ТАРИФА за таксите и комисионите на ДЕ НОВО ЕАД
по операции с клиенти
(в сила от 12.02.2020г.)

I. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
1. СДЕЛКИ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР В СТРАНАТА

Чл. 1 Сделки с капиталови и деривативни
инструменти и дялове, нареждането за които
е подадено по конвенционален начин
Чл. 2 Сделки с капиталови и деривативни
инструменти и дялове, нареждането за които
е подадено чрез e-Floor ®
Чл. 3 Сделки с дългови инструменти, нареждането
за които е подадено по конвенционален
начин

IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
0.30%, мин. 30 лв.
0.20%, мин. 20 лв.
0.20%, мин. 50 лв.

2. СДЕЛКИ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР В ЧУЖБИНА

Чл. 4 Сделки с капиталови и деривативни
инструменти и дялове
Чл. 5 Сделки с дългови инструменти
3. СДЕЛКИ ИЗВЪН РЕГУЛИРАН ПАЗАР

0.20%, мин. 60 лв.
0.15%, мин. 60 лв.
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Чл. 6 Сделки с капиталови и деривативни
инструменти и дялове
Чл. 7 Сделки с дългови инструменти

1.00%, мин. 25 лв.
0.50%, мин. 50 лв.

4. ДРУГИ ОПЕРАЦИИ ПО СМЕТКИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Чл. 8 Попечителство и съхранение на финансови
инструменти (с вкл. ДДС)
Чл. 9 За входящ трансфер по регистър на
Де Ново ЕАД
Чл. 10 За изходящ трансфер от регистър на
Де Ново ЕАД
Чл. 11 За изпълнение на нареждане за издаване на
удостоверителен документ, вписване,
промяна и заличаване на обстоятелства,
извършване на справка, издаване на
удостоверение, осъществяване на трансфер
и др. по индивидуална сметка в ЦД, с вкл.
ДДС

0.1%, годишно 1
без комисиона
50 лв.

20 лв. за всяко
действие

§.1.
В настоящата Тарифа са посочени таксите и
комисионите, които Де Ново ЕАД събира по обичайните операции
с клиенти. За непредвидените в тази Тарифа операции се
събират такси и комисиони по договаряне.
§.2.
Освен ако в конкретния договор с клиента не е
договорено друго, при операции по управление на индивидуален
портфейл, Де Ново ЕАД събира комисиони в размер на 50% от
стандартния размер на комисионата за съответния вид сделка,
съгласно настоящата Тарифа.
§.3.
В случай, че прилагането на дадена такса и/или
комисиона лишава конкретна сделка или операция от
икономически смисъл, директорите на дирекции в Де Ново ЕАД
имат право да действат в конкретния случай по свое усмотрение,
като съблюдават и интересите на дружеството.
§.4.
Ако не е посочено друго, освен посочените в тази
тарифа такси и комисиони на Де Ново ЕАД, клиентът заплаща и
всички допълнителни разходи към трети страни, свързани с
изпълнението на съответната операция.
§.5.
Освен ако в конкретния договор с клиента не е
договорено друго, Де Ново ЕАД събира дължимата от страна на
клиента сума за такси, комисиони и други разходи в момента на
извършване на операцията.
§.6.
Освен в случаите, където изрично не е посочено друго,
таксите определени като процент се събират върху стойността на
съответната операция.
§.7.
Всички съобщения, потвърждения, уведомления и др.
подобни, които, съгласно действащата нормативна уредба, Де
Ново ЕАД е задължено да предоставя на своите клиенти, могат
да бъдат получени от тях, безплатно, в офиса на Де Ново ЕАД.
§.8.
Настоящата Тарифа е приета от Съвета на директорите
на Де Ново ЕАД с Протокол № 76 от 12.02.2020г.
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Изчислява се върху пазарната им стойност, определена по смисъла на
Наредба № 23 от 08.02.2006г. на КФН за условията и реда за оценка на
клиентските активи, а в случай, че такава пазарна стойност не може да
бъде определена – върху тяхната номинална стойност.

II. ОПЕРАЦИИ С ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
Чл. 12 За извършване на обикновен кредитен
превод в лева, по нареждане на клиент
Чл. 13 За извършване на кредитен превод по RINGS
Чл. 14 За извършване на кредитен превод в евро в
рамките на страните от SEPA:
До EUR 50 000;
Над EUR 50 000.
Чл. 15 За извършване на кредитен превод в
чуждестранна валута, извън случаите по чл.14,
по нареждане на клиент:
Чл. 16 Внасяне на суми в брой по клиентска
сметка
Чл. 17 Теглене на суми в брой от клиентска
сметка

3 лв.
15 лв.
3 лв.
15 лв.
0.20%,
мин. EUR 40
макс. EUR 350
0.10%
0.20%

III. РАЗНИ ОПЕРАЦИИ (С ВКЛЮЧЕН ДДС)
Чл. 18
Чл. 19

Чл. 20

Чл. 21

Предоставяне на писмено удостоверение или
потвърждение на салдо
Изпращане на потвърждение за сделка или
на уведомление за извършени промени в
Общите условия, Тарифата и съществени
промени в организацията и дейността на Де
Ново ЕАД
- чрез писмо с обратна разписка
- чрез факс
- чрез e-mail, или на www.denovo.bg
Писмени справки за извършени операции,
извън стандартните отчети предоставяни от
Де Ново ЕАД по реда на ЗПФИ и
приложимите наредби:
Годишна такса за обслужване на клиентските
сметки

20 лв.

6 лв.
6 лв./страница
без комисиона
по договаряне,
мин. 100 лв.
10 лв.
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