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ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО СИСТЕМИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ФИНАНСОВИ 
ИНСТРУМЕНТИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ №____________

Днес,_____.______ .20___ година, в гр. София, между страните-. „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ” АД, със 
седалище и адрес на управление- гр. София, район „Средец”, ул. „Кузман Шапкарев” №4, 
извършващо дейност като инвестиционен посредник въз основа на Лиценз № РГ-03-
0030/25.11.2010 година на Комисията за финансов надзор, вписано в търговския регистър на 
Агенцията по вписванията, ЕИК-831470130, , представлявано от всеки двама от- Камен Маринов
Колчев, ЕГН-6307206680 – Зам. председател на СД, Момчил Станчев Тиков, ЕГН- 7408274005 –
Изпълнителен директор и Радослава Георгиева Масларска, ЕГН- 8002054398 – Председател на СД, 
наричано по-долу само „Елана Трейдинг” или „ИП”, И

II. _______________________________, EГН__________________, ЕИК ____________________, със
седалище и адрес на управление - _________________________, представлявано от 
_________________, в качеството му на _______________, уникален клиентски №_________, по-
долу само КЛИЕНТ

Във връзка с ангажимент между ИП и IHS Markit за предоставяне от страна на последните на услуги 
по установяване и връщане на подлежащи на възстановяване данъци на клиенти на ИП, удържани 
от емитенти извън България, ИП и Клиентът се споразумяват за следното-

1. Клиентът възлага на „Елана Трейдинг“ АД да посредничи за връзката между него и IHS 
Markit по отношение на прилагане на споразумението за избягване на двойното данъчно 
облагане със САЩ и понижение на данък дивидент от финансови инструменти емитирани 
от емитенти в САЩ.

2. ИП ще комуникира от името и за сметка на клиента с IHS Markit, като подава в 
установените срокове и по установените начини всички документи, необходими за 
извършване на услугата, договорена в полза на клиента по т.1 от това Допълнително 
споразумение.

3. Клиентът се съгласява, че във връзка с услугата по т.1 от това Допълнително споразумение-

• ще дължи на ИП еднократна такса в размер от 35 USD. Таксата ще важи за срок от 3 
години.

• необходими за предоставяне на услугата лични данни на клиента ще бъдат 
предоставени на IHS Markit. IHS Markit ще администрират личните данни на 
клиента в съответствие с Политиката си за личните данни, която може да бъде 
открита тук- https-//ihsmarkit.com/legal/privacy-policy.html

Дата- ,_____.______ .20___ г.

Подпис- __________________
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