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ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД предоставя на непрофесионалните си 
Клиенти и на потенциалните непрофесионални Клиенти цялата необходима информация по 
реда на Член 18 от Наредба 38, за разходите и таксите по сделките, доколкото е приложима, а 
именно:  

 
1. Общата цена, която ще бъде платена от клиента във връзка с финансовия 

инструмент или предоставената инвестиционна или допълнителна услуга, включително 
всички възнаграждения, комисиони, такси и разноски, както и всички данъци, платими 
чрез инвестиционния посредник; в случай че точната цена не може да бъде определена, 
ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД посочва основата за изчислението 
й, а именно, Тарифата за такси и комисионни на ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 
СЕКЮРИТИЗ” АД, така, че клиентът може да я провери и потвърди. Тарифата за такси 
и комисионни на ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД е изложена на 
видно място в приемната на Посредника и е публикувана на уеб-страницата на 
Посредника: www.sis.bg, в раздела „Информация за настоящи и потенциални клиенти”. 
Допуска се в определени случаи двете страни да договарят възнаграждение и/или 
дължими такси и разноски за инвестиционния посредник, различни от посоченото в 
Тарифата. В тези случаи, всички договорени такси, комисионни и разноски се 
отразяват писмено в дадената поръчка. 

 
2. Когато някоя от частите от общата цена по т. 1 следва да бъде платена в чужда валута 

или равностойността на тази валута, се посочват валутата на плащане, курсът и 
разходите за обмяната. 

 
 
3. ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД  уведомява своите 

непрофесионални Клиенти и потенциалните си непрофесионални Клиенти за 
възможносттa да възникнат и други разходи, включително данъци, свързани със 
сделките с финансови инструменти или предоставени инвестиционни услуги, които не 
се плащат чрез посредника и не са наложени от него.  

 
4. ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД информира своите 

непрофесионални клиенти и потенциалните си непрофесионални Клиенти относно 
правилата и начините за плащане или друго изпълнение. 

 
5. При сделки с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми, ИП „СОФИЯ 

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ” АД предоставя на Клиента информацията, 
съдържаща се в краткия проспект съгласно чл. 28 от Директива 85/611/ЕИО. 
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