ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИНДИКАТИВНИ РАЗХОДИ И ТАКСИ,
ПРИЛАГАНИ ПРИ СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
ОТ СТРАНА НА ТОКУДА БАНК АД
Този документ представя индикативна информация за обичайните разходи и такси, свързани
с транзакции с финансови инструменти. Информацията се публикува в изпълнение на изискванията
на чл.50 на Делегиран регламент (ЕС) 2017/565. В интерес на клиентите е да се запознаят с документа
преди да вземат инвестиционно решение.
За всички борсови и извън борсови финансови инструменти, при които Банката е
инвестиционен посредник, събиращ комисиона, предварителното индикативно обявяване на
разходите е посочено в Тарифата за таксите и комисионите за физически лица (Тарифа за физически
лица) и в Тарифата за таксите и комисионите за юридически лица и еднолични търговци (Тарифа за
юридически лица и еднолични търговци), публикувани на страницата на Банката, или според
установеното в отделно двустранно споразумение с клиента, ако има такова.
Посочените примери за разходи и такси са примерни и индикативни. Приложимите такива
към сделки с финансови инструменти за всеки един клиент, използващ услугите на Токуда Банк АД
като инвестиционен посредник, ще бъдат представени индивидуализирано съобразно
характеристиките на всяка една сделка и съобразно договорените условия, ако има такива.
1. Очаквани разходи и такси, свързани с покупка/продажба на акции на Българска фондова
борса (БФБ)
Таблица 1: При примерен размер на инвестицията от 1 000 лева за покупка, при срок на инвестицията
една година и продажба на акции на пазарна стойност – 500 бр. акции при покупка на цена 1,50 BGN
и продажба при цена 2,00 BGN.
Вид разход/такса
1. Разходи за продукта:
2. Разходи за услугата:
2.1. Еднократни разходи:
- комисиона за покупка с
акции на БФБ*
- комисиона за продажба с
акции на БФБ*
2.2. Текущи разходи:

Сума на
инвестицията

Размер на разход/такса
-

750 BGN
1% от стойността;
(500 акции *1,50 мин. 15 BGN
BGN)
1 000 BGN
1% от стойността;
(500 акции *2,00 мин. 15 BGN
BGN)

Сума на
разхода/такса
-

15 BGN
2,00% от стойността
на сделката

15 BGN
1,50% от стойността
на сделката

-

Такса за ФКИ1

1
000
BGN 0.06% от стойността
(стойност
след
преоценка в края
на
даден
календарен
месец)

2.3.Разходи към трети лица**

-

0,60 BGN за една
година
0,06% от стойността
на ФИ

(0,05 BGN към края
на предходния месец
0,005%
от
стойността на ФИ
към
края
на
предходния месец)

-

* Комисионата за сделки с акции се определя в зависимост от общата стойност на сделката
или броя изтъргувани акции съгласно Тарифата за физически лица и Тарифата за юридически лица и
еднолични търговци на Токуда Банк АД. Комисионата не може да бъде под минималния размер,
обявен в приложимата Тарифа на Банката. Комисионата за услугата се събира в български лева, освен
ако не е договорено писмено друго между Банката и клиента. Комисионата се събира при
изпълнението, вкл. частично, на подаденото нареждане от страна на клиента.
** Таксите на Българска фондова борса АД и Централен депозитар АД са включени в
комисионата съгласно Тарифата за физически лица и Тарифата за юридически лица и еднолични
търговци на Банката.
2. Очаквани разходи и такси, свързани с покупка/продажба на ДЦК, емитирани от Република
България
Таблица 2: При примерен размер на инвестицията от 100 000 лева номинал за покупка, при срок на
инвестицията една година и продажба на български ДЦК на пазарна стойност – 100 000 номинал при
покупка на цена 100% и продажба при цена 101% и договорена комисиона за Банката в размер на
0,40%. (комисионата по посочените сделки подлежи на индивидуално договаряне съгласно
приложимата Тарифа на Банката, посочената стойност на комисионата е индикативна за примера)
Вид разход/такса
1. Разходи за продукта
2. Разходи за услугата:
2.1. Еднократни разходи:
- комисиона за покупка на
ДЦК*
- комисиона за продажба на
ДЦК*
- такса сетълмент при
покупка**

Сума на
инвестицията

100 000 BGN (при
пазарна цена
100% за номинал)
101 000 BGN (при
пазарна цена
101% за номинал)

Размер на разход/такса

Сума на
разхода/такса

-

-

0,40% (по договаряне)

400 BGN
0,40% от стойността
на сделката

0,40% (по договаряне)

404 BGN
0,40% от стойността
на сделката

15 BGN

15 BGN
0,015% от
стойността на
сделката за покупка
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- такса сетълмент при
продажба**

15 BGN

15 BGN
0,015% от
стойността на
сделката за
продажба

2.2. Текущи разходи:
- Такса за ФКИ1

100 000 BGN
(стойност след
преоценка в края
на даден
календарен
месец)

0,06% от стойността

60 BGN за една
година
0,06% от стойността
на ФИ

(5 BGN към края
на предходния
месец
0,005% от
стойността на ФИ
към края на
предходния месец)

- Годишна такса за поддръжка
на регистър за ДЦК***

Разходи към трети лица:2

100 000 BGN

0,05% върху номинала,
мин. 50 BGN

-

50 BGN за една
година
0,05%
от
номинала
(4.17 BGN към
края на
предходния
месец)
-

* Комисионата за сделки с ДЦК, емитирани от Република България, се определя в зависимост
от общата стойност на сделката или от изтъргувания номинал съгласно Тарифата за физически лица
и Тарифата за юридически лица и еднолични търговци на Токуда Банк АД. Комисионите по
посочените сделки подлежат на индивидуално договаряне между Банката и клиента, което е част от
допълнително писмено споразумение между тях, определящ от условията свързани със сделки с
ДЦК, емитирани от Република България. Комисионата за услугата се събира в български лева, освен
ако не е договорено писмено друго между Банката и клиента. Комисионата се събира при
изпълнението/или частично изпълнение на подаденото нареждане от страна на клиента.
** Такса сетълмент се събира за всяка сключена сделка от името и за сметка на клиенти на
Банката.
*** Годишна такса за поддръжка на регистър за ДЦК се начислява върху притежавания
номинал на годишна база, но се събира ежемесечно, като се изчислява на база номинална стойност
на финансовите инструменти в края на всеки календарен месец. Годишната такса за поддържка на
регистър, не може да бъде под минималния размер обявен в приложимата Тарифа на Банката.
3. Очаквани разходи и такси, свързани с финансови инструменти, търгувани на
международни пазари
Таблица 3: При примерен размер на инвестицията от 100 000 евро номинал за покупка, при срок на
инвестицията една година и продажба на финансовите инструменти на пазарна стойност – 100 000
3
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номинал при покупка на цена 100% и продажба при цена 101% и договорена комисиона за Банката в
размер на 0.40%.(комисионата, разходите за съхранение и таксите за сетълмент по посочените
сделки подлежат на индивидуално договаряне съгласно приложимата Тарифа на Банката, посочената
стойност на комисионата и разходите е индикативна за примера)
Вид разход/такса
1. Разходи за продукта
2. Разходи за услугата:
2.1. Еднократни разходи:
- комисиона за покупка на
ФИ*

Сума на
инвестицията

100 000 EUR (при
пазарна цена
100% за номинал)

Размер на разход/такса

Сума на
разхода/такса

-

-

0,40% (по договаряне)

782.33 BGN (400
EUR*1.95583)
0,40% от стойността
на сделката

- комисиона за продажба на
ФИ*

101 000 EUR (при
пазарна цена
101% за номинал)

0,40% (по договаряне)

790,16 BGN (404
EUR*1.95583)
0.40% от стойността
на сделката

- такса сетълмент при
покупка**

15 EUR

29.33 BGN (15
EUR*1.95583)
0,015% от
стойността на
покупката

- такса сетълмент при
продажба**

15 EUR

29.33 BGN (15
EUR*1.95583)
0,015% от
стойността на
продажбата

2.2. Текущи разходи:
- Такса за ФКИ1

- Годишна такса за
съхранение****

100 000 EUR
(стойност след
преоценка в края
на даден
календарен
месец)

0.06% от стойността

100 000 EUR
(стойност след
преоценка в края
на даден
календарен
месец)

0,04% върху преоценена
стойност

117.35 за една
година (60 EUR
*1.95583)
0,6% от стойността
на ФИ

(9.78 BGN /5 EUR
към края на
предходния месец
0,005% от
стойността на ФИ)

78 BGN за една
година (40 EUR
*1.95)
0,04% от стойността
на ФИ

(6.50 BGN/3,33
EUR към края на
предходния
месец
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0.0033% от
стойността на ФИ)

2.3. Разходи към трети лица:

2

-

-

* Комисионата за сделки с финансови инструменти, търгувани на международни пазари се
определя в зависимост от общата стойност на сделката или от изтъргувания номинал съгласно
Тарифата за физически лица и Тарифата за юридически лица и еднолични търговци на Токуда Банк
АД. При индивидуално договаряне на комисионата на Банката се подписва писмено споразумение с
клиента. Комисионата за услугата се събира в български лева, освен ако не е договорено писмено
друго между Банката и клиента. В случай, че финансовите инструменти са във валута, различна от
български лева, то при изчисленията се взема фиксинга на БНБ. Комисионата се събира при
изпълнението/или частичното изпълнение на подаденото нареждане от страна на клиента.
** Такса сетълмент се събира за всяка сключена сделка от името и за сметка на клиенти на
Банката. Таксата сетълмент се определя на база характеристиките за всеки един финансов
инструмент поотделно (за ФИ емитенти от различни държави, таксата сетълмент зависи от
прилаганите такси и от депозитаря/поддепозитаря, с която Банката има сключен договор и, където
се съхраняват инструментите – в примера таксата сетълмент за книжа е оценена на 15 EUR)
*** Годишната такса за съхранение се изчислява ежемесечно на годишна база върху
стойността след преоценка на финансовите инструменти в края на всеки календарен месец.
Годишната такса се изчислява в български лева, освен ако изрично не е договорено писмено друго с
клиента.
1

Такса към Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа (Фондът) се събира от
клиенти, класифицирани като непрофесионални. Клиентите, които отговарят на законовите
изисквания за професионални клиенти и приемливи насрещни страни, не подлежат на компенсации
от страна на Фонда. Таксата към Фонда е определена в Тарифата за физически лица и Тарифата за
юридически лица и еднолични търговци на Банката. Таксата е на годишна база, но се събира
ежемесечно, като се изчислява на база преоценена стойност на финансовите инструменти в края
на всеки календарен месец съгласно разпоредбите на Наредба № 23 от 08.02.20016 на КФН за
условията и реда за оценка на клиентските активи и Правилата на Токуда Банк АД за оценка на
клиентски активи и за определяне на годишната вноска във Фонда за компенсиране на
инвеститорите.
2

При наличието на специфични разходи, дължими към трети страни, те следва задължително да
бъдат описани и предоставени на клиента, освен ако не са част от описаните разходи и такси в
Тарифата за физически лица и Тарифата за юридически лица и еднолични търговци на Токуда Банк
АД. Подобни биха били дължими данъци при покупка или продажба на финансови инструменти от
други държава и други подобни разходи.
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