице
2.3. Справка за портфейл на юридическо лице

25.00 лв.
25.00 лв.
100.00 лв.
10.00 лв. за физически лица
2.4. Промяна на персонални и сгрешени данни
20.00 лв. за юридически лица
0.5% от стойността на сделката от всяка от страните, но минимум
2.5. Дарителство и наследяване на ценни книжа
20 лева на страна
1% от стойността на сделката, но минимум 25.00 лв. на всяка от
2.6. Регистриране на предварително договорени сделки
страните
* Таксите, събирани от ПФБК EООД за услуги като регистрационен агент, са без включен ДДС.
3. Инвестиционно обслужване
Таблица 6: Такси и комисиони за инвестиционни и консултантски услуги:
3.1. Обслужване на първични и вторични публични предлагания
на акции

По договаряне

3.2. Обслужване на облигационни емисии (публични и частни)

По договаряне

3.3. Регистрация за търговия на чуждестранна борса

По договаряне
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3.4. Подготовка и изпълнение на търгови предложения и squeezeout

По договаряне

3.5. Други консултантски услуги относно капиталовата структура
и промишлената стратегия, вкл. по преструктуриране на дълг,
проектно финансиране, хибридно ("мецанин") финансиране,
синдикирани заеми, сливания и придобивания, покупка,
продажба или замяна на активи, реализиране на стратегически
партньорства, вътрешнофирмени преструктурирания, отделяне на
нестратегически бизнес и др.

По договаряне

3.6. Инвестиционни изследвания, финансови и пазарни анализи
или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с
финансови инструменти

По договаряне

0.01% от стойността на портфейла, изчислено на годишна база по
пазарни цени, но не по-малко от BGN 2000.00
3.8. Управление на индивидуален портфейл
По договаряне в зависимост от размера на инвестицията
* Таксите, събирани от ПФБК EООД за консултантски услуги, са без включен ДДС.
3.7. Попечителство на ценни книжа

3.1. Допълнителни услуги
Таблица 7: Такси и комисиони за услуги по корпоративни събития:
3.1.1. Регистрация на емисии корпоративни акции и облигации в
Централен Депозитар АД
3.1.2. Закриване на облигационна емисия в Централен Депозитар
АД
3.1.3. Закриване на емисия корпоративни акции в Централен
Депозитар АД
3.1.4. Регистрация на промяна на номинала на акции
3.1.5. Регистрация на апорт на финансови инструменти
3.1.6. Регистрация на преобразуване (вливане, сливане, отделяне и
разделяне на дружества) в Централен Депозитар АД

По тарифа на ЦД АД + 50 лв. такса за обслужване или по
договаряне
По тарифа на ЦД АД + по договаряне
По тарифа на ЦД АД + по договаряне
По тарифа на ЦД АД + по договаряне
По тарифа на ЦД АД + по договаряне
По тарифа на ЦД АД + по договаряне

3.1.7. Вписване/заличаване на залог, издаване на удостоверение за
вписани обстоятелства, вписване на допълнителни обстоятелства
По тарифа на ЦД АД + 50 лв. на всяка една услуга
по договор за залог
3.1.8. Вписване на блокиране/деблокиране на финансови
По тарифа на ЦД АД + 50 лв. на всяка една услуга
инструменти, издаване на удостоверение за блокиране
3.1.9. Изготвяне и изпращане до съответните институции на
По договаряне.
Уведомление по чл.145 ЗППЦК
3.1.10. Изготвяне и изпращане до Агенция за приватизация на
По договаряне
Декларация по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК
* Таксите, събирани от ПФБК EООД за допълнителните услуги, са без включен ДДС.
4. Парични операции
Таблица 8: Такси и комисиони за парични операции:
4.1. Нареждане на банков превод в полза на клиент в национална
валута през системата Бисера
4.2. Нареждане на банков превод в полза на клиент в национална
валута през системата Рингс (включително при сума над 100 000
лв.)
4.3. Нареждане на банков превод в полза на клиент в евро към
държава-членка със спот вальор

без комисиона

BGN 15.00

без комисиона
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4.4. Нареждане на банков превод в полза на клиент в евро към
държава-членка със спешен вальор (включително при сума над
100 000 лв.)
4.5. Нареждане на банков превод в полза на клиент в
чуждестранна валута с изключение на случаите по т.4.3 и 4.4
4.6 Получаване на банков превод от страни извън ЕИП или във
валута различна от евро
4.7 Получаване на банков превод за изплатени парични дивиденти
и купонни плащания

4.8 Получаване на банков превод за изплатени главнични
плащания (падеж на емисии).

EUR 7.50

Съгласно Тарифите на обслужващите банки
Съгласно Тарифите на обслужващите банки
Съгласно Тарифите на обслужващите банки

Съгласно Тарифите на обслужващите банки

Всички разходи за клиента по съответната операция са включени в тарифите и комисионите.
ПФБК ЕООД си запазва правото да актуализира настоящата Тарифа, при настъпване на промени в конюктурата на пазара,
какато и при промяна на тарифите на обслужващите я институции.
Настоящата тарифа е приета на 17.12.2020 г. и влиза в сила от 18.01.2021 г. със Заповед на управителите на ПФБК ЕООД.

