ТАРИФА: Търговия с акции на международните фондови пазари
Борса

Комисионна за
Комисионна за сключена поставяне, промяна
сделка
или отмяна на чакаща
позиция

Виенска борса Австрия

0.3% min 10 EUR

0.4 EUR

Deutshe Boerse - xetra
NYSE
American Stock Exchange

0.3% min 10 до 20 EUR
3 cent / min 5 USD
3 cent / min 5 USD

0.4 EUR

NASDAQ
London Stock Exchange

3 cent / min 5 USD
0.3% min 10 GBP

Euronex Paris
Euronex Брюксел, Амстердам, Лисабон
OMX - Копенхаген, Стокхолм, Хелзинки
Осло
Ирландия

0.3% min 10 EUR
0.3% min 10 EUR
0.3% min 10 EUR
0.5% min 50 EUR
0.5% min 50 EUR

0.4 EUR
0.4 EUR
0.4 EUR

Borsa Italiana
Borsa de Madrid

0.3% min 10 EUR
0.3% min 10 EUR

0.4 EUR
0.4 EUR

Swiss SWEX
Luxembourg
Варшава

0.3% min 25 CHF
0.5% min 50 EUR
0.5% min 50 EUR

0.4 CHF

Будапеща
Прага
Братислава
Любляна

1% min 50 EUR
1% min 50 EUR
1% min 50 EUR
1% min 50 EUR

Загреб
Букурещ
Белград
Атина
Русуя
Toronto
Австрия

1% min 50 EUR
1% min 50 EUR
1.5% min 80 EUR
1.5% min 200 EUR + TAX
0.5% min 60 USD
0.3% min 10 CAD
0.3% min 10 EUR

Хонг Конг
Токио

0.3% min 80 HKD
0.3% min 20 EUR

0.4 GBP

Турция – Istanbul Stock Exchange
Такса Съхранение - Попечителство.

1.4% min 20 EUR
0.05% месечно от пазарната капитализация. +
такса трансфер

Такса съхранение ( попечителска такса) – 0,05% месечно от пазарната стойност към последния работен ден на месеца
*Допълнителни такси и комисионни, както и специфичните за някои пазари допълнителни сделки, налози, данъци/stamp
duty/, регулаторни такси и други са за сметка на клиента.
** /във връзка с разплащането по сделки и операции с Custodian bank /Възникналите превалутирания , трансферни и други
такси и комисионни ,данъци и всякакви други удръжки, във връзка с нареждания по настоящият договор за инвестиционно
посредничество са за сметка на клиента .За търговия с финансови инструменти извън ЕС и САЩ всички транзакционни
разходи по прехвърлянето на парични суми и акции от/към насрещния брокер са за сметка на клиента .Клиента
предварително заплаща всички такси свързани със специално откриване на номер за данъчни цели за съответната държава ,
ако е необходим такъв. Варчев Финанс ЕООД не носи отговорност при пропуснати ползи в случай на отказ
приемане на нареждане за прехвърляне на финансови инструменти за съхранение в Custodian bank на насрещния брокер.
*** /във връзка с насрещния брокер/ Допълнителните такси и комисионни на съответния брокер , с който ИП Варчев
Финанс ЕООД работи по конкретна сделка , както и специфичните за някои пазари допълнителни такси , налози , данъци
(stamp duty) регулаторни такси и др. са за сметка на клиента. Варчев Финанс ЕООД не носи отговорност при пропуснати
ползи в случай на отказ на изпълнение на нареждане от страна на насрещния брокер, независимо дали е
мотивирано или не.
**** Минималната сума се удържа на всеки ордер независимо от броя сделки по него .В случай на частично изпълнение при
лимитиран ордер минималната комисионна се дължи за всеки ден в който има сделка до пълното му изпълнение или
отмяна.

Всички разходи наложени от банките по превалутиране на суми между сметки в различни
валути и други допълнителни такси и комисионни са за сметка на Клиента.

