ДОГОВОР
за извършване на сделки с финансови инструменти за сметка на клиент
№ ...............
Днес, .................... година в град София между:
“БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, със седалище и адрес на управление град София, район
Младост, бул. Цариградско шосе № 115Е, с ЕИК 831633691, в качеството на инвестиционен
посредник, контролиран от Комисията по финансов надзор, представлявано от Йоанис
Кириакопулос ‐ Председател на СД и Изпълнителен директор и Емил Ангелов ‐ Зам. Главен
Изпълнителен директор, действащи чрез ИВАЙЛО ВЛАДИМИРОВ БОЮКЛИЕВ, в качеството на
пълномощник, от една страна, наричана за краткост БАНКАТА
и
..................... ……………………………………………………………………………, постоянен адрес…………………………..……
………………………………..……………………..………………………………………………………..…., ЕГН………………………………..,
л.к.№…………………….… изд. на……………….. ............................... от МВР ‐…………………….., кл.№ ……………,
представляван от ………………………………………………………………………………………, съгласно пълномощно
№….……. от……………..г. наричан/о за краткост КЛИЕНТ, от друга страна.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) КЛИЕНТЪТ възлага, а БАНКАТА приема да извършва срещу възнаграждение от
свое име за сметка на КЛИЕНТА, както следва: сключване на сделки с финансови инструменти за
сметка на КЛИЕНТА.
(2) (нова, Прот.№14 от 15.05.2018 г. на ИК) Финансовите инструменти по ал.1 са тези
по смисъла на чл. 4 от Закона за пазарите за финансови инструменти, в сила от 16.02.2018 г. и са
предмет на правилата на Директива 2014/65/ЕС и мерките за нейното прилагане;
(3) Сделките с финансови инструменти се извършват само по Нареждане на КЛИЕНТА и са
изцяло на риск на КЛИЕНТА.
Чл.2. (1) Договорът се сключва за срок от 1 (една) година и влиза в сила от датата на
подписването му от двете
страни.
(2) В случай, че никоя от страните не уведоми писмено другата страна за прекратяване на
договора в 10 (десет)
‐ дневен срок преди датата на изтичането му, той се счита продължен автоматично за още една
година при същите условия. Този принцип за подновяване се прилага всяка следваща година.
II. ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.3. (доп. ‐ Протокол №10 от 12/04/2016 на ИК, Прот.№14 от 15/05/2018 г. на ИК)
При сключване на договора, на КЛИЕНТА е предоставена следната информация:
− информация за ‚Общи условия“ на БАНКАТА;
− информация за „Общите условия за сделки с финансови инструменти“ на БАНКАТА;
− информация за Политиката на изпълнение на Нареждания;
− информация за условията на договора;
− информация за наименованието и адреса на БАНКАТА, и информация за
възможностите и способите за контакт с БАНКАТА;
− информация за езиците, на които КЛИЕНТЪТ може да комуникира и да води
кореспонденция с БАНКАТА и да получава документи и друга информация от него;
− информация за начините на комуникация, които могат да се използват между
БАНКАТА и КЛИЕНТА;
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− информация за обстоятелството, че БАНКАТА е лицензиран инвестиционен
посредник, както и посочване на наименованието и адреса на органа, който е издал лиценза;
− информация за вида, периодичността и срока за предоставяне на отчетите и
потвърждения до КЛИЕНТА във връзка с извършваните дейности по договора;
− информация за начините на съхранение на парични средства и финансовите
инструменти на КЛИЕНТА и информация при кое трето лице и къде те могат да се съхраняват;
− информация за Политиката на БАНКАТА за третиране на конфликти на интереси;
− информация за видовете финансови инструменти, които могат да са предмет на
сделки и видовете сделки, които могат да се сключват с тях, включително всички ограничения,
както и на рисковете свързани с финансовите инструменти;
− информация във връзка с Фонда за Компенсиране на инвеститорите във финансови
инструменти и условията и реда предвидени в чл. 77а ‐ 77ч от ЗППЦК;
− информация за условията и критериите, по които БАНКАТА определя своите КЛИЕНТИ
като професионални или непрофесионални, както и за обстоятелствата, при които могат да бъдат
определени като приемлива насрещна страна и степента на защита, от която те се ползват;
− информация за Тарифата на БАНКАТА и всички други разходи, такси и данъци по
сделките;
− информация по чл.32, ал.3 и ал.4 от Наредба №38/25.07.2007 год. за изискванията
към дейността на инвестиционните посредници (Наредба №38).

III. НАРЕЖДАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ. ПРАВА И
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл.4. КЛИЕНТЪТ подава Нареждания до БАНКАТА за сключване на сделки единствено и
само по собствена инициатива.
Чл.5. КЛИЕНТЪТ е длъжен да дава навременни, ясни, точни и изчерпателни Нареждания
на БАНКАТА.
Чл.6. Нареждането може да бъде оттеглено само в случай, че оттеглянето е стигнало до
БАНКАТА преди тя да го е изпълнила и ако това не причинява вреди на БАНКАТА.
Чл.7. (доп., Прот. №14 от 15/05/2018 г. на ИК) БАНКАТА има право да откаже да
изпълни нареждания от КЛИЕНТА, в случай, че те противоречат на правна норма или на
условията на настоящия договор (съответно на относимите към договора текстове от „Общи
условия“ и „Общите условия за сделки с финансови инструменти“ на БАНКАТА). За отказа си
БАНКАТА следва да уведоми незабавно КЛИЕНТА.
Чл.8. (1) За изпълнение на нареждането за сключване на сделка, КЛИЕНТЪТ подава до
БАНКАТА специален писмен формуляр (Нареждане) по образец на БАНКАТА.
(2) Нареждания могат да се подават и по друг, посочен в „Общи условия” на БАНКАТА,
способ.
Чл.9. При подаване на Нареждане за покупка на финансови инструменти клиентът е
длъжен да предостави паричните средства на БАНКАТА за изпълнение на Нареждането, освен в
хипотезата по чл.40 от Наредба №38, както и в други случаи, предвидени в нормативен акт.
Чл.10. (1) Относно безналичните финансови инструменти ‐ предмет на този договор,
БАНКАТА открива на КЛИЕНТА подсметка към съответната своя сметка в депозитарната
институция.
(2) (доп., Прот. №14 от 15/05/2018 г. на ИК) БАНКАТА съхранява паричните средства на
КЛИЕНТА по реда на чл. 92, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и
Наредба № 58 за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на
клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения,
комисиони, други парични или непарични облаги (Наредба № 58).
Чл.11. Изискванията и ограниченията, при които КЛИЕНТЪТ желае да се сключи сделката,
се посочват в Нареждането за изпълнение на сделка, което отговаря на правилата на
регулирания пазар, на който се търгуват финансовите инструменти предмет на нареждането,
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като срокът на валидност на нареждането не може да бъде по‐дълъг от максималния за
съответния пазар.
Чл.12. (1) КЛИЕНТЪТ е длъжен да осигури на БАНКАТА необходимите парични средства
и/или финансови инструменти, които да осигурят изпълнението на сделката.
(2) КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати на БАНКАТА дължимото възнаграждение.
Чл.13. (1) БАНКАТА е длъжна да предпочита интересите на КЛИЕНТА пред своите
собствени.
(2) БАНКАТА е длъжна да третира КЛИЕНТА наравно с останалите си клиенти.
Чл.14. (доп., Прот. №14 от 15/05/2018 г. на ИК) БАНКАТА е длъжна да изпълнява
задълженията си по договора лично и в изпълнение на най‐добър интерес на клиента съгласно
Политиката на изпълнение на клиентски нареждания на БАНКАТА. БАНКАТА може да възложи
част от задълженията си по договора на друг инвестиционен посредник, само ако КЛИЕНТА е дал
писмено съгласие за това.
Чл.15. БАНКАТА е длъжна съгласно чл.35 от ЗПФИ да осигури опазването в тайна на всяка
информация, предоставена му от КЛИЕНТА или получена по повод настоящия договор и
приложенията към него, като може да я разкрива само:
а) на Комисията за финансов надзор (КФН), на Заместник‐председателя на КФН и на
оторизирани длъжностни лица от администрацията на КФН, както и на “Българска фондова
борса‐София ” АД , единствено и само за целите на контролната им дейност и само в рамките на
получена заповед за проверка;
б) със съгласието на КЛИЕНТА;
в) по решение на съда, издадено при условията на чл. 35, ал. 6 и 7 от ЗПФИ.
Чл.16. След приключване на сделката, БАНКАТА е длъжна да прехвърли на КЛИЕНТА
резултатите от нея, според условията на конкретното Нареждане.
Чл.17. (1) (доп., Прот. №14 от 15/05/2018 г. на ИК) БАНКАТА е длъжна да уведоми
КЛИЕНТА, писмено‐по електронна поща (имейл) или на хартиен носител, както и по телефона,
когато за клиента възникне задължение по чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа (ЗППЦК) в резултат на извършени сделки с финансови инструменти за негова сметка,
надхвърлящи 5% или кратно на 5% от броя на гласовете в общото събрание на дружеството.
(2) (нова, Прот. №14 от 15/05/2018 г. на ИК) Правата на глас се изчисляват въз основа на
общия брой акции с право на глас, независимо от това дали за упражняването на правото на глас
е наложено ограничение.
(3) (нова, Прот. №14 от 15/05/2018 г. на ИК)За уведомяването на КЛИЕНТА, БАНКАТА
съставя уведомителен протокол посочващ, датата, часът и начина на уведомяване на КЛИЕНТА за
обстоятелствата по ал.1. БАНКАТА не е отговорна и не уведомява КЛИЕНТА, в случай, че възникне
задължение за КЛИЕНТА на базата на сделки, за които БАНКАТА не притежава информация.
Чл.18. (1) В срок до 7 (седем) дни след прекратяване на действие на договора, БАНКАТА е
длъжна да прехвърли и предаде на КЛИЕНТА всички резултати от изпълнението на договора,
които до този момент по някаква причина не са предадени на КЛИЕНТА.
(2) От паричните средства, подлежащи на връщане, БАНКАТА може да си удържи суми по
дължими възнаграждения по договора и/или дължими от КЛИЕНТА суми за разноски по
изпълнението по договора.
Чл.19. С прекратяването на действието на договора, се прекратява и действието на
всички пълномощни и правомощия, които КЛИЕНТА е предоставил на БАНКАТА във връзка с
изпълнението на договора.
IV. ОТЧИТАНЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ
Чл.20. До края на първия работен ден след сключването на всяка сделка, БАНКАТА
предоставя на траен носител на КЛИЕНТА потвърждение за сключването й - в писмена форма
лично, по факс, с писмо с обратна разписка или на посочения в договора електронен адрес.
Чл.21 (1) (Доп. ‐ Протокол №10 от 12/04/2016 на ИК, доп., Прот. №14 от 15/05/2018 г.
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на ИК) След края на всяко календарно тримесечие, БАНКАТА предоставя на активните си
КЛИЕНТИ, на траен носител, периодичен отчет (съответно при прекратяване на договора, за
периода от последния периодичен отчет до датата на прекратяване на договора) със следното
съдържание:
− данни за финансовите инструменти или пари, държани от БАНКАТА за сметка на
КЛИЕНТА към края на отчетния период;
− данни за размера, до който клиентските финансови инструменти или пари, са били
предмет на сделка за финансиране на ценни книжа (в случай, че КЛИЕНТА е дал своето
предварително изрично съгласие за използването на притежаваните от него ФИ за подобни
сделки, което е в писмена форма);
− размера на получените дивиденти или други плащания на клиента поради участието
му в сделка за финансиране на ценни книжа, както и основата, на която са определени;
− изрично посочване на типа на договора, за който се предоставя периодичния отчет,
съответно на активите или средствата, които са предмет на правилата на Директива 2014/65/ЕС и
мерките за нейното прилагане;
− изрично посочване на активите, които са засегнати от определени особености по
отношение на правата на собственост, които са предмет на договор за финансово обезпечение с
прехвърляне на права;
− пазарната или оценената стойност, ако пазарната стойност не е налична, на
финансовите инструменти, включени в справката, с изрично посочване на факта, че отсъствието
на пазарна цена може да е показателно за липса на ликвидност;
− данните в отчета за притежаваните от КЛИЕНТА активи към края на отчетния период
може да се основават или на датата на сключване на сделките, или на датата на сетълмента и
при условието, че тази информация е представена последователно и на една и съща основа.
(2) (Нова. ‐ Протокол №10 от 12/04/2016 на ИК доп., Прот. №14 от 15/05/2018 г. на
ИК) БАНКАТА определя като активни клиенти, тези които отговарят едновременно на следните
два критерия:
− имат извършени сделки или подадени поръчки за сделки с фин. инструменти за
периода от една година назад;
− в края на отчетния период държат на съхранение финансови инструменти по своя
сметка при БАНКАТА.
V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАЗНОСКИ
Чл.22. (1) (доп., Прот. №14 от 15/05/2018 г. на ИК) За извършването на сделки с
финансови инструменти КЛИЕНТЪТ дължи на БАНКАТА възнаграждение, съгласно действащата
към момента на сключване на конкретната сделка Тарифа на БАНКАТА. , В тази връзка КЛИЕНТЪТ
приема Тарифата на БАНКАТА и декларира, че му е предадена при сключване на настоящия
договор.
(2) Всички разноски по сключването на сделка с финансови инструменти са за сметка на
КЛИЕНТА и се дължат отделно от възнаграждението за БАНКАТА за сключване на сделката.
Чл.23. Дължимите суми се заплащат от КЛИЕНТА:
1. чрез прихващането им от страна на БАНКАТА от парични средства на КЛИЕНТА или от
продажбата на финансови инструменти на КЛИЕНТА, и/или
2. отделно от КЛИЕНТА.
Чл.24. (1) (доп., Прот. №14 от 15/05/2018 г. на ИК) За съхранението на притежаваните
от КЛИЕНТА чуждестранни ФИ, или ценни книжа издадени от местен емитент, включително
държавни ценни книжа регистрирани за търговия на международен пазар и/или съхранявани
при чуждестранна депозитарна институция или попечител, съгласно действащата Тарифа на
БАНКАТА, същият дължи месечна такса, изчислена като процент от пазарната им стойност.
Сумата се удържа служебно от клиентската сметка, в последен работен ден от месеца. КЛИЕНТЪТ
се задължава да осигурява нужните средства по сметката си.
(2) (нова, Прот. №14 от 15/05/2018 г. на ИК) В зависимост от направената
категоризация на КЛИЕНТА, съгласно Политиката за категоризация на клиентите, БАНКАТА
изчислява и удържа служебно от клиентската сметка дължимата вноска към Фонда за
компенсиране на инвеститорите (ФКИ). Размерът на вноската се определя от управителния съвет
на ФКИ и може да се различава от обявената към този момент действащата Тарифа на БАНКАТА.
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VI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.25. (1) За виновно причинени вреди, виновната страна дължи на изправната страна
обезщетение, съобразно действащите към момента на причиняване на вредата нормативни
актове.
(2) БАНКАТА не носи отговорност за постигнатия за сметка на КЛИЕНТА финансов резултат
от изпълнението на клиентските Нареждания (печалба или загуба), а само за добросъвестното и
компетентно изпълнение на задълженията си по този договор и тези, които следват от закона.
(3) (нова, Прот. №14
от 15/05/2018 г. на ИК) При неактуален, променен,
недействителен, изтекъл, дублиран, или по какъвто и да е начин неверен ЛЕИ код, подаден от
КЛИЕНТА (за юридическите лица) към БАНКАТА като валиден, или за чиято промяна или
неактуалност БАНКАТА не е била предварително уведомена и на чиято база БАНКАТА е
докладвала сделки по реда на Регламент 600/2014/ЕС, КЛИЕНТЪТ носи пълната правна и
юридическа отговорност пред компетентния регулаторен и надзорен орган, в зависимост от
неговата търговска регистрация, включително към Комисията за финансов надзор, в качеството й
на такъв за Република България
VII. ПРОМЕНИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.26. Промени в договора се извършват само по взаимно съгласие, изразено в писмена
форма.
Чл.27. (1) (Доп. ‐ Протокол №10 от 12/04/2016 на ИК, доп., Прот. №14 от 15/05/2018 г.
на ИК) Договора може да бъде прекратен:
− с изтичане на срока на действие на договора;
− предсрочно ‐ по взаимно съгласие на двете страни;
− при смърт или поставяне под запрещение на КЛИЕНТА ‐физическо лице;
− при прекратяване на юридическо лице ‐ страна по договора;
− чрез отправяне на едномесечно писмено предизвестие от всяка една от страните до
другата, без за това да се дължат неустойки и обезщетения;
− при несъгласие на КЛИЕНТА с направените изменения и допълненията в „Общите
условия за сделки с финансови инструменти“ и/или Тарифата на БАНКАТА, в частта касаеща
предмета на настоящия Договор ‐ без предизвестие, с писмено заявление от страна на КЛИЕНТА,
преди датата на влизането им в сила, без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение
на разноските, свързани с притежаваните от него активи, които включват и неустойките по
действащите към момента на подаване на заявлението Общи условия, Тарифа и/или Договор,
свързани с прекратяването на вече договорените/сключените срочни сделки с финансови
инструменти;
− при отнемане на лиценза за извършване на дейност на БАНКАТА;
− на други основания, предвидени в нормативен акт или в “Общите условия” на
БАНКАТА.
(2) До изтичане на срока на едномесечното предизвестие се изпълняват само дадените
преди подаване на предизвестието Нареждания, без да се приемат нови.
(3) До изтичане на срока на едномесечното предизвестие и при условие, че финансовите
инструменти на КЛИЕНТА са по клиентска подсметка на БАНКАТА в Централен депозитар АД,
КЛИЕНТЪТ има право да посочи друг инвестиционен посредник, по чиято подсметка да бъдат
прехвърлени финансовите му инструменти. В случай, че КЛИЕНТЪТ не упражни това свое право,
БАНКАТА има право да прехвърли финансовите му инструменти по негова лична сметка в Централен
депозитар АД, включително чрез откриване на нова сметка, по ред, определен в правилника на
депозитарната институция. БАНКАТА има право да удържи дължимите за това такси и комисиони.
(4) (Нова ‐ Протокол №10 от 12/04/2016 на ИК) Задълженията по прекратяване на
договорните отношения с клиент на базата на отказ да приеме измененията и допълненията в
Общите условия и/или Тарифата по ал.1, се уреждат в на 7‐дневен срок от подаването на
заявлението от страна на КЛИЕНТА, в случай че не съществуват сключени срочни сделки с финансови
инструменти с по‐късен сетълмент. В този случай отношенията се прекратяват в най‐краткия разумен
срок след настъпването на договорения или предсрочен падеж на договорите/сделките с въпросните
финансови инструменти, съответно техния сетълмент.
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VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.28. Предвидените или други необходими във връзка с изпълнението на настоящия
договор уведомления, инструкции и други подобни се извършват от страните по начин, посочен в
Приложение №1 към Договора.
Чл.29. Обстоятелството, дали КЛИЕНТА дава право на БАНКАТА, при необходимост да
възложи на друг инвестиционен посредник изпълнението на част от правата и задълженията по този
договор, се отбелязва в Приложение №1 към договора.
Чл.30. (Доп. ‐ Протокол №10 от 12/04/2016 на ИК, доп., Прот., №14 от 15/05/2018 г. на
ИК) С подписване на настоящия договор, КЛИЕНТЪТ декларира, че:
- е запознат и приема без възражения действащата Тарифа на БАНКАТА, която е
неразделна част от договора обявена в банковите салони и в сайта на Банката (www.piraeusbank.bg),
както и с обстоятелството, че възнаграждението за БАНКАТА се изчислява на база на действаща към
момента на сключване на всяка конкретна сделка Тарифа;
- е запознат и приема „Общите условия за сделки с финансови инструменти“ на
БАНКАТА, които са неразделна част от договора;
- е наясно с рисковете, свързани с инвестирането във финансови инструменти;
- ще получава всякаква информация относно изменението на настоящия договор и
информацията по чл. 3 от настоящия договор посредством интернет страницата на БАНКАТА;
- е запознат с изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и
Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари.
- е запознат и приема без възражения Политиката на БАНКАТА за изпълнение на
клиентските нареждания.
- е запознат и приема без възражения Политиката на БАНКАТА за категоризация на
клиентите.
- е запознат и приема без възражения Политиката на БАНКАТА за изпълнение на
клиентските нареждания.
Чл.31. (1) (Доп. ‐ Протокол №10 от 12/04/2016 на ИК, доп., Прот., №14 от 15/05/2018
г. на ИК) КЛИЕНТЪТ е длъжен да уведомява при първа възможност БАНКАТА за всяка промяна в
идентификационните си данни ‐ данни по лична карта/паспорт (за физическите лица) или данни по
регистрация в Търговския регистър или съдебна регистрация и ЛЕИ код (за юридическите лица),
имейл, телефонен номер, факс в едноседмичен срок от настъпване на промяна в обстоятелствата.
(2) (доп., Прот., №14 от 15/05/2018 г. на ИК) КЛИЕНТЪТ е длъжен незабавно да уведоми
БАНКАТА за всяка промяна на дадената информация по свързана с извършената от БАНКАТА
категоризация и оценка за целесъобразност, или уместност на услугата към договора/ите, където
това е приложимо. Т.е. информация за неговите знания и опит във връзка с инвестиционните услуги,
свързани с конкретния вид продукт или услуга, които се предлагат или търсят, така че
инвестиционният посредник да може да прецени дали инвестиционната услуга или продукт са
подходящи за клиента, и особено информацията свързана с инвестиционните цели, допустимото
равнище на риск и способността му да понася загуби, когато това е свързано с допълнителен договор
към настоящия и съответната оценка за уместност на услугите.
Чл.32. (1) Банковите сметки на КЛИЕНТА за нуждите на изпълнение на договора при Банка
Пиреос България АД са както следва:
BIC: PIRBBGSF IBAN: BG00PIRB00000000000000 Валута: …
(2) Адресите за писмена кореспонденция и електронна комуникация между страните по
договора са както следва:
За БАНКАТА:
Дирекция „Ликвидност и финансови пазари“
адрес: бул.”Витоша” №146, ет.2, гр.София, п.к. 1463; имейл: brokers@piraeusbank.bg
телефони: (02) 8169 205; 8169 203;.
За КЛИЕНТА:
адрес: ………………………………………………..; имейл:………………………………
телефон:…………………………….
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(3) Между страните по настоящия договор като метод за кореспонденция, включително и
за официалната кореспонденция от страна на БАНКАТА, преимуществено се използва електронна
кореспонденция чрез електронни писма (имейли) на посочените в ал. 2 електронни пощи (имейли).
С подписване на настоящия договор страните дават своето съгласие за осъществяване на
комуникация по електронен път по смисъла на чл.5 от Закона за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги.
(4) БАНКАТА може да приема от КЛИЕНТА нареждания за сделки с финансови инструменти
само ако са подадени от КЛИЕНТА чрез посочените в ал. 2 телефонен номер или имейл. С
подписването на настоящия договор, КЛИЕНТЪТ дава съгласието си телефонните разговори да бъдат
записвани на магнитен или друг носител чрез звукозаписващо или друго техническо устройство и да
бъде възпроизвеждани при необходимост.
Чл.33. В случай на спор по повод действието, изпълнението или прекратяването на настоящия
договор, страните ще решават спора по пътя на постигането на споразумение. В случай, че спора не
може да се реши по доброволен ред, спора ще се отнесе за решаване пред компетентния български
съд.
Чл.34. С подписване на настоящия договор КЛИЕНТЪТ декларира, че е запознат и приема без
възражения Общите условия на Банка Пиреос България АД и Общите Условия на Банката за сделки с
финансови инструменти.
Чл.35. За въпроси, които не са уредени в настоящия договор (съответно в «Общите условия»
на БАНКАТА) се прилагат относимите разпоредби на действащото законодателство.
Чл.36. (Нов ‐ Протокол №10 от 12/04/2016 на ИК) Всички изменения и допълнения в
„Общите условия за сделки с финансови инструменти“ и Тарифата се приемат с решение на
компетентния управителен орган на БАНКАТА. Клиентът бива уведомяван за тези промени чрез
съобщения, поставяни на определените за това места в банковите й салони, чрез Интернет‐
страницата на БАНКАТА (www.piraeusbank.bg) или по имейл на електронния адрес обявен в договора
за инвестиционно посредничество. Публикуването на „Общите условия за сделки с финансови
инструменти“ и Тарифата се извършва в срок не по‐кратък от един месец преди влизането в сила на
измененията и допълненията в сила. При несъгласие на Клиента с промяната, Клиентът има право да
прекрати Договора с Банката преди датата на влизането им в сила, без да носи отговорност за
неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от него активи. В
случай, че Клиентът не прекрати Договора с БАНКАТА в определения срок, се приема, че промяната
на „Общите условия за сделки с финансови инструменти“ и Тарифата е изрично приета от Клиента и
се счита за промяна в условията на съответния Договор на Клиента с Банката без да е необходимо
сключване на допълнително споразумение към него.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За БАНКАТА:

За КЛИЕНТА:

Самоличността на КЛИЕНТА е проверена от БАНКАТА, съгласно изискванията на чл.24, ал.2 от
Наредба №38
(трите имена и подпис на служителя)
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Приложение 1.
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.28 и чл.29 от Договор № …………/ …………..г.

Долуподписаният …………………………., ЕГН (ЕИК): …………………, Адрес: ……………………………………..
С НАСТОЯЩОТО ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ (избраното се маркира с „х”):
1.

Съгласен съм, при преценена от БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД необходимост, той да възложи част от
правата и задълженията си по договора на друг инвестиционен посредник:
( ) ДА ( ) НЕ

2.

Съгласен съм БАНКАТА да съхранява паричните средства по обявените в настоящия договор
разплащателни сметки по реда на Наредба 58 на КФН и да не депозира паричните средства по тях в
квалифицирани фондове на паричния пазар, без изрично мое нареждане за това, по реда на чл. 7
ал.4 от Наредбата:
( ) ДА ( ) НЕ

3.

Съгласен съм съхраняваните от БАНКАТА финансови инструменти да не бъдат използвани за сметка
на други клиенти, без изрично мое нареждане за това, по реда на чл. 92, ал.3 от ЗПФИ:
( ) ДА ( ) НЕ

4.

Декларирам, че:
− предоставената по настоящия договор в качеството ми на клиент информация е ясна и
неподвеждаща;
− съм съгласен всички документи от Банката, свързани с изпълнението на настоящия договор като
потвърждения, отчети и други, ще бъдат предоставяни по електронен път на посочената от
Клиента електронна поща.

5.

Избирам следния език, на които да се комуникира, да се води кореспонденция и да се получава
информация във връзка с изпълнението на договора: български език………………………………………….

6.

Във връзка с предоставените възможности за използване на различни способи за комуникация във
връзка с изпълнението на договора, декларирам че желая способите да бъдат използвани както
следва:

−

Писмена форма на комуникация (включително по поща с обратна разписка) да се използва
относно:
поръчки, потвърждения, отчети, ………………………...

−

Комуникация чрез телефон:
поръчки, потвърждения, ……………………………….……..

−

Електронна поща (имейл) да се използва относно:
поръчки, потвърждения, отчети,…………………………..

За БАНКАТА:…………………………

За КЛИЕНТА:…………………………..
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