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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящата тарифа регламентира комисиони, такси и други разноски, прилагани от „Тексим Банк” АД, в случай че няма изрично договорени други
такива между Банката и нейните клиенти или контрагенти по конкретни сделки.
2. Банковите комисиони, такси и други разноски се определят в български лева и евро. Когато комисионите, таксите и други разноски са определени в
друга валута, същите се удържат във валутата на транзакцията като стойността се преизчислява на база централен курс на БНБ за деня.

Раздел I: СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ТЪРГУВАНИ В СТРАНАТА
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
ЛЕВА
ЧУЖДА ВАЛУТА
Чл.1. Държавни ценни книжа (ДЦК), регистрирани в България
т.1. Откриване на сметка за ДЦК по подрегистър при Тексим Банк
АД
т.2. Такса за обработка на нареждане за сделки с ДЦК, регистрирани
в България*
т.3. Комисиона* за сделки с ДЦК, регистрирани в България - върху
стойността на сделката
т.3.1. до 500 000 лв. /EUR 250 000/ включително
т.3.2. над 500 000 лв. /EUR 250 000/
т.4. Отмяна на нареждане за сделка
т.5. Трансфер на ДЦК, регистрирани в България
т.5.1. От подрегистър при Тексим Банк АД към подрегистър при друг
депозитар
т.5.2. От подрегистър при друг депозитар към подрегистър при
Тексим Банк АД
т.6. Издаване на сертификат (удостоверение) за собственост на ДЦК
т.7. Издаване на дубликат на сертификат (удостоверение) за
собственост на ДЦК (с вкл. ДДС)
т.8. Уведомление за корпоративно събитие (с вкл. ДДС)*
т.9. Упражняване на инструкции по корпоративни събития (с вкл.
ДДС)
т.10. Изплащане на емисия ДЦК с настъпил падеж - върху номинала
т.11. Изготвяне на справка относно ДЦК, съхранявани при Банката,
извън регулярните отчети, предоставяни по реда на ЗПФИ (с вкл.
ДДС)
т.12. Такса за съхранение на ДЦК (с вкл. ДДС), изчислява се по
методология*
т.13. Такса към Фонд за компенсиране на инвеститорите, изчислява
се по методология*
т.13.1. Професионални и институционални клиенти
т.13.2. Непрофесионални клиенти

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
ЛЕВА
ЧУЖДА ВАЛУТА

без такса

без такса

5 лв.

10 лв.

0.1%, мин. 20лв.
0.05%
без такса

0.1 %, мин. EUR 10
0.05%

0.1 %, мин. 30 лв.
0.05%
без такса

0.1 %, мин. EUR 15
0.05%

10 лв.

EUR 5

15 лв.

EUR 8

10 лв.

EUR 5

15 лв.

EUR 8

без такса
12 лв.

без такса
EUR 6

без такса
по договаряне
0.025%
36 лв.

без такса
по договаряне
0.025%

0.025%
48 лв.

0.05%, мин. 5 лв.

0.05%, мин. 10лв.

без такса
0.06%, мин. 2лв.

без такса
0.06%, мин. 4 лв.

0.025%

* Забележки по чл.1, Раздел I:
1. Таксата по т.2 се събира за всяко подадено нареждане и преди изпълнение на сделката.
2. Комисионата по т.3 се прилага върху общата стойност на изпълнените сделки в рамките на деня за едно подадено нареждане. За сделки с ДЦК от /
за собствен портфейл на Банката комисиона не се удържа.
3. Банката не прилага такси за уведомления през целия процес на едно корпоративно събитие, независимо от техния брой.
4. Таксата за съхранение по т.12 се изчислява, като размерът (в %) на годишна база при конвенция 30/360 се прилага върху среднодневната стойност на
номинала на финансовите инструменти за периода на държане. Изчислява се равностойността в лева по фиксинг на БНБ за последния ден на отчетния
месец. Дължимата такса се удържа месечно до края на месеца, следващ отчетния.
5. Таксата към Фонда за компенсиране на инвеститорите по т.13 се изчислява, като размерът (в %) на годишна база при конвенция 30/360 се прилага
върху номинала на финансовите инструменти, налични в края на отчетния календарен месец, преоценен съгласно Политиката на Банката за оценка на
клиентски активи. Изчислява се равностойността в лева по фиксинг на БНБ за последния ден на месеца. Дължимата такса се удържа месечно до края на
месеца, следващ отчетния.
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ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
ЛЕВА
ЧУЖДА ВАЛУТА
Чл.2. Корпоративни ценни книжа (КЦК) и други финансови
инструменти (ФИ), регистрирани в България
т.1. Откриване на сметка за ФИ по подрегистър при Тексим Банк АД
т.2. Такса за обработка на нареждане за сделки с КЦК, регистрирани
в България*
т.3. Комисиона* за сделки с акции, права върху акции, депозитарни
разписки върху акции, компенсаторни платежни средства и дялове
от колективни инвестиционни схеми - върху стойността на сделката
т.3.1. до 1 000 лв. включително
т.3.2. от 1 000 лв. – 10 000 лв. включително
т.3.3. от 10 000 лв. до 50 000 лв. включително
т.3.4. от 50 000 лв. до 100 000 лв. включително
т.3.5. от 100 000 лв. до 500 000 лв. включително
т.3.6. над 500 000 лв.
т.4. Комисиона* върху стойността на репо-сделки
т.5. Комисиона* за сделки с корпоративни и общински облигации върху стойността на сделката
т.5.1. до 100 000 лв. /EUR 50 000/ включително
т.5.2. над 100 000 лв. /EUR 50 000/
т.6. Комисиона* за сделки с други ценни книжа - върху стойността
на сделката
т.7. Отмяна на нареждане за сделка
т.8. Трансфер на ценни книжа без смяна на собственост*
т.8.1. От подрегистър при Тексим Банк АД към подрегистър при друг
депозитар
т.8.2. От подрегистър при друг депозитар към подрегистър при
Тексим Банк АД
т.9. Издаване на депозитарна разписка от “Централен депозитар”
АД (с вкл. ДДС)
т.10. Уведомление за корпоративно събитие (с вкл. ДДС)
т.11. Упражняване на инструкции по корпоративни събития (с вкл.
ДДС)
т.12. Изплащане на дивиденти, лихви и други плащания по
емисията
т.13. Изготвяне на справка относно ФИ, съхранявани при Банката,
извън регулярните отчети, предоставяни по реда на ЗПФИ (с вкл.
ДДС)
т.14. Такса за съхранение на ФИ (с вкл. ДДС), изчислява се по
методология*
т.15. Такса към Фонд за компенсиране на инвеститорите, изчислява
се по методология*
т.15.1. Професионални и институционални клиенти
т.15.2. Непрофесионални клиенти

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
ЛЕВА
ЧУЖДА ВАЛУТА

без такса
5 лв.

без такса
10 лв.

1.20%, мин. 6лв.
1.00%
0.80%
0.60%
0.40%
по договаряне

1.20%, мин. 8лв.
1.00%
0.80%
0.60%
0.40%
по договаряне

0.03%, мин. 40
лв.

0.03%, мин. 40 лв.

0.25%, мин. 20
лв.
0.15%
по договаряне

0.25%, мин. EUR 10

0.25%, мин. 30 лв.

0.25%, мин. EUR15

0.15%
по договаряне

0.15%
по договаряне

0.15%
по договаряне

без такса

без такса

10 лв.

15 лв.

без такса

без такса

12 лв.

18 лв.

без такса
по договаряне

без такса
по договаряне

без такса

без такса

без такса

36 лв.

48 лв.

0.05%, мин. 2
лв.

0.05%, мин. 4 лв.

без такса
0.06%, мин. 2
лв.

без такса
0.06%, мин. 4 лв.

без такса

*Забележки по чл.2, Раздел I:
1. Таксата по т.2 се събира за всяко подадено нареждане и преди изпълнение на сделката.
2. Комисиона по т.3-т.6 се прилага върху общата стойност на изпълнените сделки в рамките на деня за едно подадено нареждане. За сделки с ФИ от /
за собствен портфейл на Банката комисиона не се удържа.
3. Комисионата по т.4 не се прилага, когато Банката е страна по сделката.
4. Банката не прилага такси за уведомления през целия процес на едно корпоративно събитие, независимо от техния брой.
5. Таксата за съхранение по т.14 се изчислява, като размерът (в %) на годишна база при конвенция 30/360 се прилага върху среднодневния обем на
финансовите инструменти ФИ за периода на държане, преоценен съгласно Политиката на Банката за оценка на клиентски активи. Изчислява се
равностойността в лева по фиксинг на БНБ за последния ден на отчетния месец. Дължимата такса се удържа месечно до края на месеца, следващ
отчетния.
6. Таксата към Фонда за компенсиране на инвеститорите по т.15 се изчислява, като размерът (в %) на годишна база при конвенция 30/360 се прилага
върху баланса на финансовите инструменти ФИ, налични в края на отчетния календарен месец, преоценен съгласно Политиката на Банката за оценка
на клиентски активи. Изчислява се равностойността в лева по фиксинг на БНБ за последния ден на месеца. Дължимата такса се удържа месечно до края
на месеца, следващ отчетния.
7. При сделки за покупка или продажба, както и други операции с ФИ между различни контрагенти, Банката не прилага такса трансфер при условията
на чл.2 от Раздел I в настоящата Тарифа.
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Раздел II: СДЕЛКИ И ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ТЪРГУВАНИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
ЛЕВА
ЧУЖДА ВАЛУТА
Чл.1. Държавни ценни книжа (ДЦК), регистрирани извън България
т.1. Откриване на сметка за ДЦК по подрегистър при Тексим Банк
без такса
АД
т.2. Такса за обработка на нареждане за сделки с ДЦК, регистрирани 5 лв.
извън България*
т.3. Комисиона* за сделки с ДЦК, регистрирани извън България върху стойността на сделката
т.3.1. равностойност до EUR 500 000 включително
т.3.2. равностойност над EUR 500 000
т.4. Отмяна на нареждане за сделка
т.5. Трансфер на ДЦК, регистрирани извън България
т.6. Уведомление за корпоративно събитие (с вкл. ДДС)
т.7. Упражняване на инструкции по корпоративни събития (с вкл.
ДДС)
т.8. Изплащане на лихви, главница и други плащания по емисията
т.9. Изготвяне на справка относно ДЦК, съхранявани при Банката,
извън регулярните отчети, предоставяни по реда на ЗПФИ (с вкл.
ДДС)
т.10. Такса за съхранение на ДЦК (с вкл. ДДС), изчислява се по
методология*
т.11. Такса към Фонд за компенсиране на инвеститорите, изчислява
се по методология*
т.11.1. Професионални и институционални клиенти
т.11.2. Непрофесионални клиенти

без такса
40 лв.
без такса

без такса
10 лв.

0.50%, мин. ЕUR
60
по договаряне
EUR 20

по договаряне
60 лв.
36 лв.

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
ЛЕВА
ЧУЖДА ВАЛУТА

0.50%, мин. ЕUR
60
по договаряне
без такса
40 лв.
без такса

EUR 20

по договаряне
EUR 30

60 лв.
48 лв.

EUR 30

0.05%, мин. 5 лв.

0.05%, мин. 10 лв.

без такса
0.06%, мин. 2 лв.

без такса
0.06%, мин. 4 лв.

* Забележки по чл.1, Раздел II:
1. Таксата по т.2 се събира за всяко подадено нареждане и преди изпълнение на сделката.
2. Комисионата по т.3 се прилага върху общата стойност на изпълнените сделки в рамките на деня за едно подадено нареждане. За сделки с ДЦК от /
за собствен портфейл на Банката комисиона не се удържа.
3. В деня на сетълмент на сделката клиентът заплаща всички допълнителни разноски, свързани със сделката (извънредни и допълнителни разходи по
сетълмент, държавни данъци и други такси) по тяхната реална стойност.
4. Банката не прилага такси за уведомления през целия процес на едно корпоративно събитие, независимо от техния брой.
5. Таксата за съхранение по т.10 се изчислява, като размерът (в %) на годишна база при конвенция 30/360 се прилага върху среднодневната стойност на
номинала на финансовите инструменти за периода на държане. Изчислява се равностойността в лева по фиксинг на БНБ за последния ден на отчетния
месец. Дължимата такса се удържа месечно до края на месеца, следващ отчетния.
6. Таксата към Фонда за компенсиране на инвеститорите по т.11 се изчислява, като размерът (в %) на годишна база при конвенция 30/360 се прилага
върху номинала на финансовите инструменти, налични в края на отчетния календарен месец, преоценен съгласно Политиката на Банката за оценка на
клиентски активи. Изчислява се равностойността в лева по фиксинг на БНБ за последния ден на месеца. Дължимата такса се удържа месечно до края на
месеца, следващ отчетния.

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
ЛЕВА
ЧУЖДА ВАЛУТА
Чл.2. Корпоративни ценни книжа (КЦК) и други финансови
инструменти (ФИ), регистрирани извън България
т.1. Откриване на сметка за ФИ по подрегистър при Тексим Банк АД
т.2. Такса за обработка на нареждане за сделки с ФИ, регистрирани
извън България*
т.3. Комисиона* за сделки с акции, в зависимост от пазара - върху
стойността на сделката
т.3.1. световни пазари /Великобритания, Германия, Канада, САЩ,
Швейцария/
т.3.2. други основни пазари /Австралия, Австрия, Белгия, Дания,
Ирландия, Испания, Италия, Нидерландия, Португалия, Финландия,
Франция, Швеция/
т.3.3. други пазари /Гърция, Кипър, Нова Зеландия, Сингапур,
Хонгконг, Южна Африка, Япония и други/
т.4. Комисиона* за сделки с облигации, в зависимост от пазара върху стойността на сделката
т.4.1. световни пазари /Великобритания, Германия, Канада, САЩ,
Швейцария/
т.4.2. други основни пазари /Австралия, Австрия, Белгия, Дания,
Ирландия, Испания, Италия, Нидерландия, Португалия, Финландия,
Франция, Швеция/
т.4.3. други пазари /Гърция, Кипър, Нова Зеландия, Сингапур,

без такса
5 лв.

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
ЛЕВА
ЧУЖДА ВАЛУТА

без такса
10 лв.

0.45%, мин. ЕUR 35
0.50%, мин. ЕUR 35

0.45%, мин. ЕUR
35
0.50%, мин. ЕUR
35

по договаряне

по договаряне

0.45%, мин. ЕUR 35

0.45%, мин. ЕUR
35
0.50%, мин. ЕUR
35

0.50%, мин. ЕUR 35

по договаряне

по договаряне
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Хонгконг, Южна Африка, Япония и други/
т.5. Комисиона* за сделки със срочни финансови инструменти
(фючърси и опции)
т.6. Отмяна на нареждане за сделка
т.7. Трансфер на акции, в зависимост от пазара
т.7.1. световни пазари /Великобритания, Германия, Канада, САЩ,
Швейцария/
т.7.2. други основни пазари /Австралия, Австрия, Белгия, Дания,
Ирландия, Испания, Италия, Нидерландия, Португалия, Финландия,
Франция, Швеция/
т.7.3. други пазари /Гърция, Кипър, Нова Зеландия, Сингапур,
Хонгконг, Южна Африка, Япония и други/
т.8. Трансфер на облигации, в зависимост от пазара
т.8.1. световни пазари /Великобритания, Германия, Канада, САЩ,
Швейцария/
т.8.2. други основни пазари /Австралия, Австрия, Белгия, Дания,
Ирландия, Испания, Италия, Нидерландия, Португалия, Финландия,
Франция, Швеция/
т.8.3. други пазари /Гърция, Кипър, Нова Зеландия, Сингапур,
Хонгконг, Южна Африка, Япония и други/
т.9. Уведомление за корпоративно събитие (с вкл. ДДС)
т.10. Упражняване на инструкции по корпоративни събития (с вкл.
ДДС)
т.11. Изплащане на дивиденти, лихви и други плащания по
емисията
т.12. Изготвяне на справка относно ФИ, съхранявани при Банката,
извън регулярните отчети, предоставяни по реда на ЗПФИ (с вкл.
ДДС)
т.13. Такса за съхранение на ФИ (с вкл. ДДС), в зависимост от пазара,
изчислява се по методология*
т.13.1. световни пазари /Великобритания, Германия, Канада, САЩ,
Швейцария/
т.13.2. други основни пазари /Австралия, Австрия, Белгия, Дания,
Ирландия, Испания, Италия, Нидерландия, Португалия, Финландия,
Франция, Швеция/
т.13.3. други пазари /Гърция, Кипър, Нова Зеландия, Сингапур,
Хонгконг, Южна Африка, Япония и други/
т.14. Такса към Фонд за компенсиране на инвеститорите, изчислява
се по методология*
т.14.1. Професионални и институционални клиенти
т.14.2. Непрофесионални клиенти

по договаряне
без такса

по договаряне
без такса

70 лв.

EUR 35

70 лв.

EUR 35

100 лв.

EUR 50

100 лв.

EUR 50

по договаряне

по договаряне

по договаряне

по договаряне

70 лв.

EUR 35

70 лв.

EUR 35

100 лв.

EUR 50

100 лв.

EUR 50

по договаряне

по договаряне

по договаряне

по договаряне

без такса
по договаряне
без такса

без такса
по договаряне
без такса

без такса

36 лв.

48 лв.

0.10%, мин. 5
лв.
0.12%, мин. 5
лв.

0.10%, мин. 10 лв.

% по
договаряне,
мин. 5 лв.

% по договаряне,
мин. 10 лв.

без такса
0.06%, мин. 2
лв.

без такса
0.06%, мин. 4 лв.

без такса

0.12%, мин. 10 лв.

* Забележки по чл.2, Раздел II:
1. Таксата по т.2 се събира за всяко подадено нареждане и преди изпълнение на сделката.
2. Комисиона по т.3. - т.5. се прилага върху общата стойност на изпълнените сделки в рамките на деня за едно подадено нареждане. За сделки с ФИ от /
за собствен портфейл на Банката комисиона не се удържа.
3. В деня на сетълмент на сделката клиентът заплаща всички допълнителни разноски, свързани със сделката (извънредни и допълнителни разходи по
сетълмент, държавни данъци и други такси) по тяхната реална стойност.
4. Банката не прилага такси за уведомления през целия процес на едно корпоративно събитие, независимо от техния брой.
5. Таксата за съхранение по т.13 се изчислява, като размерът (в %) на годишна база при конвенция 30/360 се прилага върху среднодневния обем на
финансовите инструменти ФИ за периода на държане, преоценен съгласно Политиката на Банката за оценка на клиентски активи. Изчислява се
равностойността в лева по фиксинг на БНБ за последния ден на отчетния месец. Дължимата такса се удържа месечно до края на месеца, следващ
отчетния.
6. Таксата към Фонда за компенсиране на инвеститорите по т.14 се изчислява, като размерът (в %) на годишна база при конвенция 30/360 се прилага
върху баланса на финансовите инструменти ФИ, налични в края на отчетния календарен месец, преоценен съгласно Политиката на Банката за оценка
на клиентски активи. Изчислява се равностойността в лева по фиксинг на БНБ за последния ден на месеца. Дължимата такса се удържа месечно до края
на месеца, следващ отчетния.
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Раздел III: РЕГИСТРАЦИОННО АГЕНСТВО
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
ЛЕВА
ЧУЖДА ВАЛУТА
Чл.1. Регистрация на предварително договорени сделки с
финансови инструменти - комисиона върху стойността, за всяка
страна по сделката
т.1. до 500 000 лв. включително

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
ЛЕВА
ЧУЖДА ВАЛУТА

0.50%, мин 25 лв.

т.2. над 500 000 лв.

0.50%, мин 25
лв.
по договаряне

чл.2. Регистрация при дарение*

70 лв.

70 лв.

чл.3. Регистрация при наследяване (с вкл. ДДС)*

80 лв.

чл.4. Отмяна на процедура по наследяване (с вкл. ДДС)

24 лв.

чл.5. Промяна на персонални данни

20 лв.

20 лв.

чл.6. Издаване на дубликат на депозитарна разписка (с вкл. ДДС)

12 лв.

12 лв.

чл.7. Справка / Удостоверение за портфейл от финансови
инструменти (с вкл. ДДС)

36 лв.

132 лв.

по договаряне

* Забележки по Раздел III:
1. Таксата по чл.2 се заплаща от дарителя преди стартиране на процедурата по дарение
2. Таксата по чл.3 се заплаща преди стартиране на процедурата по наследяване и се отнася за цялата обработка, назависимо от броя на наследниците.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.
2.
3.

При такси, комисиони и разноски, за които е записано “ с вкл. ДДС ” в размера на таксата е включен дължимия ДДС, съгласно ЗДДС.
Освен посочените в Тарифата такси и комисиони, клиентът заплаща всички фактически разходи като пощенски, телефонни, телеграфни,
телексни/SWIFT, факс, куриер и др. разноски, свързани с изпълнение на негови нареждания, операции и сделки.
За инвестиционни услуги и дейности, непредвидени в настоящата Тарифа, таксите, комисионите и разноските се определят по договореност.



ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.
2.
3.
4.
5.

Настоящата Тарифа e приета с протокол на УС № 17/ 11.03.2021 г. и влиза в сила от 15.04.2021г.
Настоящата Тарифа e променена с протокол на УС № 42/ 24.06.2021 г. и влиза в сила от 28.07.2021г.
Настоящата Тарифа e променена с протокол на УС № 66/ 18.11.2021 г. и влиза в сила от 01.01.2022г.
Настоящата Тарифа e променена с протокол на УС № 67/ 25.11.2021 г. и влиза в сила от 01.01.2022г.
Настоящата Тарифа e променена с протокол на УС № 17/ 14.04.2022 г. и влиза в сила от 16.05.2022г.
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