
Предварителна информация за индикативните разходи и такси 

В този документ е представена индикативна информация за обичайните разходи и такси, 

свързани с транзакции с финансови инструменти тип облигации. Публикуваме тази информация 

съгласно чл.50 на Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 като обръщаме внимание на клиентите си  

да се запознаят с документа преди да вземат инвестиционно решение. 

 

Информацията в таблицата представя очакваните разходи  като ценови диапазон от минимална 

и максимална стойност в абсолютна сума и в процент. При изчисляването им Банката е 

използвала, когато е възможно, реално извършени разходи като представителни за очакваните 

разходи и такси. При липса на информация за реалните разходи и такси в миналото, Банката 

изчислява предварителните разходи на базата на своя опит и разумни оценки.   

Всички разходи са основани на сумата на  инвестицията, посочена по-горе, и посочения клас 

финансов актив. Сумата на разходите може да варира в зависимост от реалната инвестирана 

сума, периода на държане на книжата, както и конкретната ситуация, като е възможно 

реализираните разходи  да се различават от показаните.  

При запитване от страна на клиент, Банката ще предостави предварителни индикативни разходи 

на база параметрите на конкретната сделка  като вземе предвид таксите съгласно Тарифата 4 

или съгласно подписано двустранно споразумение с клиента. 

Комисионите се удържат в съответната валута съгласно Тарифата или съгласно подписано 

двустранно споразумение с клиента за таксите и комисионите на Банката. В случай, че клиентът 

не подържа сметка в съответната валута, е възможно той да понесе валутнокурсови разлики на 

база превалутирания съгласно дневния валутнокурсов бюлетин на Банката.   

1 Банката прилага комисион за всяка сделка съгласно Тарифата или съгласно подписано 

двустранно споразумение с клиента, като комисионът не може да бъде под минималния 

размер, обявен в същите;  

2 Банката прилага такса за съхранение на ценни книжа съгласно Тарифата или съгласно 

подписано двустранно споразумение с клиента, като независимо от стойността на 

активите, таксата не може да бъде под минималния размер, обявен в същите. 

Финансов инструмент 

облигация

Номинал Единична цена Валута

100 000 100% EUR

Такси при покупка 

(еднократни)

Текущи разходи 

(годишни)

Такси при 

продажба 

(еднократни)

Сума на 

разходите:

50 - 400 евро 
1

70 - 450 евро 
2

50 - 400 евро 
1,3 170 - 1250 евро

0,05 - 0,40% 0,07 - 0,45% 0,05 - 0,40% 0,17% - 1,25%
3

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Инвестирана сума

Данни за поръчката 

Вид на сделката
покупка

100 000

Разходи за инвестиционната 

услуга и допълнителни 

услуги

Разходи за финaнсовия  

инструмент

от които финансови стимули 

(плащания от трети страни)



3 Стойността на разхода ще зависи от пазарната стойност на инструмента към датата 

на продажбата. Разходите в този документ се основават на инвестираната сума. 

4 Тарифата за таксите и комисионите на Кей Би Си Банк България ЕАД за сделки и операции с 

финансови инструменти за клиенти физически и юридически лица 


