1.

Търговия с договори за разлика върху валути, ценни метали,
стоки и борсови индекси

2.

Търговия с договори за разлика върху акции

3.

Лихви, суапове и конвертиране на валута

4.

6.
7.

Внасяне на парични средства чрез банков превод в лева и
валута
Теглене на парични средства чрез банков превод в лева или
валута
Захранване чрез ПОС терминал с кредитна или дебитна карта
Теглене на парични средства по кредитна или дебитна карта

8.

Внасяне на парични средства на каса в лева и валута

9.

Теглене на парични средства на каса в лева и валута

10.

Разноски за банков превод

11.

Сделки с акции, права върху акции, компенсаторни инструменти,
облигации и други финансови инструменти, сключени през
брокерски терминал в офис на Ленно Глобъл Адвайзъри АД.2

5.

11.1. За сделки на стойност до 100,000 лева
11.2. За сделки на стойност от 100,000 лева до 1,000,000 лева
11.3. За сделки на стойност над 1,000,000 лева
12.

без комисиона
без комисиона
3.5% от сумата
без такса
0.5% от сумата, минимум 50
лева
0.5% от сумата, минимум 50
лева
съгласно текущата тарифа на
обслужващата банка1

2.99% от стойността на
сделката, минимум 49 лева
1.99% от стойността на
сделката
по договаряне, минимум
0.99% от стойността на
сделката

Сделки с акции, права върху акции, компенсаторни инструменти,
облигации и други финансови инструменти, сключени през
COBOS. 2

11.1. За сделки на стойност до 100,000 лева
11.2. За сделки на стойност от 100,000 лева до 1,000,000 лева
11.3. За сделки на стойност над 1,000,000 лева
13.

Обслужване на репо-сделки

14.

Съхранение на ценни книжа3

14.1. При активи на стойност до 100,000 лева
14.2. При активи на стойност над 100,000 лева и под 1,000,000 лева
14.3. При активи на стойност над 1,000,000 лева и под 10,000,000
лева
14.4. При активи на стойност над 10,000,000 лева

15.

съгласно условията,
публикувани на
www.lenno.com и/или в
платформата MetaTrader 5
съгласно условията,
публикувани на
www.lenno.com и/или в
платформата MetaTrader 5
съгласно условията,
публикувани на
www.lenno.com и/или в
платформата MetaTrader 5

Съхранения на парични средства3

0.9% от стойността на
сделката, минимум 19 лева
0.6% от стойността на
сделката
0.3% от стойността на
сделката
1.99% от стойността на
сделката, минимум 49 лева

2.99% на годишна база върху
стойността на активите
2.49% на годишна база върху
стойността на активите
1.99 % на годишна база върху
стойността на активите
по договаряне, минимум
0.99% на годишна база върху
стойността на активите
0.99% на годишна база върху
стойността на паричните
средства

Трансфер на ценни книжа/компенсаторни инструменти в
регистъра на Централен депозитар АД
16.1. От друг ИП или лична сметка в ЦД по сметка на клиента в Ленно
Глобъл Адвайзъри АД.
16.2. От сметка в Ленно Глобъл Адвайзъри към сметка в друг ИП или
лична сметка на клиента в ЦД
17. Издаване на удостоверителен документ за притежавани
финансови инструменти (депозитарна разписка) от Централен
депозитар АД
17.1. Физически лица
17.2. Юридически лица
18. Блокиране на ценни книжа
19. Поддържане на сметка при липса на сделка за период от една
календарна година5
16.

без комисиона
1.99% от пазарната стойност4
+ 19 лева на емисия

49 лева
99 лева
249 лева
79 лева/месец

20.

Регистрация на сделки, дарения или други прехвърляния,
предварително договорени между страните

по договаряне

21.

Процедура по наследяване на ценни книжа

179 лева + 39 лева на
трансфер

22.

Издаване на дубликат на удостоверителен документ за
притежавани финансови инструменти (депозитарна разписка)
Справка портфейл
Справка на разширен портфейл и на портфейл към стара дата
от Централен Депозитар АД
Промяна на лични данни в Централен Депозитар АД

23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.

30.

Годишна такса COBOS
Управление на индивидуален портфейл
Инвестиционни консултации
Консултантски услуги, вкл. инвестиционни консултации,
изготвяне на проспект на публични дружества, изготвяне на
проспект за облигационен заем, изготвяне на търгово
предложение, инвестиционно банкиране за корпоративни
клиенти и др.
Други

139 лева
179 лева
379 лева
179 лева

72 лева
по договаряне
по договаряне
по договаряне
по договаряне

1. Сумата на всички такси за банкови услуги, които се прилагат за превод (от получаващата банка или банката
посредник) се приспада от сумата на превода. Ленно Глобъл Адвайзъри АД не носи отговорност за всякакви такси
за обслужване, наложени за трансфери от банки.
2. Комисионите на Централен Депозитар АД и Българска Фондова Борса АД са включени в комисионата на Ленно
Глобъл Адвайзъри АД.
3. Таксите и Комисионите се начисляват и удържат към края на всеки календарен месец. Клиентите категоризирани
като професионални клиенти не дължат такса съхранение.
4. Когато няма текуща пазарна стойност на наддаване или офертна цена, котирани на активен пазар, се взема цената
на най-скорошната сделка за текущата пазарна стойност, при условие че не е имало значителна промяна в
икономическите обстоятелства след сделката; в случай, че не може да се определи пазарната стойност на актива за
такава пазарна стойност се приема номиналната стойност.
5. Комисионите по т. 19 се начислява общо за предходната календарна годината през м. януари на следващата година.
Където е приложимо Комисионите текущата Тарифа са без начислен ДДС.
В случаите, когато в настоящата Тарифа не са изрично упоменати такси за услуги, които Ленно Глобъл Адвайзъри АД
има право да осъществява съгласно издадения му лиценз, се начисляват такси по договаряне.
При прекратяване на договора с Ленно Глобъл Адвайзъри АД клиентите заплащат всички комисиони и разноски във
връзка с прехвърляне на финансовите им инструменти и паричните средства.
При подаване на регулярни поръчки или поръчки, изискващи допълнителни разходи, Ленно Глобъл Адвайзъри АД може
да договаря комисионни, различни от посочените в Тарифата. За всички останали услуги, предлагани от Ленно Глобъл
Адвайзъри АД се заплаща възнаграждение по договаряне.
Ленно Глобъл Адвайзъри АД си запазва правото да актуализира настоящата Тарифа при настъпване на промени в
конюнктурата на пазара, както и при промяна в тарифите на обслужващите я институции, които ще бъдат съобщавани
своевременно.

Настоящата тарифа е приета на заседание на Съвета на директорите на Ленно Глобъл Адвайзъри АД, проведено на
26.06.2018 г. и обявена на същата дата. За всички настоящи клиенти на посредника към датата на обявяване, тарифата
влиза в сила в едномесечен срок от съответното уведомление.

