
 

 

 
 
 С подаване на настоящата Поръчка през Модула, сключена при условията на рамков договор за 
предоставяне на инвестиционни услуги чрез услугата за електронно банкиране Булбанк Онлайн, 
КЛИЕНТЪТ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ:  
 

 Не притежава вътрешна информация за Финансовите инструменти предмет на настоящата Поръчка, 
подадена чрез Модула и за емитента им и с действията си не нарушава установени задължения и 
забрани в ЗПФИ, Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и 
Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;  

 Финансовите инструменти, предмет на настоящата Поръчка за продажба чрез Модула, са негова 
собственост, изцяло платени, не са блокирани в депозитарна институция, където са съхраняват, не са 
предмет на друга Поръчка, върху тях няма учреден залог или наложен запор, правата върху тях са 
валидни и му принадлежат;  

 Настоящата Поръчка, подадена през Модула не представлява прикрита покупка или продажба на 
Финансови инструменти по смисъла на §1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 38 за 
изискванията към дейността на инвестиционните посредници;  

 „УниКредит Булбанк“ АД го е информирала за задължението му, произтичащо от чл. 145 от Закон за 
публично предлагане на ценни книжа, да уведоми Комисията за финансови надзори и емитента, който е 
публично дружество, ако в резултат на изпълнение на настоящата Поръчка, правото на глас на 
КЛИЕНТА достигне, падне или нахвърли 5 /пет/ на сто или число, кратно на 5 /пет/ на сто от гласовете в 
общото събрание на емитента;  

 Настоящата Поръчка не е подадена и не е в резултат на инвестиционна консултация от страна на 
„УниКредит Булбанк“ АД или друг инвестиционен посредник;  

 Информиран е, че „УниКредит Булбанк“ АД може да извърши сделка за собствена сметка с 
Финансовите инструменти предмет на настоящата Поръчка и съгласен с това;  

 Е информиран, съзнава и приема риска, отговорността и последиците от сключването и изпълнението 
на настоящата Поръчката;  

 Настоящата поръчка не влиза в конфликт с интересите на страните;  

 Е запознат с условията и критериите, по които „УниКредит Булбанк“ АД го е класифицирала в 
съответната клиентска категория и обема на защита на инвестиционните му интереси, свързан с нея, 
както и с правото му по негова инициатива и в съответствие с определените законови изисквания за 
това, да бъде класифициран по друг начин и свързаните с тази промяна последици;  

 Е запознат с определения му от „УниКредит Булбанк“ АД рисков профил и критериите за оценка от 
страна на „УниКредит Булбанк“ АД дали притежава опита да сключи сделката предмет на настоящата 
Поръчка;  

 Предоставена му е цялата изискуема съгласно закона информация във връзка със сделката предмет на 
настоящата Поръчка, включително е уведомен за обстоятелствата по чл.32 от Наредба № 38 за 
изискванията към дейността на инвестиционните посредници.  

 
 

 

 

 


