Тарифа
за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за сделки и
операции с финансови инструменти за клиенти физически и
юридически лица
в сила от 01.04.2021г.

1. Инвестиционно обслужване на сделки с финансови инструменти
1.1.

Сделки с акции, борсово търгувани фондове и В EUR като процент от
компенсаторни инструменти сключени на регулиран стойността на сделката
пазар в България
Стойност на поръчката или достигнат оборот****
Комисиона (вкл. такси към
БФБ и ЦД)

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.

до 100 000 BGN
от 100 000 BGN до 250 000 BGN
над 250 000 BGN
Сделки с български акции и компенсаторни инструменти
сключени извън регулиран пазар (OTC)

1.3.

Сделки с български ДЦК, емитирани на вътрешния пазар В EUR като процент от
и други облигации, сключени на регулиран пазар в стойността на сделката
България
Стойност на поръчката или достигнат оборот****
Комисиона (вкл. такси към
БФБ и ЦД)

1.3.1.

До 100 000 BGN

0.10%, мин. 30 EUR

1.3.2.

От 100 000 BGN до 250 000 BGN

0,08%

1.3.3.

Над 250 000 BGN

По договаряне

1.4.

Сделки с български Държавни ценни книжа (ДЦК),
емитирани на вътрешния пазар, сключени извън
регулиран пазар, чрез многостранна система за
търговия (МСТ) или чрез организирана система за
търговия (ОСТ)
Сделки на първичен пазар

1.4.1.

1.4.1.1. За одобрени поръчки за краткосрочни ДЦК - до 1 година

0.80%, мин. EUR 8 на поръчка
0.65%
по договаряне
По договаряне

В EUR като процент
номиналната стойност

от

0.04%, мин. EUR 50

1.4.1.2. За одобрени поръчки за средносрочни и дългосорчни ДЦК 0.06%, мин. EUR 50
- над 1 година
1.4.1.3. За неодобрени или недопуснати до класация поръчки
1.4.2.

Сделки на вторичен пазар

1.4.2.1 За сделки с Райфайзенбанк (България) ЕАД

EUR 3.5 за поръчка
В EUR като процент
стойността на сделката

от

Без комисиона

1.4.2.2. За сделки при които Райфайзенбанк (България) ЕАД е По договаряне
посредник
1.4.3.

Изплащане на ДЦК на падеж

0.02%
от
стойност

номиналната
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1.5.

Сделки с чуждестранни правителствени
облигации, сключени извън регулиран пазар

и

други В EUR като процент от
стойността на сделката

1.5.1.

За сделки с Райфайзенбанк (България) ЕАД

1.5.2.

За сделки при които Райфайзенбанк (България) ЕАД е По договаряне
посредник

1.6.

Сделки с финансови инструменти на чуждестранни В EUR като процент от
регулирани пазари
стойността на сделката

Без комисиона

Пазар, за сделки с акции, борсово-търгувани фондове и Комисиона
др.
1.6.1.

Австрия

0.30%, мин. EUR 10*

1.6.2.

Германия - XETRA

0.30%, мин. EUR 20*

1.6.3.

Германия – Франкфурт, Щутгарт, Берлин, Дюселдорф, 0.60%, мин. EUR 40*
Хановер, Хамбург и Мюнхен

1.6.4.

Франция, Италия, Белгия, Дания, Финландия, Холандия, 0.40%, мин. EUR 40*
Норвегия, Испания, Швеция, Португалия

1.6.5.

Швейцария

1.6.6.

Великобритания

1.6.7.

Великобритания (IOB, GDR's)

1.6.8.

Ирландия

1.6.9.

САЩ (Bloomberg Order Routing)

1.6.10.

Канада (Bloomberg Order Routing)

1.6.11.

Япония, Сингапур

1.6.12.

Австралия, Хонг Конг

1.6.13.

Русия

1.6.14.

Гърция

1.6.15.

Хърватска, Естония, Латвия, Литва, Словакия, Словения

Покупка – 0.60%, мин. EUR 60*
Продажба – 0.90%, мин. EUR
60*
0.90%, мин. EUR 45*

1.6.16.

Полша

0.40%, мин. EUR 45*

1.6.17.

Чехия

0.63%, мин. EUR 45*

1.6.18.

Румъния

1.26%, мин. EUR 60*

1.6.19.

Турция

0.70%, мин, EUR 45*

1.6.20.
1.6.21.

Други регулирани пазари
По договаряне*
Сделки с чуждестранни правителствени и други По договаряне*
облигации сключени на чуждестранни регулирани пазари
или сключени чрез многостранна система за търговия
(МСТ) или организирана система за търговия (ОСТ)

0.40%,
мин.
EUR
40
+актуалната Swiss Stamp tax
върху
стойността
на
сделката*
0.40%, мин. GBP 40 +
актуалната UK stamp duty tax
при
покупка
върху
стойността на сделката*
0.40%, мин. EUR 40*
0.60%,
мин
EUR
40
+
актуалната Ireland stamp
duty tax върху стойността на
сделката*
8 цента за акция (USD), мин.
USD 10**
14 цента за акция (CAD), min
CAD 50***
1.50%, мин. EUR 60*
0.90%, мин. EUR 60 (за Хонг
Конг - мин. EUR 40)*
0.50%, мин. USD 55*
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1.7.

Покупко-продажба на борсово-търгувани опции върху По договаряне
акции, борсово-търгувани фондове и др.

1.8.

Сделки със сертификати,
Centrobank AG

1.8.1.

При записване на първичен пазар

1.8.2.

За сделки на вторичен пазар

1.9.

1.9.1.

Инвестиционно посредничество при записване на дялове В EUR като процент от
на взаимни фондове емитирани от Райфайзен Кепитъл стойността на сделката
Мениджмънт (РКМ)
При записване на стойност до 200 000.00 EUR
1.75% за всички фондове

1.9.2.

При записване на стойност над 200 000.01 EUR

1.10.

Участие в първични публични предлагания и увеличения По договаряне
на капитала на публични дружества за България и
чужбина (в рамките на брокерски договор за
инвестиционно посредничество на клиенти)

1.11.

Приемане на търгови предложения за България и По договаряне
чужбина (в рамките на брокерски договор за
инвестиционно посредничество на клиенти)

емитирани

от

Raiffeisen В EUR като процент от
стойността на сделката
По
договаряне,
спецификацията
продукта
0.65 %, мин. EUR 40

според
на

0,50% за всички фондове

1.12.

Приватизационни сделки, при които плащанията се По договаряне
извършват с компенсаторни инструменти (в рамките на
брокерски договор за инвестиционно посредничество на
клиенти)
* Допълнителните такси и комисионни специфични за някои пазари (напр.: гербови налози (stamp
duty), държавни данъци и такси върху финансовите транзакции, и др., приложими при сключване
на транзакциите) са за сметка на клиента и се посочват в потвърждението за всяка конкретна
сделка.
** През g.Brokerage (интернет базирана платформа за търговия) - 0,40%, мин. USD 60 (ползването
на този транзакционен канал е съгласно изрично изискване на клиента при всяка конкретна
поръчка).
*** През g.Brokerage (интернет базирана платформа за търговия) - 0,90%, мин. EUR 60 (ползването
на този транзакционен канал е съгласно изрично изискване на клиента при всяка конкретна
поръчка).
**** Предоставянето на преференциални комисиони за достигнат оборот по точки 1.1. и 1.3. е
само след запитване от страна на клиента и подписване на анекс към договор за инвестиционно
обслужване.
2. Операции с финансови инструменти и водене на сметки
2.1.

Операции с български финансови инструменти

2.1.1.

Входящ трансфер на български финансови EUR 5 за трансфер за емисия
инструменти
по
собствена
сметка
в
Райфайзенбанк (България) ЕАД
Изходящ трансфер на български финансови EUR 25 за трансфер за емисия
инструменти по сметка в друг инвестиционен
посредник
Изходящ трансфер на български финансови 5 EUR за трансфер за емисия
инструменти в следствие на сделка към друга
банка депозитар в България

2.1.2.

2.1.3.
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2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.
2.1.7.

2.2.

Такса за поддържане на сметка на български
финансови инструменти с депозитари Централен
Депозитар АД или БНБ - за непрофесионални
инвеститори

0.07% год. база, удържана
месечно с мин. EUR 5 месечно
(за всяко място за съхранение),
изчислена
върху
среднопретеглената месечна
стойност
на
портфейла,
преоценен по пазарни цени
към края на текущия месец
Изходящ трансфер на български финансови EUR 5 за трансфер за емисия
инструменти към Централен Депозитар АД
(Регистър А)
Издаване на депозитарна разписка
5 EUR за брой
Изготвяне на справка за притежавани ценни книжа EUR 10
и/или операции с тях за период, различен от
текущата година при поискване от клиента
Операции по регистрационно агентство с български финансови инструменти в
Централен депозитар АД

2.2.1.

Промяна на персонални данни

BGN 15

2.2.2.

Издаване на дубликат на депозитарна разписка

BGN 15 на разписка

2.2.3.

Справка за портфейл на финансови инструменти
в Централен депозитар АД
2.2.3.1. за физически лица
BGN 30
2.2.3.2. за юридически лица

2.2.4.

BGN 160

Разширена справка за портфейл на финансови
инструменти в Централен депозитар АД
2.2.4.1. за физически лица

BGN 40

2.2.4.2. за юридически лица

BGN 160

2.2.5.

Други услуги по регистрационно агентство

По договаряне

2.3.

Операции с чуждестранни финансови инструменти според държавата (мястото)
на съхранение*

2.3.1.

Входящ и/или изходящ трансфер на чуждестранни EUR 30 за трансфер за емисия
финансови инструменти без движение на парични
средства
2.3.2.
Входящ и/или изходящ трансфер на чуждестранни
финансови инструменти с движение на парични
средства, вкл. такива обвързани със сделки с
финансови инструменти
2.3.2.1. Украйна, Русия, Казахстан, Индия, Индонезия, EUR 100 за трансфер за емисия
Южна Корея, Филипините, Азербайджан, Черна
гора
2.3.2.2. Австралия, Бразилия, Исландия, Израел, Малайзия, EUR 65 за трансфер за емисия
Мексико, Нова Зеландия, Португалия, Сингапур,
Тайван, Тайланд

2.3.3.

2.3.2.3. Еврооблигации, САЩ, Австрия
2.3.2.4. Чехия, Сърбия, Словакия, Словения

EUR 40 за трансфер за емисия
По договаряне

2.3.2.5. Други страни

EUR 50 за трансфер за емисия

Такса за поддържане на сметка на чуждестранни
финансови инструменти - за непрофесионални
инвеститори
2.3.3.1. Босна и Херцеговина, Израел, Казахстан, Черна 0.45% год. база, удържана
гора
месечно с мин. EUR 5 месечно,
изчисленa
върху
среднопретеглената месечна
стойност
на
портфейла,
преоценен по пазарни цени
към края на текущия месец**

4

2.3.3.2. Други пазари

0.18% год. база, удържана
месечно с мин. EUR 5 месечно,
изчисленa
върху
среднопретеглената месечна
стойност
на
портфейла,
преоценен по пазарни цени
към края на текущия месец**
2.3.3.2.1. Такса за поддържане на сметка за фондове, Без такса
емитирани от Райфайзен Кепитъл Мениджмънт
(РКМ)
2.4.

Годишни такси

2.4.1

Такси за съхранение и застраховка на
инвестиционно злато в Raiffeisenbank International
Количество злато до 499 гр.

2.4.2

Количество злато от 500 гр. до 999 гр.

EUR 270

2.4.3

Количество злато от 1 кг. до 3 кг.

EUR 390

2.4.4

Количество злато над 3 кг.

0,3% от стойността на сделката

EUR 150

* Допълнителните такси и комисионни специфични за някои пазари (напр.: гербови налози (stamp
duty), държавни данъци и такси върху финансовите транзакции, и др., приложими при сключване
на транзакциите) са за сметка на клиента и се посочват в потвърждението за всяка конкретна
сделка.
** За всички места на съхранение на чуждестранните финансови инструменти се прилага един
общ минимум от EUR 5 месечно.
Забележки:
1. Настоящата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за сделки и
операции с финансови инструменти за клиенти физически и юридически лица отменя и
заменя изцяло Глава. 5 от Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД
за клиенти физически лица и Глава 4 от Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк
(България) ЕАД за юридически лица и еднолични търговци.
2. Примерна информация за очакваните обичайни разходи и такси за всеки тип инструмент
можете
да
намерите
на:
https://www.rbb.bg/bg/individualni-klienti/produktiuslugi/investicii/investicii-i-valuten-pazar/. Приложената в посочените документи информация е
индикативна, като сумата на разходите може да варира в зависимост от размера на
инвестицията, периода на държане и конкретната пазарна ситуация.
3. За всички случаи, които не са изрично посочени в настоящата Тарифа и/или са договорени
други условия по индивидуален договор с клиента, се прилагат договорените условия по
индивидуалния договор между клиента и Банката.
4. В Точка 2: Операции с финансови инструменти и водене на сметки, таксите и комисионите за
удобство са посочени в евро, но се преизчисляват във валутата на сметката, от която се
събират,
по
централния
курс
на
БНБ
за
съответната
валута
в
деня
на
операцията/задължението.
5. При наличието на необходимост от валутна обмяна свързана с операция попадаща в обхвата
на Точка 1: Инвестиционно обслужване на сделки с финансови инструменти, обмяната се
извършава по официалният курс "Купува" или "Продава" на Банката за съответната валута за
деня. Където е приложимо се допуска предоставянето на преференциален курс на обмяна
на клиента, съобразен с вътрешнобанковите правила.
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