ТАРИФА
комисионни и такси, събирани от ИП"Варчев Финанс"ЕООД за операции с клиенти
Търговия с акции, индекси, CFDs, фючърсни контракти, валути и други на международните финансови
пазари, извършени
чрез електронна платформа за търговия - MT4, MT5 и Varchev Absolute Trader

Търговия CFDs, индекси, валути, крипто валути и други финансови инструменти на международните
финансови пазари, извършени чрез електронна платформа за търговия - MT4

Условията са налични на интернет
страницата на ИП Варчев Финанс
ЕООД. https://www.varchev.com/termslinks.htm

Търговия на CFDs, индекси, валути, крипто валути и други финансови инструменти на
международните финансови пазари, извършени чрез електронна платформа за търговия - MT5

Условията са налични на интернет
страницата на ИП Варчев Финанс
ЕООД https://www.varchev.com/termslinks.htm

Търговия на CFDs, индекси, валути и други финансови инструменти на международните финансови
пазари, извършени чрез електронна платформа за търговия - Varchev Absolute Trader

Условията са налични на интернет
страницата на ИП Варчев Финанс
ЕООД https://www.varchev.com/termslinks.htm

Търговия с финансови инструменти на БФБ АД
1.Поемане и/или пласиране на емисии корпоративни ценни книжа

По договаряне

2.Трансфер на ценни книжа/ФИ в регистъра на Централен Депозитар
2.1.от лична сметка на клиента в ЦД по сметка на клиента при
ИП''Варчев Финанс"

Без комисиона

2.2.от сметка на клиента при друг ИП по сметка на клиента при
ИП''Варчев Финанс"

Без комисиона

2.3.от клиентска сметка при ИП''Варчев Финанс" към клиентска сметка
1% от пазарната стойност
при друг ИП
3. Сделки на нерегулиран пазар на ценни книжа в страната

по договаряне

4.Приемане на нареждане за покупка/продажба на ценни книжа

Без комисиона

5.Анулиране на нареждане за покупка/продажба на ценни книжа

Без комисиона

6.Сделки с КЦК в резултат на търгово предлагане за изкупуване

по договаряне

7.Сделки на приватизационен пазар на акции срещу компенсаторни
инструменти

по договаряне

8.Обслужване на Репо-сделки
9.Сделки на първичен пазар - участие в аукцион за сметка на клиента

Минимум 10 лв

0.15% от сумата

25 лв.

1.80%

18.00 лева за гр. Варна (15.00 лв за
останалите офиси в страната)

10. Посредничество на клиента при записване на акции, при увеличение
на капитала на публично дружество.

10.00 лева

11. Сделки на регулиран пазар на ценни книжа извършени чрез
информационен център

комисионни

минимални

1.8 % от размера на
сделката

18.00 лева за гр. Варна (15.00 лв за
останалите офиси в страната)

11.1 Сделка с акции, компенсаторни инструменти и права на стойност
до 5000 лева

за сделка на стойност от 5001 до 25 000 лева

1.4 % от размера на
сделката

за сделка на стойност от 25001 до 50 000 лева

1 % от размера на
сделката

за сделка на стойност над 50 001 лева

по договаряне

Сделки на регулиран пазар на ценни книжа на международните капиталови пазари с реална доставка

12. Сделки на регулиран пазар на ценни книжа на международните
капиталови пазари с реална доставка с предаване на нареждането на
трета страна

12.1 Поставяне, промяна или отмяна на чакаща позиция на регулиран
пазар на ценни книжа на международните капиталови пазари.

По договаряне в
зависимост от пазара на
ценните книжа.
Попечителските такси,
такси за корпоративни
събития и др. такси са
според тарифата на
обслужващата банка/ИП.

Условията са налични на интернет
страницата на ИП Варчев Финанс
ЕООД
https://www.varchev.com/new/download
s/Tarifa_IP_01-12-2019-BG.pdf

Условията са налични
на интернет
страницата на ИП
Варчев Финанс ЕООД
https://www.varchev.co
m/new/downloads/Tarif
a_IP_01-12-2019BG.pdf

*Брокерските комисионни включват таксите към БФБ-София АД и Централен Депозитар

13.Управление на индивидуални портфейли

Такса управление 24% с
ДДС от реализираната
печалба.

14. Други операции с ценни книжа .
14.1. За издаване на депозитарна разписка от Централен депозитар АД
(в регистър на ИП)

7.00 лв

14.2.За издаване на дубликат на депозитарна разписка от ЦД

14.00 лв

14.3. Процедура по наследяване на ценни книжа

20 лева +10 лева на
емисия на наследник

14.4.Изготвяне на справка за наличностите от ценни книжа, с печат и
подпис от ЦД
за физически лица

20.00 лв

за юридически лица

180.00 лв

14.5. Разширен портфейл за физически лица - разширен
14.6. Портфейл към стара дата ФЛ/ЮЛ

50.00 лв
20лв. / 200лв.

14.7. Промяна на данни за притежателите на безналични ценни книжа
за физически лица

20.00 лв

за юридически лица

по договаряне

15. Операции с парични средства

Условията са налични на страницата
на ИП Варчев Финанс ЕООД
https://www.varchev.com/assetswallet.htm

Внос на суми в брой до 9999 BGN или левовата равностойност в чужда валута

без комисионна

Внос на суми чрез онлайн пос терминал (дебитна/кредитна карта)

1.10%

Превод на парични средства в банкова сметка на клиент - валута BGN

без комисионна
Разходите са за сметка на клиента, според
текущата тарифа на банката.

При банков превод - експресен (RINGS)

Внасяне и Теглене на средства с други системи за разплащания: Skrill,
ePay, PayPal, Neteller и други:

Средствата се захранват нетно, след приспаднето на всички такси и
комисионни, начислени на Варчев Финанс ЕООД за съответния
трансфер ( В зависимост от тарифата на съответната система за
разплащане).
Съгласно тарифите на обслужващите
банки

Превод на парични средства в банкова сметка на клиент - чуждестранна валута
15.1.Теглене на суми в брой до 9999 лева.

0.40%

Минимум 2.00 лева

15.2 Теглене на суми в брой, във валута, до равностойността им на
9999лв.

0.40%

Минимум 2.00 валутни единици

15.3.Внос на суми в брой до 9 999 лв. или левовата равностойност в
чужда валута

Без комисиона

16. Други такси и комисионни
16.1.Попечителство и съхранение на ценни книжа в ЦД*

0.1% на годишна база

Начин на изчисление: стойността на
активите към последният работен ден от
всеки месец се умножават по 0.1% и се
делят на 12.

16.2 Попечителство върху парични средства на клиенти в депозитарна
институция*

0.5% на годишна база

Начин на изчисление: паричните средства
към последният работен ден на месеца се
умножават по 0.5% и се делят на 12.

* Изчислява се и се удържа към последно число на всеки месец .За професионални клиенти съгласно разпоредбите на класификацията на
Закона за пазарите на финансови инструменти такава такса не се удържа. Не касае попечителските такси на чуждестранните финансови
инструменти по т.12
16.4.Предоставяне на справки, извлечения, потвърждения
16.5. Проверка на наличност на компенсаторни инструменти

Без комисиона

Без комисиона

3.00 лв

16.6.Инвестиционни консултации

100лв. / час без ддс

Минимум 100лв. без ддс

16.7.Разпределяне на дивиденти

0.1%

0.5 ЛВ

16.8.Разпределяне на суми от продажбата на права

0.1%

0.5 ЛВ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Регламентираните в тази Тарифа такси и комисиони са валидни в случаите, когато не е договорено друго, като размера договорената
комисионна се отбелязва в поръчката на клиента.
2. За невключените в Тарифата специфични услуги се договарят отделни такси и комисиони;
Управител:...........................
Бисер Варчев
Управител:...........................
Севделина Фотева
Настоящата Тарифа е одобрена с протокол на 29.04.2020г и влиза в сила от 01.06.2020г

"Варчев Финанс" ЕООД си запазва правото да актуализира настоящата Тарифа при настъпване на промени в конюктурата на пазара

Подписаният: ………………………………………………………………………………………………………………
ЕГН:………………………..., лична карта №………………………….., издадена на …………… от МВР-…………………………………….
В качеството ми на страна по договор с ИП Варчев Финанс ЕООД ("посредника"), сключен при общите условия, декларирам, че:
Съм запознат и приемам настоящата тарифа на Варчев Финанс ЕООД за сделки с финансови инструменти, като екземпляр от
документа ми бе предоставен от посредника на траен носител.

Подпис Клиент …………………………………..

