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Тарифа по чл. 22, ал. 2 НИДИП 
No. Вид сделки/ услуги Комисионна/Такса 
1 Брокерски услуги  

Приемане, обработка, промяна и оттегляне на нареждания  
1.1. без такса 

за сделки на БФБ 

1.2. Сделки с акции регистрирани на БФБ 
Изпълнение на клиентски нареждания за сделки с финансови  
инструменти на регулиран пазар БФБ – София  

1.2.1. до 10000 лв. 
1.5% от стойността на сделката, минимум 
10 лв. 

1.2.2. от 10000.01 лв. до 50 000 лв. 0.8% от стойността на сделката 
1.2.3. над 50 000.01 

1.3. Сделки с дългови инструменти регистрирани на БФБ 
Изпълнение на клиентски нареждания за сделки с облигации на 
регулиран пазар БФБ – София 

0,5% от стойността на сделката 

1.3.1. до 10000 лв. 
0,30% от стойността на сделката, минимум 
5 лв. 

1.3.2. от 10000.01 лв. до 50 000 лв. 0,25% от стойността на сделката 
1.3.3. над 50 000.01 лв. 0,20% от стойността на сделката 
1.3.4. Изпълнение на клиентски нареждания за сделки с ДЦК 

1.4. Сделки с компенсаторни инструменти регистрирани на  
БФБ 

0,20% от стойността на сделката 

1.4.1. до 10000 лв. 
1.5% от стойността на сделката, минимум 
10 лв. 

1.4.2. от 10000.01 лв. до 50 000 лв. 1,0% от стойността на сделката 
1.4.3. над 50 000.01 0,7% от стойността на сделката 

1.5. Търговия с финансови инструменти през системата 
COBOS 0,30% от стойността на всяка сделка, 

минимум 2 лв. на сделка (включва таксите 
на БФБ -София АД и Централен Депозитар  
АД) 
72.50 лв. (87.00 лв. с включен ДДС) § 

§ дължима при изтичане на сертификата, в  
1.5.1. Годишна такса за COBOS сертификат 

1.6. Други операции с финансови инструменти 

случаите когато клиентът генерира оборот 
под 40 000 лв. през съответната година. 

1.6.1. Изпълнение на клиентски нареждания за сделки с финансови 0,20% от стойността на сделката инструменти 
на извънборсов пазар 

1.6.3. Сделки по първично и вторично публично предлагане (IPO,  0,4% от емисионната стойност на  

 SPO) за сметка на клиент придобитите ФИ, минимум 5 лв. 
1.6.4. Сделки на приватизационен пазар на акции - ЦПТ, НПТ по договаряне 
1.6.5. Комисионни при сключване на РЕПО сделки по договаряне 

при продажба на обезпечение съгласно 
тарифата за съответния финансов 
инструмент 

1.7. Такса за поддържане на регистър за ценни книжа  0,1% от стойността на финансовите  

 регистрирани в България инструменти в портфейла на годишна база 
1.8. Такса за Фонд за компенсиране на инвеститорите (за  0,06% от стойността на финансовите  

 съответната категория клиенти) инструменти в портфейла на годишна база 
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1.9. Сделки с финансови инструменти на чуждестранни пазари по договаряне 

1.10. Такса за поддържане на регистър за ценни книжа 
регистрирани извън България 

по договаряне 

2 Управление на активи  
 Доверително управление 

минимален срок на договора – 6 месеца 
 

2.1. Минимална сума за сключване на договор 50 000 лв. 
2.2. Комисионна върху постигнатия доход за периода 10% 
2.3. Транзакционна комисионна за всяка сделка 0,5 % от стойността на сделката 

0,05 % от размера на активите,  
ежемесечно, за консервативен портфейл 
(над 60% в дългови ЦК + ММ) 
0,10 % от размера на активите,  

2.4. 

2.5. 

Tакса за управление върху размера на активите 

Такса за поддържане на подсметка за ценни книжа и/или 
пари на клиенти 

ежемесечно, за балансиран портфейл (от 
35% до 60% в дългови ЦК + ММ)  

0,15 % от размера на активите,  
ежемесечно, за високодоходен портфейл 
(максимум 34.999% в дългови ЦК+ММ) 

съгласно т.1.7. и т.1.8. 

3 Регистрационни услуги  
3.1. 

3.2. 

Издаване на депозитарна разписка от Централен 

депозитар 
- в срок до 2 работни дни 20,00 лв. - в срок до 1 седмица 10,00 лв. 
Такса за прехвърляне на ценни книжа от клиентска сметка при/от "ТИБИАЙ 
Банк" АД от/по сметка при друг  20 лв. на емисия инвестиционен 
посредник 

4 Други такси 
4.1. Извършване на писмени справки по операции и наличности 

след писмено искане на клиента 

4.1.1. Справка за период до 1 месец в рамките на текущата година 5,00 лв. 

4.1.2. Справка за период по-голям от 1 месец в рамките на текущата 8,00 лв. година 
4.1.3. Справка за период от предходни години 20,00лв 

4.1.4. Периодична справка за клиенски активи на всеки 3 месеца без такса 
4.1.5. Периодична справка за клиенски активи на всеки 1 месец 5,00 лв. / месец 
5 Консултантски услуги  
5.1. За клиенти на ИП по договаряне  
6 Операции с парични средства  
6.1. Касови операции съгласно стандартната тарифа на банката 

6.2. Междубанкови операции по сметка съгласно стандартната тарифа на банката 
 


