ТАРИФА
ЗА ТАКСИ И КОМИСИОНИ
НА
УД „АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД
I. УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛ НА ИНДИВИДУАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ
1.На професионални инвеститори:
По договаряне
2. На непрофесионални инвеститори:
По договаряне
II. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ
1. На професионални инвеститори:
По договаряне, мин. 100 лв./час
2. На непрофесионални инвеститори:
По договаряне, мин. 100 лв./час
III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
1. За прехвърляне на акции/дялове от подсметка на
притежателя на акции/дялове при „Астра Асет
Мениджмънт”
АД
към
негова
подсметка
при
инвестиционен посредник, банка депозитар или банка
попечител:
2. За издаване дубликат на депозитарна разписка:
3. За изпращане на документи (депозитарна разписка,
потвърждение за сключена сделка и др.):

6 лв. на трансфер

6 лв.
Такса в размер на възникналите
пощенски разходи

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА КЛИЕНТИТЕ - ИНДИВИДУАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ
1. Разходи за сключване на сделки с финансови съгласно тарифата на инвестиционния
инструменти чрез избрания от клиента инвестиционен посредник, през който УД „Астра
посредник, съгласно сключения договор за управление на Асет Мениджмънт” АД сключва
портфейл:
съответните сделки
2. Други разходи за институционални такси и комисиони съгласно тарифата на съответната
на трети страни (банки, депозитарни институции, пазари за институция или страна
търговия и др. подобни), възникнали във връзка с
управлението на портфейла:
3. Разходи за данъци.
съгласно данъчното законодателство
на страната, в която се извършва
инвестицията. Ако има подписана
спогодба за двойно данъчно облагане
със съответната страна, клиентите не
дължат данъци там, освен данък върху
дивидента, процентната ставка на
който е различна в разлчните страни
ДРУГИ УСЛУГИ
1. Потвърждаване на информация за одитни цели.
Посочените в Тарифата цени са без ДДС.

По договаряне, мин. 50 евро

УД „Астра Асет Мениджмънт” 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. Тази промяна ще бъде оповестена своевременно.
Настоящата тарифа е одобрена с Протокол от заседание на Съвета на директорите на УД „Астра
Асет Мениджмънт” АД от 29.12.2017 г. и влиза в сила от 02.01.2018 г.

