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Предназначение и приложими правни норми
Политиката на Банка Пиреос България АД (Банката) за изпълнение на клиентските нареждания
(Политиката) е изготвена в изпълнение на разпоредбите на Закона за пазарите на финансови
инструменти (ЗПФИ), Директива 2014/65/ЕС за пазарите на финансови инструменти (MIFID II) и
Делегиран регламент 2017/565/ЕС за допълване на Директива 2014/65/ЕС по отношение на
организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните
посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (Делегиран
регламент 2017/565/ЕС).
Целта на настоящата политика е да осигури единен подход за изпълнение на клиентски нареждания
и постигане на възможно най-добър резултат за клиента при изпълнението, както и да осигурява
контрол над изпълнението на клиентски нареждания.
Политиката за изпълнение се прилага за всички поръчки/нареждания, които клиентите подават към
Банката за покупка, продажба или замяна на ценни книжа, или на други финансови инструменти по
смисъла на чл.4 от ЗПФИ.
Сделките с финансови инструменти се извършват съгласно правилата и изискванията, приложими
на съответното място на изпълнението им и приложимото за това място и тези финансови
инструменти законодателство.
Навсякъде в тази Политика под клиенти следва да се разбира клиентите на Банката в качеството й
на инвестиционен посредник по смисъла на чл. 6 от ЗПФИ.
Тази политика описва предприеманите от Банката действия по изпълнение на задължението й за
постигане на най-добро изпълнение на нарежданията на клиентите (за постигане на най-добър
резултат за клиента) или предаването им за изпълнение от трето лице, което задължение ще бъде
наричано по-нататък в тази политика “най-добро изпълнение”.
Банката прилага тази Политика като изпълнява незабавно, честно и точно приетите клиентски
нареждания при спазване на реда на постъпване на идентични нареждания.
Фактори, отчитани за постигане на най-добро изпълнение
При оценка от страна на Банката на изпълнението на клиентско нареждане при най-добри условия
за Клиента се взимат под внимание комплексното въздействие на следните фактори:
• Цена на финансовите инструменти;
• Разходи по изпълнението;
• Срок на изпълнението;
• Възможност за изпълнение и приключване на сетълмента;
• Размер и вид на нареждането;
• Други важни фактори, от значение за изпълнението на нареждането.
Горните фактори не се вземат в предвид, когато има конкретни инструкции на Клиента и Банката
следва стриктно да следва тези инструкции.
Най-голямо значение за най-добро изпълнение имат цената и разходите по изпълнението, като
останалите фактори също се вземат под внимание. При изпълнение на нареждане, подадено от
непрофесионален клиент, най-доброто изпълнение се определя от общата стойност на сделката,
включваща цената на финансовия инструмент и разходите, свързани с изпълнението (всички
разходи, които са пряко свързани с изпълнението на нареждането, включително такси за мястото на
изпълнение, таксите за клиринг и сетълмент, както и други такси и възнаграждения, платими на
трети лица, обвързани с изпълнение на нареждането).
Критерии за относителна значимост на факторите за изпълнение
За постигане на най-добро изпълнение (в случаите когато съществува повече от едно конкурентни
места за изпълнение на нареждане) и преценявайки и сравнявайки резултатите, които могат да
бъдат постигнати за непрофесионалния клиент при изпълнение на нареждането на всяко от местата
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за изпълнение, се вземат предвид комисионата на посредника и разходите за изпълнение на
нареждането на всяко от възможните места за изпълнение.
Като цяло цената се счита за най-важния от тези фактори за получаване на най-доброто
изпълнение на клиентските поръчки, тъй като по презумция тя е с най-голямата тежест при
формирането на разхода за Клиента. Независимо от определянето на цената като най-важен
фактор за изпълнение, в отделни случаи може да се зададе като основен приоритет някои от
останалите фактори за изпълнение на база търговия, като се вземе в предвид естеството на
поръчката и пазара по това време.
Приоритетът на който и да е от факторите за изпълнение над цената ще зависи от конкретните
инструкции от клиента и ще се признава, че може да има обстоятелства във връзка с някои
клиентски нареждания, MiFID инструменти или пазари, където други фактори могат да се считат за
фактори с по-високи приоритети, като например вероятността или скоростта на изпълнение при помалко ликвидни инструменти. Когато вероятността за изпълнение е малка или има високо ниво на
волатилност на пазара, или конкретния финансов инструмент, постигането на своевременното
изпълнение може да има относително по-голямо значение от цената на изпълнение.
Независимо от предприетите стъпки за получаването на възможно най-добрия резултат за
клиентите, Банка Пиреос не гарантира, че при всякакви обстоятелства ще бъде постигната найдобрата възможна цена. В действителност може да има случаи, в които да се наложи промяна на
приоритетите, дадени на факторите за изпълнение, различни от цената и те следва да имат
преобладаващо въздействие за постигането на възможно най-добро изпълнение на клиентската
поръчка. Например, във време на висока волатилност на пазара и в случаи на сключени репо
сделки от клиента, при които е достигнато ценовото ниво за маржинкол, и при положение, че
Банката не може да осъществи връзка с Клиента за осигуряване на допълнително обезпечение,
Банката може да определи като водещ приоритет скоростта на изпълнението, с оглед ограничаване
загубите за клиента. Или например, в случай на прекъсване на търговията на даден пазар или
многостранна система за търговия, да се даде приоритет на скоростта и сигурността на
изпълнението, и поръчката да бъде изпълнена на друг пазар или МСТ, в който случай Банката не би
могла да гарантира предварително очакваната от нея цена.
Ако не бъдат получени никакви инструкции, Банка Пиреос обикновено ще използва следния ред на
приоритет:
Цена:
Когато се прилага най-добро изпълнение, цената ще бъде първият фактор на изпълнение, който
следва да бъде взет предвид, следван от разходите за Клиента за изпълнението на поръчката,
размера на поръчката, скоростта на изпълнение и приключване на сетълмента. Банка Пиреос ще
използва своя достъп до различните пазари или системи за търговия, за да постигне най-добрата
възможна цена за клиента.
Разходи:
В случаите, когато даден финансов инструмент може да бъде придобит на различен пазар, Банката
съобразява клиентското нареждане с общите разходи, свързани с изпълнението, които включват
всички разходи, понесени от клиента и пряко свързани с изпълнението на нареждането,
включително таксите на мястото на изпълнение на нареждания, такси за клиринг и сетълмент, както
и други такси, платени на трети страни, свързани с изпълнението на нареждането.
Размер:
При изпълнение на клиентско нареждане с голям обем Банката се съобразява и с различните
пазари и системи за търговия, до които има достъп за да се изпълни пълния размер на клиентската
поръчка, като се има предвид преобладаващите пазарни условия и инструкции. В определени
ситуации, когато даденият пазар, на който се търгува даден финансов инструмент е неликвиден или
поръчката е с голям размер, сигурността на изпълнението може да бъде определена като по-важна.
Банка Пиреос ще приеме, че частичното изпълнение на клиентска поръчка е приемливо, освен ако
не бъде посочено друго. Възможно е частично изпълнение на поръчката, когато Банка Пиреос не е в
състояние поради пазарните условия, ликвидност или друга причина да изпълни цялата поръчка.
Скорост:
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Банка Пиреос изпълнява клиентските нареждания в тяхната последователност и възможно найбързо, като се имат предвид преобладаващите пазарни условия и клиентските указания.
Относителна значимост на посочените фактори за най-добро изпълнение се определя от Банката
индивидуално за всяка отделна поръчка на база на следните критерии:
1. характеристиките на клиента, включително дали е определен като непрофесионален или
професионален клиент;
2. характеристиките на нареждането на клиента, включително когато нареждането е свързано
със сделка за финансиране с (заемане) ценни книжа;
3. характеристиките на финансовите инструменти, предмет на нареждането;
4. характеристиките на местата на изпълнение, към които нареждането може да бъде насочено
за изпълнение и условията за сетълмент на финансовите инструменти;.
Банката изпълнява клиентските нареждания, като взима под внимание конкретните им параметри,
посочени от клиента в нареждането му. Банката винаги изпълнява клиентско нареждане при
стриктно спазване на конкретните инструкции от страна на Клиента, съдържащи се в нареждането
или дадени по друг начин. В някои случаи, параметрите на индивидуално нареждане могат да не
позволят на Банката да приложи настоящата Политика и да сключи сделка, която не отговаря на
критериите й за постигане на най-добро изпълнение на нареждането за сделка с финансови
инструменти. Всички специални инструкции на Клиента дерогират правилата на тази Политика, за
което Клиентът се счита за уведомен с подписване на договор с Банката и приемане на настоящата
Политика. При изпълнение на нареждането съобразно изричните инструкции на клиента, страните
приемат и безусловно се съгласяват, че Банката е изпълнила своето задължение за постигане на
най-добър резултат. Банката не носи отговорност, ако точно и добросъвестно е изпълнила
клиентско нареждане, следвайки установените в него параметри на сделката. Рискът и последиците
от изпълнението на такива нареждания остават изцяло за сметка, на риск и отговорност на Клиента.
При извършване на преценка с оглед постигане на най-добро изпълнение в определени случаи,
вземането на решение е свързано с преценка на фактори, които са взаимно противоречащи.
Условия за постигане на най-добро изпълнение на нарежданията:
Нарежданията трябва да са незабавно и вярно (точно) регистрирани, разпределени и изпълнени.
Сравнимите клиентски нареждания се изпълняват последователно и незабавно, освен когато:
• характеристиките на нареждането или
• преобладаващите пазарни условия правят това неосъществимо, или
• интересите на Клиента налагат обратното.
Информиране на Клиента за всяко съществено затруднение, свързано с правилното изпълнение на
нарежданията е задължително от страна на Банката, незабавно след узнаване за затруднението
при изпълнение на нареждането.
Банката най-късно в рамките на работния ден, следващ този в който е изпълнено нареждане на
Клиента, информира Клиента за изпълнението на поръчката, съгласно подадените от клиента
инструкции, разходите по изпълнението и мястото, на което е било изпълнено нареждането.
Финансови инструменти, към които е приложима Политиката
Тази Политика е приложима за видовете финансови инструменти търгувани на регулирани пазари и
многостранни системи за търговия, за които Банка Пиреос България осигурява достъп за своите
клиенти, включени в списъка на местата за изпълнение посочени в настоящата Политика и отразени
в Тарифата на Банката. Списъкът с местата за изпълнение, също така се обявява на интернет
страницата на Банката в частта за инвестиционно посредничество, като в посочените в него пазари
могат да касаят, следните видове финансови инструменти:
• Прехвърлими ценни книжа - акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на
акции в дружества, съдружия или други субекти, както и депозитарни разписки във връзка с акции;
облигации или други форми на секюритизиран дълг, включително депозитарни разписки във връзка
с тези ценни книжа; , всякакви други ценни книжа, които дават правото на придобиване или
продажба на такива прехвърлими ценни книжа или водещи до паричен сетълмент, определен въз
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основа на прехвърлими ценни книжа, валути, лихвени проценти или доходност, стоки или други
индекси или мерки;
• Инструменти на паричния пазар - съкровищни бонове, депозитни сертификати и
търговски ценни книжа, с изключение на платежните инструменти;
• Дялове от колективни инвестиционни схеми или борсово търгувани фондове, от
който най-малко един клас дялове или акции се търгува през целия ден на най-малко едно място на
търговия и с най-малко един маркет-мейкър, който прави необходимото, за да гарантира, че цената
на неговите дялове или акции на мястото на търговия не се различава значително от нетната
стойност на активите му, и когато е приложимо – от индикативната нетна стойност на активите му
• Деривативни инструменти - опции, фючърси, суапи, форуърдни лихвени споразумения
и всякакви други договори за деривати, свързани с ценни книжа, валути, лихвени проценти или
доходност, или други дериватни инструменти, финансови индекси или финансови мерки, които са
със/без сетълмент с физическа доставка, при условие че са търгувани на регулиран пазар, МСТ или
ОСТ, за които може да бъде извършван сетълмент с физическа доставка или с паричен сетълмент;
• Структурирани продукти - ценни книжа, създадени с цел да бъде секюритизиран и
прехвърлен кредитен риск, свързан с пул от финансови активи, при което ценните книжа дават
право на притежателя да получава редовни плащания, които зависят от паричния поток, генериран
от базовите активи.
Места за изпълнение на нареждания на клиенти
В съответствие с настоящата политика Банката разграничава регулиран пазар и нерегулиран пазар
(извънборсов пазар - ОТС).
Ако се прилагат различни такси в зависимост от мястото за изпълнение, Банката обяснява тези
разлики с достатъчно подробности, за да позволят на Клиента да разбере предимствата и
недостатъците им, свързани с избора на едно единствено и конкретно място за изпълнение.
За клиентските нареждания, които могат да бъдат изпълнени на извънборсов пазар, Банката
информира клиентите си за тази възможност, като предоставя информация за актуалните котировки
на финансовите инструменти от местата за търговия към момента на подаването на клиентското
нареждане, съответстващите разходи за такси и комисионни за тях, наличието или липсата данъчни
задължения на мястото на изпълнение, в чужбина и/или в България.
Преди да пристъпи към изпълнение на нарежданията им извънборсов пазар, Банката трябва да
получи предварително изрично съгласие от клиента за изпълнение на нарежданията на
извънборсов, ОТС-пазар.
Клиентите могат да дадат съгласие за изпълнение на нарежданията на ОТС-пазар под формата на
принципно съгласие, за определени от тях инвестиционни услуги или финансови инструменти, или
като съгласие по отношение на отделни сделки.
Местата за изпълнение, които Банката покрива и на които изпълнява клиентските нареждания са
регулиран пазар, многостранна система за търговия, организирана сиситема за търговия,
нерегулиран пазар на финансови инструменти със , систематичен участник, маркет-мейкър или
други организации, чрез които се извършват такива сделки, както и подобни публични или частно
правни институции извън Република България, при което се прилага законът на чужда държава или
правилата на чуждестранна институция.
При подготвянето на настоящата Политиката, Банката е взела под внимание и е направила оценка
предимно на организираните пазари, многостранни системи за търговия и търговията на
извънборсов пазар. .
При избирането на място за изпълнение на индивидуално нареждане, Банката взима под внимание
тези места, на които:
- съответните финансови инструменти предмет на нареждането се търгуват в значителни обеми;
- размерът на таксите за търговия на съответния пазар и размер на разходите за сетълмент;
- цените на финансовите инструменти и насрещния обем за изпълнението на клиентското
нареждане;
- бързината и вероятност на изпълнение и изпълнение на сетълмента без закъснение;
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-

дали Банката има директен достъп до тези пазари или трябва да използва услугите на
посредник. Банката използва посредници, в случаи в които няма директен достъп до определен
пазар. Банката си сътрудничи с различни посредници, на основата на сключени с тях договори,
като за да осигури условия за изпълнение, които да са в най-добър интерес за клиентите.

Неразделна част от тази Политика е Списъкът на места за изпълнение на клиентски нареждания за
сделки с финансови инструменти (регулирани пазари), до които Банката има достъп и използва при
своята дейност като инвестиционен посредник („Списък”) и които осигуряват най-добро изпълнение
на клиентски нареждания. Банката изпълнява клиентски нареждания само на пазарите включени в
Списъка, за които има осигурен пряк достъп или достъп чрез друг инвестиционен посредник,
съгласно сключен договор, или на извънборсов пазар. При всяка промяна в този Списък (включване,
или изключване на място за изпълнение) приложението ще бъде надлежно актуализирано от страна
на Банката. Банката извършва преглед на Списъка поне веднъж годишно, или по често ако се
налага. Актуален Списък към всеки един момент може да бъде намерен на интернет страницата на
Банката - www.piraeusbank.bg, в частта за инвестиционните услуги и в Тарифата на банката.
Обединяване на нареждания
Банката пристъпва към изпълнение на нарежданията на клиентите си незабавно и последователно,
по реда на тяхното постъпване.
В случай, че клиентът се съгласи с прилагането на тази Политика и изрично не укаже друго в своето
нареждане, той се съгласява Банката да обединява клиентски нареждания. Банката обединява
нареждания на клиенти само в определени случаи, когато без обединението Банката не би могла да
изпълни нареждането на клиента при изгодни за него условия или въобще не би могла да го
изпълни и само ако това няма да доведе до явни неблагоприятни последствия за клиента.
Независимо от това, обединяването е възможно да доведе до неблагоприятни последствия,
свързани с нареждането на клиента. Аналогично на обединяването на клиентски нареждания,
Банката обединява клиентски нареждания с нареждания за собствена сметка само в случаите,
когато без обединението Банката не би могла да изпълни нареждането на клиента при изгодни за
него условия или въобще не би могла да го изпълни. Разпределянето на сделка, сключена
вследствие на такова обединяване, не може да става във вреда на клиента.
Повторно разпределяне на сделки за собствена сметка не се допуска, когато това е във вреда на
клиента.
В случаите, когато Банката обединява клиентско нареждане със сделка за собствена сметка и така
обединеното нареждане е изпълнено частично, тя разпределя сделките за сметка на клиента с
предимство. В случаите, когато без обединението Банката не би могла да изпълни нареждането на
клиента при такива изгодни за него условия или че въобще не би могла да го изпълни, Банката
може да разпредели сключената сделка пропорционално между себе си и клиента съобразно тази
политиката.
Разделяне на частично изпълнени обединени нареждания
В случай, че Банката не успее да изпълни изцяло, в пълен обем обединено нареждане от клиенти,
Банката разпределя изпълнението (по отношение на реализирано количество финансови
инструменти и цена на изпълнение) между всички клиенти, чиито нареждания са били обединени
(наричано по-нататък “разпределението”).
Разпределението се извършва при спазване на общите правила, посочени по-долу. При
разпределението Банката може да възприеме един от двата посочени метода по своя преценка в
зависимост, но не само, от някой от следните фактори: пазара, на който се изпълняват
нарежданията (първичен или вторичен), наличието на състезателен принцип за класиране на
офертите, специфични условия, касаещи обема на подаваните нареждания, ограничен размер на
емисията както и други фактори.
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Методи за разпределение
Пропорционално
Всеки клиент получава пропорционално изпълнение, съобразно дела на неговото нареждане в
общото, обединено нареждане. Цената на изпълнение за всички ще бъде средно претеглената цена
от всички трансакции (ако са повече от една), осъществени в изпълнение на обединената поръчка.
Поредно
При спазване на последователността на постъпване на нарежданията в Банката и в зависимост от
цената, посочена в нареждането, ще се удовлетворяват/изпълняват нарежданията с по-добра цена,
а при такива с идентични цени – според последователността им на постъпване в системата на
Банката. Изпълнението става до изчерпване на количеството на обединената поръчка. Последното
нареждане може да бъде удовлетворено частично, освен ако не е от вида “Всичко или нищо”.
Цената на изпълнение се определя според извършените сделки (ако се повече от една) на
приоритетите “цена” и “време на постъпване на нареждането”.
В случай на частично изпълнение на обединено нареждане между нареждания на клиенти и сделка
за сметка на Банката, нареждането на клиентите се удовлетворява с предимство, а остатъкът се
третира като сделка за сметка на Банката до изчерпване на количеството финансови инструменти,
предмет на трансакцията. Ако частичното изпълнение не е достатъчно за удовлетворяване на
всички клиентски нареждания, разпределението се извършва съгласно упоменатите в тези Правила
методи. В случаите, когато без обединението Банката не би могла да изпълни нареждането на
клиент при такива изгодни за него условия или че въобще не би могла да го изпълни, Банката може
да разпредели сключената сделка пропорционално между себе си и клиента.
Големи нареждания
Нареждания с голям обем, са такива чийто обем превишава определен праг. Този праг не е
предварително фиксиран и зависи от редица фактори като финансовия инструмент (акции,
облигации, дялове от колективни инвестиционни схеми, деривативни инструменти, структурирани
продукти), мястото на изпълнение, конкретната пазарна среда в даден момент.
В резултат на това, други фактори, различни от цената и разходите по изпълнението на
нареждането могат да са от първостепенна важност за клиента. С цел постигане на най-добро
изпълнение на нареждането на клиента, големите нареждания се третират и обработват отделно
(от специализиран екип).
Особени случаи
Възможни са особени случаи при изпълнението на нареждания на клиенти в зависимост от
спецификата на финансовите инструменти.
Някои финансови инструменти, като дялове от колективни инвестиционни схеми, може да се
търгуват на регулиран пазар, както и извън регулиран пазар, на гише в клоновете и офисите на
Банката. В тези случаи, разходите по изпълнението на нареждането са по-ниски поради липсата на
борсови и/или други такси, наложени от централизираното място на изпълнение, при една и съща
пазарна цена.
В случай че нареждане на клиент има за предмет ниско ликвидни финансови инструменти или
такива, за които липсва или има ограничен достъп до пазарна информация, е възможно Банката да
не успее да осигури най-добри условия за изпълнение. При тези обстоятелства отговорността за
намиране на най-добри условия (цени) е изцяло на клиента, ако той избере този подход. В случай,
че клиентът приеме условията за изпълнение, предложени от Банката, счита се че Банката е
изпълнила задължението си за най-добро изпълнение, съгласно тази Политика.
Когато нареждането на клиент касае финансови инструменти, разработени и емитирани от Банката
и едновременно с това Банката е единствено възможно място на изпълнение, тогава при искане от
страна на клиента може да бъде предоставена детайлна информация относно ценообразуването на
този финансов инструмент.
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При финансови инструменти, емитирани от Банката или такива, за които Банката има изключително
задължение за поддържане на ликвидност, се прилагат правилата, изрично упоменати в Проспекта
на дадения финансов инструмент, както и правилата на регулирания пазар, ако са регистрирани на
такъв. Освен посочените фактори, при ценообразуването се отчитат и пазарните условия във всеки
определен момент.
Особености, касаещи извънредни пазарни условия
Тази Политика не е приложима при наличието на непреодолима сила (извънредни и големи пазарни
движения, характеризиращи се и с голяма амплитуда на цената на финансовите инструменти, както
и вътрешни или външни за Банката системни сривове).
При такива случаи, основен фактор за определяне условията за най-добро изпълнение става
възможността да се изпълни нареждането на клиента. В случай че е налице някое от посочените
обстоятелства в момента на приемане на нареждане на клиент, то той ще бъде надлежно уведомен
за това.
Периодична актуализация на Политиката
Преглед на настоящата Политика на изпълнение се прави регулярно, най-малко веднъж годишно,
както и при всяка съществена промяна която засяга способността на Банката в ролята й на
инвестиционен посредник да продължи да постига последователно най-добрите възможни
резултати при изпълнение на нарежданията на своите клиенти.
При прегледа на настоящата Политика Банката оценява дали е настъпила съществена промяна и
разглежда въпроса за промяна на относителната значимост на факторите за най-добро изпълнение
с оглед на спазването на основното изискване за най-добро изпълнение на клиентски нареждания
.
Последната актуална приложима редакция на настоящата Политика е достъпна за клиентите на
Банката на уеб страницата й -www.piraeusbank.bg.
Приложимост. Декларации.
Тази Политика се предоставя на всеки съществуващ или потенциален клиент на Банката.
При поискване от страна на клиента може да бъдат направени допълнителни разяснения по
процедурите и правилата, описани в този документ.
Когато клиент на Банката подаде нареждане, след като се е запознал с Политиката, той декларира
изрично, че е запознат и разбира и приема напълно Политиката на Банката за изпълнение на
нареждания от клиенти.
С подаването на нареждане към Банката, клиентът дава и своето изрично съгласие то да бъде
изпълнено извън регулиран пазар или МСТ, съгласно правилата на Банката за извършване на
инвестиционни услуги.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата политика е изготвена на основание чл.86, ал.1 от ЗПФИ.
§2. Настоящата Политика е приета от Изпълнителния комитет на Банката, с решение по Протокол
№ 14 от 15.05.2018 г. и заменя предишната, приета с Протокол № 3 от 13.03.2018 г
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Приложение 1.
СПИСЪК С МЕСТАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИ НАРЕЖДАНИЯ
ЗА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Във връзка с изискванията на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ, обн.
ДВ,бр.52 от 29.06.2007 г. в сила от 1.11.2007г.) и Наредба № 38 на Комисията за финансов надзор
за изискванията към дейността на инвестиционните посредници ( Наредба № 38 на КФН, ДВ, бр. 67
от 17.08.2007г., в сила от 01.11.2007 г.), които са приети в съответствие и в приложение на
изискванията на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент за пазари на финансови
инструменти (наричана накратко MiFID II), официалната политика за изпълнение на клиентски
нареждания за сделки с финансови инструменти на всеки инвестиционен посредник трябва да
включва информация за местата за изпълнение на съответните поръчки.
За целите на официалната политика за изпълнение на клиентски нареждания за сделки с
финансови инструменти на Банка Пиреос България АД, посочената/ите по-долу таблица/и трябва да
се счита/ат за изпълнение на посоченото по-горе регулативно изискване и да се приемат за
неотменна част от политиката.
Банката ще преразглежда периодично местата за изпълнение, отчитайки продуктите, които
предоставя, с цел системно да постига най-добрите пазарно възможни резултати при изпълнение
на клиентски нареждания. В тези случаи, ако е необходимо, списъкът с местата за изпълнение ще
бъде актуализиран.
Клиентите следва да се информират периодично за актуализирания списък с места за изпълнение
на адрес www.piraeusbank.bg. Банката няма да уведомява индивидуално за промени в местата за
изпълнение.
Таблицата представя местата за изпълнение, на които Банка Пиреос България АД има възможност
и е в състояние да изпълни клиентски нареждания за сделки с финансови инструменти.

ДЪРЖАВА
BULGARIA
GREECE
GERMANY
AUSTRIA
NETHERLANDS
FRANCE
ITALY
SPAIN
BELGIUM
FINLAND
PORTUGAL
IRELAND
U.K.
U.K.
SWITZERLAND
SWEDEN
DENMARK
U.S.
CANADA
JAPAN
HONG KONG
SINGAPORE
AUSTRALIA
CZECH
POLAND

ПАЗАР /ФОНДОВА БОРСА
BSE-SOFIA
ATHENS STOCK EXCHANGE
XETRA/FRANKFURT
VIENNA STOCK EXCHANGE
EURONEXT AMSTERDAM
EURONEXT PARIS
BORSA ITALIANA
MADRID S.E / SPAIN ELECTRONIC R.E.
EURONEXT BRUSSELS
HELSINKI STOCK EXCHANGE
EURONEXT LISBON
IRISH STOCK MARKET
LONDON STOCK EXCHANGE
INTERNATIONAL SEAQ
VIRT-X/EBS
STOCKHOLM STOCK EXCHANGE
COPENHAGEN STOCK EXCHANGE
AMEX/NYSE/NASD
TORONTO STOCK EXCHANGE
TOKYO STOCK EXCHANGE
STOCK EXCHANGE OF HONG KONG
THE SINGAPORE EXCHANGE
SYDNEY STOCK EXCHANGE
PRAGUE STOCK EXCHANGE
WARSAW STOCK
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