ТАРИФА
ТЪРГОВИЯ С АКЦИИ, ИНДЕКСИ, CFD, ФЮЧЪРСНИ КОНТРАКТИ, ВАЛУТИ, ОПЦИИ И ДРУГИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ, ИЗВЪРШЕНИ
ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРГОВИЯ - ELANA GLOBAL TRADER ИЛИ ELANA META TRADER
1.

Търговия с акции, индекси, CFD, фючърсни контракти, валута, опции на международните финансови пазари чрез
ELANA GLOBAL TRADER

2.

Търговия с валута и CFD на международните финансови пазари чрез ELANA META TRADER

условията са налични на страницата на Елана Трейдинг АД
http-//globaltrader.elana.net
условията са налични на страницата на Елана Трейдинг АД
http-//metatrader.elana.net

ОПЕРАЦИИ НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИОНЕН ЦЕНТЪР
1.
Трансфер на финансови инструменти в регистъра на Централен депозитар
1,1
от лична сметка на клиента в ЦД по сметка на клиента при ИП "Елана Трейдинг" АД
1.2. от сметка на клиента при друг ИП по сметка на клиента при ИП "Елана Трейдинг" АД
1.3. от клиентска сметка при ИП "Елана Трейдинг" АД към клиентска сметка при друг ИП
1.4. от клиентска сметка при ИП "Елана Трейдинг" АД към лична сметка в ЦД АД
1.5. Трансфер на ценни книжа от винкулирани емисии
2.
Сключени сделки на регулиран пазар на стойност2.1. до 10 000,00 лв.
2.2. от 10 000,00 до 30 000,00 лв.
2.3. над 30 000,00 лв.
3.
Сключени сделки извън регулиран пазар
4.
Сделки в резултат на търгово предлагане за изкупуване
5.
Сделки на приватизационен пазар на акции срещу компенсаторни инструменти
6.
Обслужване на Репо-сделки
7.
Приемане на поръчка/нареждане за участие в публично предлагане на ЦК
* Таксите на БФБ и ЦД са включени в комисионите

без комисиони
без комисиони
1,00% от пазарната стойност на ЦК, минимум 12,00 лв. на емисия
1,00% от пазарната стойност на ЦК, минимум 12,00 лв. на емисия
30 лв.
2% от сумата* минимум 20,00 лв. на изпълнена поръчка
1% от сумата*
по договаряне
по договаряне - минимум 20,00 лв. на изпълнена поръчка
по договаряне
по договаряне
0,15% от сумата* минимум 25,00 лв. на сделка
по договаряне

ОПЕРАЦИИ НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРГОВИЯ ELANA BG TRADER
1.
Сделки с акции, права върху акции, компенсаторни инструменти, варанти и др. през ELANA BG Trader или COBOS
1.1. оборот до 100 000,00 лв.
1.2. оборот над 100 000,00 лв.
1.3. оборот над 1 000 000,00 лв.
1.4. Сделки с облигации през ELANA BG Trader или COBOS
2.
Достъп до електронна платформа за търговия ELANA BG Trader
3.
Достъп до електронна платформа за търговия COBOS
4.
Регистрация и ползване на COBOS-Client Portfolio
* Таксите на БФБ и ЦД са включени в комисионите

0,6% от сумата* минимум 3,00 лв. на сделка
0,5% от сумата* минимум 3,00 лв. на сделка
по договаряне
0.15% от сумата*, минимум 3,00 лв. на сделка
Безплатен достъп
72,00 лв. на година
безплатен достъп

ТЪРГОВИЯ, СЪХРАНЕНИЕ И ОПЕРАЦИИ С КОРПОРАТИВНИ, ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ОБЛИГАЦИИ. ТЪРГОВИЯ С ЧУЖДЕСТРАННИ АКЦИИ ИЗВЪН ELANA
GLOBAL TRADER
1.
2.
3.

Записване на корпоративни, държавни и общински облигации на първичен пазар
Сделки с корпоративни, държавни и общински облигации на вторичен пазар
Сделки с чуждестранни акции извън ELANA GLOBAL TRADER
Попечителски такси, такси за корпоративни събития и други такси, начислявани по отношение на чуждестранни
4.
облигации, акции и други ценни книжа извън ELANA GLOBAL TRADER
* За професионални и институционални инвеститори комисионите са по договаряне

0,2%, мин 200 EUR на сделка*
0.1%, мин 100 EUR на сделка*
по договаряне в зависимост от пазара на ценните книжа
според тарифата на обслужващата банка

НАСЛЕДСТВА, ДАРЕНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ДОГОВОРЕНИ СДЕЛКИ (ОПЕРАЦИИ ПО РЕГИСТРАЦИОННО АГЕНТСТВО)
1.
Издаване на дубликат на депозитарна разписка
1.1. за физически лица
12,00 лв.
1.2. за юридически лица
по договаряне
2.
Справка за портфейл на ценни книжа в Централен депозитар
2.1. за физически лица
24,00 лв.
2.2. за юридически лица
160,00 лв.
3.
Разширена справка за портфейл на ценни книжа в Централен депозитар
3.1. за физически лица
36,00 лв.
3.2. за юридически лица
160,00 лв.
4.
Промяна на персонални данни
по договаряне
5.
Регистрация на предварително договорени сделки
по договаряне - минимум 20,00 лв. на сделка
6.
Регистрация на процедура по дарение на ценни книжа
24,00 лв.
7.
Процедура по наследяване на ценни книжа
7.1. Справка за портфейл на ценни книжа в Централен депозитар на починало лице*
24,00 лв.
7.2. Трансфер на ценни книжа от починало лице към наследници
5,00 лв. за всеки трансфер
* При специфични случаи на наследяване (голям брой наследници, съдействие при изготвяне на документи, съпътстващи процедурата и др.) може да бъде договаряна различна
комисиона.

ИНВЕСТИЦИОННО БАНКИРАНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Емитиране на капитал
Емитиране на дълг
Допускане на финансови инструменти до търговия на капиталовите пазари
Организиране и провеждане на търгови предлагания
Реструктуриране на компании
Събирания на вземания по закона за особените залози
Стратегическо консултиране

1.

Плащане с банкови карти чрез E-pay
Такси за заверяване на парични средства на клиент чрез ПОС-терминал. Транзакции с карти със знаците на Visa, V
PAY, Visa Electron, MasterCard и Maestro, издадени отПлатежни институции със седалище в България и ЕИП
Платежни институции със седалище извън ЕИП

по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне

РАЗПЛАЩАНИЯ С БАНКОВИ КАРТИ
2.
2.1.
2.2.

1.2% от сумата на плащането

1,00% от внесената сума
1,60% от внесената сума

КАСОВИ И БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ
1.
Внос на суми в брой до 9 999 BGN или левовата равностойност в чужда валута
без комисиони
2.
Теглене на суми в брой до 1 999 BGN или левовата равностойност в чуждестранна валута*
2.00 лв.
3.
Теглене на суми в брой от 2 000 BGN до 9 999 BGN или левовата равностойност в чуждестранна валута*
0,40%
4.
Превод на парични средства в банкова сметка на клиент - валута BGN
без комисиони
5.
Превод на парични средства в банкова сметка на клиент - чуждестранна валута
съгласно тарифите на обслужващите банки
* За суми над 2 000 BGN се изисква двудневно предизвестие. За суми над 5 000 BGN и над 1 000 единици от съответната чужда валута се изисква тридневно предизвестие.

1

ТАРИФА
ДРУГИ ТАКСИ И КОМИСИОНИ
1.
Попечителство и съхранение на ценни книжа*
0,05 % годишно върху стойността на ценните книжа
2.
Попечителство върху парични средства на клиенти в депозитарна институция*
0,25% годишно върху държаните по сметка парични средства
3.
Предоставяне на документи на хартиен носител по поща - извлечения, справки, потвърждения
5,00 лв. на документ
4.
Изготвяне на справка за финансови инструменти и парични средства за период след 31.12.2007
без комисионна
5.
Изготвяне на справка за финансови инструменти и парични средства за период преди 01.01.2008
50,00 лв. за всяка справка, на годишна база
6.
Изготвяне на справка с параметри, зададени от клиента
по договаряне
7.
Издаване на депозитарна разписка за акции, които се намират по клиентска сметка в "Елана Трейдинг" АД
5,00 лв. на документ
* Изчислява се и се удържа към последно число на всеки месец. За професионални клиенти, съгласно класификацията на Закона за пазарите на финансови инструменти, такава такса
не се удържа.

ДРУГИ УСЛУГИ – АНАЛИЗИ, ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ И ПЪЛНА ОНЛАЙН ОТЧЕТНОСТ ( ELANA ONLINE)
1.
2.
3.
4.

Достъп до портала ELANA Online, включващ 24 часова отчетност на инвестициите в ЕЛАНА Трейдинг и ЕЛАНА
Фонд мениджмънт, информация в реално време за българския и световните финансови пазари, новини, анализи,
бюлетини и др.
Консултации за структуриране и преструктуриране на инвестиционен портфейл
Предоставяне на анализи за клиенти на „ЕЛАНА Трейдинг“ АД
Абонамент за анализите на „ЕЛАНА Трейдинг“ АД за 12 месеца

безплатен достъп
по договаряне
безплатен достъп
180,00 лв.

За услуги, непредвидени в Тарифата, се събират такси и комисионни по договаряне.
За експресни услуги, предвидени в Тарифата, се събират такси и комисионни по договаряне.
Настоящата Тарифа е одобрена с Протокол на 23.04.2018г. на заседание на Съвета на директорите на ИП "ЕЛАНА Трейдинг" АД и влиза в сила от 02.05.2018
г. ИП "ЕЛАНА Трейдинг" АД си запазва правото да актуализира настоящата Тарифа при настъпване на промени в конюнктурата на пазара, както и при
промяна в тарифите на обслужващите я институции.
Подписаният- []
ЕГН- [], лична карта № []
издадена на [] от МВР []
в качеството ми на страна по договор с ИП „Елана Трейдинг“ АД („посредника“), сключен при Общи условия, декларирам, чеСъм запознат и приемам настоящата Тарифа на Елана Трейдинг за сделки с финансови инструменти, като екземпляр от документа ми бе
предоставен от посредника на траен носител.
Дата-

Подпис-

[]

_____________________________________
([])
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