1.

XI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ И ОБСЛУЖВАНЕ НА СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА
ПРОДУКТИ / УСЛУГИ
BGN
Сделки с Ценни книжа чрез Централен Депозитар (БФБ-София и
извънборсов пазар)

1.1.

Изпълнение на поръчка за сделка с ЦК (акции и компенсаторни инструменти):

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
Забележка:

до BGN 10,000.00
от BGN 10,000.01 до BGN 100,000.00
от BGN 100,000.01 до BGN 200,000.00
над BGN 200,000.01

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Изпълнение на поръчка за сделка с фиксирана доходност (облигации)
до BGN 75,000.00
от BGN 75,000.01 до BGN 200,000.00
над BGN 200,000.01

EUR

1.50%, мин. 15
1.00%
0.70%
по договаряне

Такса от BGN 3.00 се начислява всеки път при попълнена поръчка, включително и при анулиране на поръчката и замяна с нова. Комисионата е
процент върху търгуванния обем на ценните книжа и компенсаторните инструменти.
BGN 15.00
0.020%
0.015%

Забележка: Комисионите са процент от търговската стойност на бондовете.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Проверка на наличността по сметка в Централния Депозитар
Заявление за прехвърляне на акции, облигации и компенсаторни
инструменти към друг инвестиционен посредник или към регистър на
Централен депозитар АД.
Заявление за издаване на депозитарна разписка
Сделки с ДЦК депозитар, по които е БНБ:
На първичния пазар:
за одобрена поръчка
за неодобрена поръчка
На вторичен пазар
за сделка с ДЦК, при която УКБ е страна по сделката
за сделка с ДЦК с посредничеството на УКБ
За регистрация при:

BGN 5.00
BGN 10.00
BGN 5.00

0.10%, мин BGN 10.00
BGN 10.00

без комисиона
0.05%, мин 15

2.2.3.1

прехвърляне на ДЦК от/по регистъра на Банката по/от регистъра на друг
участник в ЕСРОТ

BGN 10.00

2.2.3.2
2.2.4
2.3
2.4
2.5

прехвърляне на ДЦК по сметка на МФ при приватизационни сделки
Трансфер/прехвърляне при БНБ към друг първичен дилър
Блокиране и доблокиране на ДЦК по регистър на Банката
Изплащане на главница на падеж
Извлечение от банковия регистър

BGN 10.00
BGN 10.00
0.03%
0.03%
BGN 10.00

Забележка: Комисионните са процент от номиналната стойност на ДЦК.
3.

Записване при първично предлагане чрез други инвестиционни посредници

4.
4.1.
4.2.1.

Сделки с ЦК на чуждестранни депозитари
Приемане на поръчка:
Изпълнение на сделки с акции, в зависимост от пазара, както следва:
Австрия
Белгия
Дания
Финландия
Франция
Германия
Италия
Люксембург
Холдандия
Норвегия
Португалия
Испания
Швеция
Швейцария

BGN 15.00

EUR 2.00
0.50%, мин. EUR 55
0.50%, мин. EUR 50
0.50%, мин. EUR 50
0.50%, мин. EUR 50
0.50%, мин. EUR 40
0.50%, мин. EUR 40
0.50%, мин. EUR 50
0.50%, мин. EUR 45
0.50%, мин. EUR 40
0.50%, мин. EUR 65
0.50%, мин. EUR 55
0.50%, мин. EUR 55
0.50%, мин. EUR 65
0.50%, мин. EUR 40

Обединено Кралство (забел: допълнителен митнически печат на всички
покупки, направени с GBP)

4.2.2.

САЩ
Канада
Австралия
Други регулирани пазари

4.3.

Изпълнение на сделки с облигации, в зависимост от пазара, както следва:

4.3.1
4.3.2
4.4

Германия
Италия
Изпълнение на поръчки облигации при посредничеството на УКБ**

4.5

Заявление за прехвърляне на ценни книжа към друг инвестиционен
посредник през чуждестранни депозитари.

0.50%, мин GBP 50/USD* 50
0.50%, мин USD 50
0.50%, мин. CAD 70
0.75%, мин. AUD 125
по договаряне

0.50%, мин. EUR 40
0.50%, мин. EUR 40
по договаряне
EUR 10.00

Забележки: * Валутата на мин. отговаря на валутата на сделката.
**Сделки с облигации, по които УКБ не действа в качеството си на комисионер, а е страна по сделката комисиона не се прилага.
5.

омисиона за поддръжка на сметка за ценни книжа за непрофесионални
инвеститори (облагаема с ДДС)

0.05%

XII. ОБСЛУЖВАНЕ КАТО РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ
ПРОДУКТИ / УСЛУГИ
BGN
1.
1.1
1.2
2.
3.
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4

Искане за издаване на удостоверение за състояние на портфейл:
Такса за изготвяне справка за притежание на финансови и/или
комп.инструменти по лични сметки
Такса за изготвяне справка за притежание на финансови и/или
комп.инструменти, с данни за чл. на ЦД, при които се намират сметките с
наличност /разширен портфейл/
Искане за справка и блокиране на ценни книжа и компенсаторни инструменти
при наследяване и прехвърляне при наследяване
Искане за справка и блокиране на ценни книжа и компенсаторни инструменти
при насделяване по завещание и прехвърляне при наследяване по
завещание
Издаване на удостоверение за блокирани в полза на МФ компенсаторни
инструменти, съгласно ЗВСОНИ (облагаемо с ДДС)
Прехвърляне на ценни книжа и компенсаторни инструменти по
предварително сключени сделки без движение на паричните средства
(доставка без плащане):
до BGN 20,000.00
от BGN 20,000.01 до BGN 100,000.00
от BGN 100,000.01 до BGN 200,000.00
над BGN 200,000.01

EUR

BGN 40.00
BGN 50.00
BGN 50.00
BGN 70.00
BGN 20

0.80%, мин BGN 50.00
0.65%
0.50%
по договаряне

Забележка: Комисионите са процент в/у прехвърляните обеми.
6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
Забележка:
7.
8.
9.
Забележка:

Прехвърляне на ценни книжа и компенсаторни инструменти по
предварително сключени сделки с депозит на паричните средства (доставка
срещу плащане):
до BGN 20,000.00
от BGN 20,000.01 до BGN 100,000.00
от BGN 100,000.01 до BGN 200,000.00
над BGN 200,000.01
Комисионите са процент в/у прехвърляните обеми.
Прехвърляне на ЦК и компенсаторни инструменти при дарение
Промяна на лични данни
Издаване на дубликат на депозитарна разписка

1.00%, мин BGN 50.00
0.85%
0.60%
по договаряне
BGN 50.00
BGN 15.00
BGN 15.00

Акционерите на Банката са освободени от плащане на такси и комисиони в следните случаи: - при изпълнение на трансфери с акции от капитала на
банката; - покупка/продажба, наследяване, наследяване с воля за дарение; - промяна на лични данни; - издаване на дубликат на депозитарна
разписка; - откриване и закриване на спестовна сметка, по която ще постъпва сумата от продажбата на акционерното им участие в Банката. Краен
срок за закриване, 30 дни, считано от датата на получаване на сумата от продажбата на акционерното участие. В случай, че сметката не бъде
закрита, важат таксите съгласно действащата Тарифа на Банката.

