
І. Тарифи за ползване на системата COBOS
№
1.1.
1.2.
2
3

ІІ. Тарифи при сключване на сделки с ценни книжа/финансови инструменти на регулиран пазар
№
1

2

3

ІІІ. Тарифи за извършване на дейност като регистрационен агент

№ Стойност в лева 
/без ДДС/

Стойност  в лева 
/с ДДС/

1.1. 20 24

1.2. 40 48
1.3. 120 144

2.1. 10 12

2.2. 7 8.40

3 10 12
4

1 наследник 2 наследници 3 наследници 5 наследници 6 наследници

15 20 25 35 40
25 30 35 45 50
35 40 45 55 60

* При извършването на процедура по Наследство по т. 4 допълнително се включват и съответните разходи по т. 1.1. от раздел III.

ІV. Тарифи за извършване на извънборсови сделки с финансови инструменти
№
1

V. Тарифи за извършване на допълнителни услуги

1

2 15 18

3 5 6

4 По тарифа на ЦД 
+ 50 лв. на залог

По тарифа на ЦД + 
60 лв. на залог

5* По тарифа на ЦД 
+ 50 лв. на емисия

По тарифа на ЦД + 
60 лв. на емисия

6*

1 %, минимум 5 лв.

0.05 %, мин. 25.00 лв./макс. 200.00 лв.

при продажба на финансови инструменти закупени чрез ИП "Реал Финанс"АД - 
за поръчка
сделки по покупко-продажба на финансови инструменти чрез договор за репо

30

Стойност в леваСтойност в лева

1

Бр. 
емисии

Бр.

Тарифа за стандартно възнаграждение на ИП "Реал Финанс" АД

Вид услуга

Промяна на персонални данни

Стойност в лева  
/без ДДС/

Стойност в лева        
/с ДДС/

Стойност в лева Стойност в лева

при сделки с финансови инструменти - за поръчка

Искане за справка на портфейл на ФЛ, вкл. при извършване на процедура по 
Наследство по т. 4
Искане за справка на разширен портфейл на ФЛ
Искане за справка на портфейл на ЮЛ

Дарение или Наследство на финансови инструменти / вкл. наследство със завещание /*

Издаване на дубликат на депозитарна разписка за финансови инструменти по 
собствена сметка
Издаване на депозитарна разписка за финансови инструменти по клиентска 
подсметка при ИП "Реал Финанс" АД

Стойност

0 лв.

Комисиони при сключване на сделка

72 лв.
Вид услуга

Такса за издаване на сертификат, включване и поддръжка
При годишен оборот над 50 000 лв.
Комисиона при покупка – за сделка
Комисиона при продажба – за сделка 

Вид услуга
Извънборсова сделка /покупка или продажба на финансови инструменти/

0.5 %, минимум 3 лв.
0.5 %, минимум 3 лв.

Прехвърляне на финансови инструменти от клиентска подсметка при ИП "Реал 
Финанс" АД  към лична сметка в Централен Депозитар

Стойност
3 %, минимум 20 лв.

Стойност в лева Стойност в лева
4 наследници

2 40
3 50

Стойност

Вид услуга

Обработка на еднократен трансфер към друг ИП /за една емисия финансови 
инструменти/

1 %, минимум 20 лв.

Изплащане на дивиденти, лихви, суми от права:

Вписване на блокиране/деблокиране на финансови инструменти

Изготвяне на други документи, в т.ч. подаване на заявка за участие в IPO

Вписване/заличаване на залог

0.05 % от средно-претеглената стойност на 
активите за периода на съхранение в ИП, 

минимум 18 лв.

№



6.1.
6.2.

7

8

9 50 на час 60 на час

10

* 
VІ. Възнаграждения за управление на портфейл от ценни книжа/финансови инструменти

№

1
2

 Във възнаграждението не се включват "Транзакционни разходи", които могат да възникнат. 
 За непредвидените в тази тарифа операции се събират такси и комисиони по договаряне. 
 Тарифите влизат в сила от 01.01.2017 год. с Протокол от проведено заседание на СД.

*** Възнаграждението се удържа след изтичане на календарното шестмесечие.

                    /Веселин Моров - Изпълнителен директор/                                            /Ивелина Кънчева - Шабан - Прокурист/            

 "Реал Финанс" АД си запазва правото да променя условията по настоящата Тарифа и договаря индивидуално с клиенти такси и комисиони.

Стойност на портфейла от финансови инструменти 
и парични средства

Възнаграждения за ИП                                                                                 
/без ДДС/                                                                     

** Върху възнаграждението се начислява ДДС.

Утвърдили:         ..........................................................................                                                                 ……...…..…...........................………………………..                                                                                          

* Във възнаграждението по т. 1 и т. 2 от раздел VІ не се включват "Разходи по обслужване управлението на портфейла".

До 100 000 лева
Над 100 000 лева

15 % от положителния резултат от затворени позиции
12 % от положителния резултат от затворени позиции

без таксапо подсметка на клиента в ИП "Реал Финанс" АД

Годишна такса за съхранение на финансови инструменти по клиентски подсметки при ИП - 0.05 % от стойността на 
финансовите инструменти, изчислена по средно-претеглена цена по месеци, когато таксата надвишава 5 лв. /изключва 
лицата по чл. 2 ал. 3 от Наредба № 23/

Изплащане на суми от сделки банкови разходи                                    
/ако са над 1 лв/

Такса за изтегляне на суми в брой банкови разходи                                      
/за суми над 1 000 лв/

по лична банкова сметка на клиента

Консултации от инвестиционен консултант

банкови разходи


	Тарифа

