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Тарифа за таксите и комисионите, които ИП ГРАНД КЕПИТАЛ ООД събира по 

обичайните операции с клиенти 

Чл. 1.    В настоящата Тарифа са посочени таксите и комисионите, които ГРАНД 
КЕПИТАЛ ООД събира по обичайните операции с клиенти. За непредвидените в тази 
Тарифа операции се събират такси и комисиони по договореност. 
 
Чл. 2.    Освен ако в конкретния договор с клиента не е договорено друго, таксите и 
комисионите посочени в тази Тарифа се прилагат задължително. В случай, че 
прилагането на дадена такса и/или комисиона, съгласно настоящата Тарифа, 
обезсмисля извършването на дадена операция, поради особености в нейния характер 
и/или обем, началниците на отдели в ГРАНД КЕПИТАЛ ООД имат право да действат в 
конкретния случай по свое усмотрение и при запазване интересите на дружеството. 
 
Чл. 3.    Ако не е посочено друго, освен посочените в тази тарифа такси и комисиони на 
ГРАНД КЕПИТАЛ ООД, клиентът заплаща и всички допълнителни разходи към трети 
страни, свързани с изпълнението на съответната операция. 
 
Чл. 4.    Освен ако в конкретния договор с клиента не е договорено друго, ГРАНД 
КЕПИТАЛ ООД събира дължимата от страна на клиента сума за такси, комисиони и 
други разходи в момента на извършване на операцията. 
 
Чл. 5.    Освен в случаите, където изрично не е посочено друго, таксите определени като 
процент се събират върху стойността на съответната операция. 

Настоящата Тарифа е приета с Протокол от 30.04.2019г. на управителите на 
дружеството 
 

I. Брокерски операции 
  

1. Облигации  

1.1. Комисиона за покупко/продажба 
0.25% от стойността на 
сделката 

1.2. Прехвърляне от регистър на ГРАНД КЕПИТАЛ по регистър 
на друг инвестиционен посредник 

 0.1% от номинала (мин. 50 
вал. единици) 

1.3. Репо-сделки 1.4.  по договаряне 
   

2. Акции  
 

2.1. Сделки на стойност до 10 000 лева 
1% (мин.10 лв.) 
  

2.2 Сделки на стойност от 10 000 до 50 000 лева 
0.70% 
  

2.3. Сделки на стойност над 50 000 лева по договаряне 
 

3. Сделки с квоти за емиисии на парникови газове 

3.1. Спот и форуърд покупки и продажби на квоти за емисии            по договаряне  

3.2. Търговия с фючърси и опции на квоти за емисии                         по договаряне 

3.3. Суап сделки на EUA/EUAA/CER                                                     по договаряне 

3.4. Директно откупуване на CER от притежатели                              по договаряне 
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II. Доверително управление 
 

1. Такса управление 
1.5% от стойността на портфейла, платима на 1 число за всяко 
тримесечие (януари, април, юли, октомври) 

2. Комисиона върху           
доходността 

10% върху постигнатата доходност 

 
3. Други такси 

 
по тарифата на ГРАНД КЕПИТАЛ ООД 

  

III. Услуги като регистрационен агент 
 

1. Издаване на дубликат на депозитарна разписка  

1.1. за физически лица                                                                                          15,00 лв.  

1.2. за юридически лица                                                                              по договаряне  

2. Справка за портфейл на ценни книжа в Централен депозитар  

2.1. за физически лица                                                                                            24,00 лв.  

2.2. за юридически лица                                                                                        150,00 лв.  

3. Разширена справка за портфейл на ценни книжа в Централен депозитар  

3.1. за физически лица                                                                                            36,00 лв.  

3.2. за юридически лица                                                                                        150,00 лв.  

4. Промяна на персонални данни  

4.1. за физически лица                                                                                                  12  лв.  

4.2. за юридически лица                                                                                                40 лв.  

5. Регистрация на предварително договорени сделки                                  по договаряне  

6. Регистрация на процедура по дарение на ценни книжа   

6.1. за физически  лица                                                                                    24 лв. на емисия 

6.2. за юридически лица                                                                                       по договаряне  

7. Процедура по наследяване на ценни книжа  

7.1. Справка за портфейл на ценни книжа в ЦД на починало лице                     24,00 лв. 

7.2. Трансфер на ценни книжа от починало лице към наследници                    5,00 лв. за 
всеки трансфер. При специфични случаи на наследяване (голям брой наследници, 
съдействие при изготвяне на документи, съпътстващи процедурата и др.) може да бъде 
договаряна различна комисиона. 
 

IV. Разплащания 
  

1. Банков превод в лева, по нареждане на клиент 
 2 лева 
  

2. Получен банков превод в лева, в полза на клиент  без комисиона 
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3. Банков превод в чуждестранна валута, по нареждане на клиент 
0.1% 
  

4. Получен банков превод в чуждестранна валута, в полза на клиент без комисиона 
 
5. Банков превод чрез системата за брутен сетълмент в реално време 

/RINGS/, по изрично нареждане на клиент, за суми по-малки от 100 
000 лева 

   20 лева 

 
6. Прехвърляне на средства между клиенти по сметки при ГРАНД 

КЕПИТАЛ ООД 
   3 лeва 

 

V. Други 
 

1. Потвърждение по сделки с ценни книжа  

1.1. чрез писмо с обратна разписка 
10 лв. 
  

1.2. чрез e-mail 
без комисиона 
  

1.3. чрез интернет страницата на ГРАНД КЕПИТАЛ ООД без комисиона 
 

2. Уведомяване за извършени промени в Общите условия, 
Тарифата и съществени промени в организацията и 
дейността на ГРАНД КЕПИТАЛ ООД 

 

2.1. чрез писмо с обратна разписка 
6 лв. 
  

2.2. чрез факс 
6 лв./страница 
  

2.3. чрез e-mail 
без комисиона 
  

2.4. чрез интернет страницата на ГРАНД КЕПИТАЛ без комисиона 
 

3. Писмени справки за извършени операции: 
 

3.1. през текущата година 

по договаряне, 

минимум 30 
лв./справка  

3.2. през предходни години 

по договаряне, 

минимум 60 
лв./справка 

 
4. Попечителство и съхранение на ценни книжа                           0,05 % годишно                                                                                                                                                                                                        
за непрофесионални клиенти*                                                          в/у стойността на ЦК 
 

5. Попечителство върху парични средства на клиенти               0,25%  годишно в/у 

депозитарна институция                                                                    паричните средства 

* Попечителските такси се изчисляват и удържат към последно число  на всеки месец.  

Настоящата Тарифа е приета на 07.05.2019 с Протокол от управителите на Гранд 

Кепитал ООД и одобрена с решение на Общото събрание на съдружниците от 

15.05.2019 год. Дружеството си запазва правото да актуализира настоящата 

тарифа при настъпване на промени в пазарната конюнктура, както и при промяна 

на тарифите на обслужващите го институции. 


