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Тарифа за лихви, такси и комисиони на "Делтасток" АД, 

в сила от 27.09.2019 г.
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0,40%Теглене на суми в брой (в лева): над 500 лв. дневно:

Касови операции в чуждестранна валута 

без такса

за тегления: 2,00% от сумата на плащането

Такса за плащания с дебитни карти чрез „Еpay”

за вноски:

Такса за плащания с дебитни и кредитни карти по Интернет

за вноски:

без такса

Банкови разплащания

Общи положения

Минимална сума за откриване на сметка за търговия по чл. 2, б. а): 200 лева, 100 USD, 100 EUR, 100 GBP, 100 CHF или 400 

RON

Разплащания

Касови операции на територията на Република България

без комисионаТеглене на суми в брой (в лева): до 500 лв. дневно:

"Делтасток" АД предлага на клиентите си следните сметки за търговия посредством предлаганите от посредника електронни платформи за търговия:

сметка за търговия срещу предоставена гаранционна сума чрез Delta Trading™;

инвестиционна сметка за търговия срещу заплащане на пълната стойност на финансовия инструмент чрез Delta Trading™;

Минимална сума за откриване на сметка за търговия по чл. 2, б. б): 2000 BGN, 1000 EUR, 1000 USD, 1000 GBP, 1000 CHF 

или 4000 RON

Минимална сума за откриване на сметка за търговия по чл. 2, б. в): 200 лева, 100 USD, 100 EUR или 100 GBP

Такса поддръжка на сметката за търговия по чл. 2, б. а) или чл. 2, б. в) при отсъствие на сключена сделка и/или отворени позиции 

за предходната календарна година:  

Касови операции в национална валута 

без комисионаВнасяне на суми в брой  (в лева):

24,00 лева на година

Работното време за търговия за всеки отделен вид договор за разлика (ДЗР) е указано на Интернет сайта на "Делтасток" АД и е посочено като българско време, източно европейска 

часова зона (ЕЕТ).Минималните и максимални количества за търговия за всеки отделен вид ДЗР са описани на Интернет сайта на "Делтасток" АД.

сметка за търговия срещу предоставена гаранционна сума чрез Deltastock Meta Trader 4.

Настоящата Тарифа регламентира обичайните такси и комисиони, прилагани от "Делтасток" АД, в случай че няма изрично договорени други такива между посредника и неговите 

клиенти по конкретни сделки.

Внасяне на суми по банков път: без комисиона

Теглене на суми по банков път: разноските по превода, мин. 1,00 лв.

Картови плащания по Интернет

Внасяне на суми в брой (EUR, USD, GBP или CHF): без комисиона

Теглене на суми в брой (EUR, USD, GBP или CHF): 0,40%

0,60% върху заявената сума Такса ангажимент при неизпълнение на заявка за теглене по ал. 1 и ал. 2
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Чл. 13.

Ал. 1.

Ал. 2.

Ал. 3.¹¹
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Чл. 14.

Ал. 1.

Ал. 2.

Ал. 3.

Чл. 15.

Ал. 1.

Ал. 2.

Ал. 3.¹¹

Ал. 4.

Чл. 16.

Ал. 1.

Ал. 2.

Ал. 3.¹¹

Ал. 4. не се начисляваТакса за пренос на позиция за следващ работен ден:

информацията е налична на Интернет сайта

Комисиона: без комисиона

Комисиона за условни нареждания:

Спред:

Спред:

Разплащания чрез системата Skrill 

за вноски: без такса

Разплащания чрез електронни системи за плащане

Спред:

Комисиона:

за тегления: 3,40 % от сумата на плащането, мин. 0,50 EUR

В зависимост от начина по който се извършват разплащанията по сметката, както и от индивидуалните договорености на клиента със съответната платежна институция, е 

възможно банката, картовия оператор или SKRILL да начисляват и удържат допълнителни такси. 

Такса за пренос на позиция за следващ работен ден:
съгласно суап числата, публикувани на Интернет 

сайта

информацията е налична на Интернет сайта

без комисиона

Комисиона за условни нареждания: без комисиона

информацията е налична на Интернет сайта

При теглене в рамките на 1 работен ден, на суми на обща стойност над 1000,00 лв. или равностойността им в друга чуждестранна валута, на каса на територията на Република 

България, клиентът следва да заяви тегленето до 12:00 ч. на предходния работен ден.

Размерът на вноските и тегленията по чл. 9 се изчислява общо за деня за всеки клиент и не може да надвишава 10000,00 лева или равностойността им друга чуждестранна валута, 

съгласно изискванията на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Търговия с Договори за разлика (ДЗР)

без комисиона

Такса за пренос на позиция за следващ работен ден:
съгласно суап числата, публикувани на Интернет 

сайта

Комисиона:

Търговия с ДЗР върху валутни двойки срещу предоставена гаранционна сума чрез сметка по чл. 2, б. а) в платформата Delta Trading™

Търговия с ДЗР върху благородни метали срещу предоставена гаранционна сума чрез сметка по чл. 2, б. а) в платформата Delta Trading™

Търговия с ДЗР върху валутни двойки срещу предоставена гаранционна сума чрез сметка по чл. 2, б. в) в платформата Deltastock Meta Trader 4

информацията е налична на Интернет сайта

Спред:

Търговия с ДЗР върху благородни метали срещу заплащане на пълната стойност на финансовия инструмент чрез сметка по чл. 2, б. а) в платформата Delta Trading™

без комисиона

Такса за пренос на позиция за следващ работен ден:
съгласно суап числата, публикувани на Интернет 

сайта

Комисиона за условни нареждания: без комисиона

Забележки:

Комисиона: без комисиона
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Ал. 3.¹¹

Ал. 4.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

без комисиона

Такса за пренос на позиция за следващ работен ден: не се начислява

информацията е налична на Интернет сайта

Комисиона: без комисиона

Комисиона за условни нареждания:

Спред:

Такса за пренос на позиция за следващ работен ден:

Спред:

Спред: информацията е налична на Интернет сайта

0,10% , мин. 2,00 EUR

0,10% , мин. 2,00 EUR

0,10% , мин. 2,00 EUR

0,10% , мин. 2,00 EUR

0,10% , мин. 2,00 EUR

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

съгласно суап числата, публикувани на Интернет 

сайта

0,05%Американски акции и борсовотъргувани фондове

ДЗР върху: Б) За сделки с обем над 10000,00 EUR:А) За сделки с обем до 10000,00 EUR вкл.:

0,10% , мин. 2,00 EUR 0,05%

Норвежки  акции и борсовотъргувани фондове 0,10% , мин. 2,00 EUR

информацията е налична на Интернет сайта

Комисиона: без комисиона

Комисиона: изчислява се върху общата сума на сделката

Търговия с ДЗР върху ценни книжа и борсовотъргувани фондове срещу предоставена гаранционна сума чрез сметка по чл. 2, б. а) в платформата Delta Trading™

0,10% , мин. 1,00 EUR

Търговия с ДЗР върху благородни метали срещу заплащане на пълната стойност на финансовия инструмент чрез сметка по чл. 2, б. б) в платформата Delta Trading™

Швейцарски акции и борсовотъргувани фондове

Белгийски акции и борсовотъргувани фондове

Испански акции и борсовотъргувани фондове

Италиански акции и борсовотъргувани фондове

Германски акции и борсовотъргувани фондове

Френски акции и борсовотъргувани фондове

Холандски акции и борсовотъргувани фондове

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

Австрийски акции и борсовотъргувани фондове

Английски акции и борсовотъргувани фондове

0,10% , мин. 2,00 EUR

0,10% , мин. 2,00 EUR

0,10% , мин. 2,00 EUR

0,10% , мин. 2,00 EUR

Търговия с ДЗР върху благородни метали срещу предоставена гаранционна сума чрез сметка по чл. 2, б. в) в платформата Deltastock Meta Trader 4

0,05%

Шведски  акции и борсовотъргувани фондове 0,10% , мин. 4,00 EUR 0,05%

Германски акции и борсовотъргувани фондове

Японски акции и борсовотъргувани фондове

Комисиона за условни нареждания: без комисиона

Френски акции и борсовотъргувани фондове

Холандски акции и борсовотъргувани фондове

ДЗР върху: А) Лихви по дълга позиция: Б) Лихви по къса позиция:

Американски акции и борсовотъргувани фондове основна лихва на FED плюс 3,00% годишно 
1

основна лихва на FED минус 3,00% годишно 
1

изчислява се върху общата сума на закупения или продаден АктивЛихви:

Белгийски акции и борсовотъргувани фондове основна лихва на ECB плюс 3,00% годишно 
2

основна лихва на ECB минус 3,00% годишно 
2

основна лихва на ECB плюс 3,00% годишно 
2

основна лихва на ECB минус 3,00% годишно 
2

основна лихва на ECB минус 3,00% годишно 
2

основна лихва на ECB минус 3,00% годишно 
2

основна лихва на ECB минус 3,00% годишно 
2

основна лихва на ECB плюс 3,00% годишно 
2

основна лихва на ECB плюс 3,00% годишно 
2

основна лихва на ECB плюс 3,00% годишно 
2

Испански акции и борсовотъргувани фондове
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ж)

з)

и)

й)

к)
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м)

Чл. 20.

Ал. 1.

Ал. 2.

Ал. 3.

Ал. 4.

Чл. 21.

Ал. 1.

Ал. 2.

Ал. 3.¹¹

Ал. 4.

Чл. 22.

Ал. 1.

Ал. 2.

а)

б)

Ал. 3.¹¹

Ал. 4.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

з)

и)

Английски акции и борсовотъргувани фондове

Италиански акции и борсовотъргувани фондове

основна лихва на BOE плюс 3,00% годишно 
3

основна лихва на BOE минус 3,00% годишно 
3

Австрийски акции и борсовотъргувани фондове

Шведски  акции и борсовотъргувани фондове основна лихва на SRB плюс 3,00% годишно 
7

основна лихва на SRB минус 3,00% годишно 
7

основна лихва на BOJ плюс 3,00% годишно 
5

основна лихва на BOJ минус 3,00% годишно 
5

основна лихва на SNB плюс 3,00% годишно 
4

основна лихва на SNB минус 3,00% годишно 
4Швейцарски акции и борсовотъргувани фондове

Японски акции и борсовотъргувани фондове

основна лихва на ECB плюс 3,00% годишно 
2

основна лихва на ECB плюс 3,00% годишно 
2

основна лихва на ECB минус 3,00% годишно 
2

основна лихва на ECB минус 3,00% годишно 
2

Норвежки  акции и борсовотъргувани фондове основна лихва на NB плюс 3,00% годишно 
6

основна лихва на NB минус 3,00% годишно 
6

Търговия с ДЗР върху ценни книжа и борсовотъргувани фондове срещу заплащане на пълната стойност на финансовия инструмент чрез сметка по чл. 2, б. а) в платформата 

Delta Trading™

Спред: информацията е налична на Интернет сайта

Комисиона: без комисиона

Комисиона за условни нареждания: без комисиона

Лихви: не се начисляват

Търговия с ДЗР върху ценни книжа и борсово търгувани фондове срещу заплащане на пълната стойност на финансовия инструмент чрез сметка по чл. 2, б. б) в платформата 

Delta Trading™

Спред: информацията е налична на Интернет сайта

Комисиона: без комисиона

Комисиона за условни нареждания: без комисиона

Лихви: не се начисляват

Търговия с ДЗР върху индекси срещу предоставена гаранционна сума чрез сметка по чл. 2, б. а) в платформата Delta Trading™

Спред: информацията е налична на Интернет сайта

Комисиона: изчислява се върху общата сума на сделката

за ДЗР върху италиански индекси: 0.05%, мин. 10,00 EUR

без комисионаза ДЗР върху индекси, с изключение на инструментите по ал. 2, б. а):

Холандски индекси основна лихва на ECB плюс 3,00% годишно 
2

основна лихва на ECB минус 3,00% годишно 
2

Комисиона за условни нареждания: без комисиона

Лихви: изчислява се върху общата сума на закупения или продаден Актив

ДЗР върху: А) Лихви по дълга позиция: Б) Лихви по къса позиция:

Германски индекси основна лихва на ECB плюс 3,00% годишно 
2

основна лихва на ECB минус 3,00% годишно 
2

Френски индекси основна лихва на ECB плюс 3,00% годишно 
2

основна лихва на ECB минус 3,00% годишно 
2

Американски индекси основна лихва на FED плюс 3,00% годишно 
1

основна лихва на FED минус 3,00% годишно 
1

Испански индекси основна лихва на ECB плюс 3,00% годишно 
2

основна лихва на ECB минус 3,00% годишно 
2

Италиански индекси основна лихва на ECB плюс 3,00% годишно 
2

основна лихва на ECB минус 3,00% годишно 
2

Индекси от Европейския съюз основна лихва на ECB плюс 3,00% годишно 
2

основна лихва на ECB минус 3,00% годишно 
2

Английски индекси основна лихва на BOE плюс 3,00% годишно 
3

основна лихва на BOE минус 3,00% годишно 
3

Швейцарски индекси основна лихва на SNB плюс 3,00% годишно 
4

основна лихва на SNB минус 3,00% годишно 
4
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й)

к)

л)

Чл. 23.

Ал. 1.

Ал. 2.

Ал. 3.¹¹

Ал. 4.

Чл. 24.

Ал. 1.

Ал. 2.

Ал. 3.

Ал. 4.

Чл. 25.

Ал. 1.

Ал. 2.

Ал. 3.¹¹

Ал. 4.

Ал. 5.

Чл. 26.

Ал. 1.

Ал. 2.

Ал. 3.¹¹

Ал. 4.

а)

б)

1

2

3

4

5

6

7

8

Търговия с ДЗР върху други активи срещу предоставена гаранционна сума чрез сметка по чл. 2, б. а) в платформата Delta Trading™

Спред: информацията е налична на Интернет сайта

Комисиона: без комисиона

Комисиона за условни нареждания:

ДЗР върху: А) Лихви по дълга позиция: Б) Лихви по къса позиция:

Криптовалути срещу  USD основна лихва на FED плюс 23.5% годишно 
1

Криптовалути срещу  ЕUR основна лихва на ECB плюс 23.5% годишно 
2

основна лихва на ECB плюс 3.5% годишно 
2

основна лихва на FED плюс 3.5% годишно 
1

Лихви: изчислява се върху общата сума на закупения или продаден Актив

без комисиона

основна лихва на HKMA минус 3,00% годишно 
9

Японски индекси основна лихва на BOJ плюс 3,00% годишно 
5

основна лихва на BOJ минус 3,00% годишно 
5

Австралийски индекси основна лихва на RBA плюс 3,00% годишно 
8

основна лихва на RBA минус 3,00% годишно 
8

Хонконгски индекси основна лихва на HKMA плюс 3,00% годишно 
9

Търговия с ДЗР върху индекси срещу заплащане на пълната стойност на финансовия инструмент чрез сметка по чл. 2, б. а) в платформата Delta Trading™

Спред: информацията е налична на Интернет сайта

Комисиона: без комисиона

Комисиона за условни нареждания: без комисиона

Лихви: не се начисляват

Търговия с ДЗР върху индекси срещу заплащане на пълната стойност на финансовия инструмент чрез сметка по чл. 2, б. б) в платформата Delta Trading™

Спред: информацията е налична на Интернет сайта

Комисиона: без комисиона

Комисиона за условни нареждания: без комисиона

Лихви: не се начисляват

Търговия с ДЗР върху фючърси срещу предоставена гаранционна сума чрез сметка по чл. 2, б. а) в платформата Delta Trading™

Спред: информацията е налична на Интернет сайта

Комисиона: без комисиона

Комисиона за условни нареждания: без комисиона

Начин на приключване на фючърса 
10

:
съгласно информацията, публикувана на 

Интернет сайта

Лихви: не се начисляват

NB (Norges Bank)

SRB (Sveriges Riskbank)

RBA (Reserve Bank of Australia)

www.norges-bank.no/en

www.riksbank.se/en-gb

www.bankofengland.co.uk

www.snb.ch

www.boj.or.jp/en

Забележки:

www.federalreserve.govFED (The Federal Reserve)

ECB (European Central Bank) www.ecb.int/home/html/index.en.html

BOE (Bank of England)

SNB (Swiss National Bank)

BOJ (Bank of Japan)

www.rba.gov.au
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Тарифа за лихви, такси и комисиони на "Делтасток" АД, 

в сила от 27.09.2019 г.

9

10

11

ІV.

§1.

§2.

§3.

§4.

www.hkma.gov.hk/eng/index.shtmlHKMA (Hong Kong Monetary Authority)

"Делтасток" 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 за лихви, такси и комисиони на "Делтасток" АД е приета на заседание на Управителния съвет на "Делтасток" АД на 27.07.2018 г., изменена е на заседание на 

Управителния съвет на "Делтасток" АД на 27.09.2019 г.  и влиза в сила от 27.09.2019 г. за клиенти, сключили договорите си след тази дата и от 28.10.2019 г. -  за клиенти, сключили 

договорите си преди датата на приемане на измемението.

В случай че в деня на падеж на съответния фючърс, посочен на Интернет страницата на "Делтасток" АД, борсата, на която се търгува базовият актив, е с намалено работно време 

и затваря преди часа на приключване, то затварянето на фючърса се извършва по средна цена между курс купува и курс продава на "Делтасток" АД в часа на затваряне, обявен 

от съответната борса.

Заключителни разпоредби

Настоящата Тарифа замества и отменя Тарифа за лихви, такси и комисионни на ДЕЛТАСТОК, приета на 11.08.2017 г., последно изменение от 15.03.2018 г. в сила от 22.03.2018 г.

В сключените договори и споразумения визираните конкретни членове от отменените тарифи се заменят с идентичните им по предмет на регулиране членове от настоящата 

Тарифа, независимо от номерацията.

Разпоредбата е изменена на 27.09.2019 г.
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