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Приложение 

към Договор за търговия с ДЗР № __________________ _______ 

 

I. ДАННИ ЗА КЛИЕНТА 

 
 
 
 
 
 

1. Име  

2. ЕГН  

3. Гражданство  

4. № на лична карта  

5. Дата на издаване на Л.К.  

6. Л.К. е издадена от  

7. Постоянен адрес  

8. Адрес за кореспонденция  

9. Мобилен телефон  

 

II. ТРАЕН НОСИТЕЛ 

Декларирам, че желая да получавам информацията, която „Делтасток” АД е задължено да ми 

предоставя на траен носител - електронна поща  __________________________________________ 

Допълнителен начин за получаване на информация: на хартиен носител 

 

III. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 42, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗМИП(за видна политическа личност и 
свързаните с нея лица) 

 
 Не попадам /  Попадам в категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП 

В последните 12 месеца   попадам  /не попадам  в категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП 

 Не попадам /  Попадам в категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП 

В последните 12 месеца   не съм бил/а  /  съм бил/а в категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП 

 Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на 
неверни обстоятелства. 

 



   
 

Стр. 2от3 

IV. ДЕКЛАРАЦИИ 

При попълването и подписването на заявката за откриване на сметка, декларирам, че: 

1. Уведомен/а съм и съм съгласен/а да бъда категоризиран/а от „Делтасток” АД като 
непрофесионален клиент.  

2. Уведомен/а съм за правото ми да поискам промяна в категорията, както и че това ще доведе 
до по-ниска степен на защита. 

3. Запознат/а съм с прилаганите от „Делтасток” АД Правила за категоризация на клиентите на 
„Делтасток” АД и ги приемам. 

4. Запознат/а съм със задължението си да уведомявам „Делтасток” АД за всяка промяна в 
данните, имащи отношение към определяне категорията ми като клиент. 

5. Запознат/а съм с и приемам Общите условия и Тарифата за лихви, такси и комисиони, които 
са неразделна част от Договора. 

6. Запознат/а съм с и приемам Политиката за изпълнение на нарежданията на клиентите, 
приложима към Договорите за търговия с ДЗР на "Делтасток" АД. 

7. Запознат/а съм и разбирам информацията, включена в съпътстващите Договора и Общите 
условия документи на "Делтасток" АД. 

8. "Делтасток" АД ми предостави своевременно ОИД на финансовите инструменти, попадащи в 
обхвата на понятието "пакети инвестиционни продукти на дребно", посредством уебсайт: 
www.deltastock.com. Декларирам, че избирам всички следващи ОИД и/или измененията на 
вече съществуващите ОИД да ми бъдат предоставени посредством Интернет сайта на 
посредника. 

9. Предоставената от мен информация е достоверна и точна, за да може "Делтасток" АД за 
извърши преценка дали услугата, която желая да ползвам е подходяща за мен. 

10. Въз основа на предоставената информация в заявката за откриване на сметка, съм 
уведомен/а, че по преценка на „Делтасток” АД желаната от мен услуга е: 

 подходяща за мен 

 неподходяща за мен и следва да отделя необходимото време за да се запозная по-
подробно с особеностите на търговията на марджин с финансови инструменти и 
свързаните с нея рискове.  

11. Предоставям  идентификационни си данни и документи за самоличност за целите на тази 
заявка за сключване на договор с „Делтасток“ АД по свое собствено желание, а не под 
заплаха или принуда. 

12. Спрямо мен  няма  има повдигнати обвинения за тероризъм или финансиране на 
тероризъм или престъпна дейност, блокиране на мои активи или на свързани с мен лица, 
във връзка с прилагането на мерки срещу финансиране на тероризъм и/или уведомления за  
съмнение за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход. 

13. Декларирам, че съм запознат, че първото захранване на сметката ми за търговия мога да 
извършвам единствено чрез платежна сметка, открита на мое име в кредитна институция от 
Република България, от друга държава членка на Европейския съюз, или от банка от трета 
държава, чието законодателство съдържа изисквания, съответстващи на изискванията на 
ЗМИП, като се отчита нивото на риск на тази трета държава и прилагането от нея на 
мерките за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма, 
съобразено с това ниво на риск, наличието на пълния обем от подобни мерки съобразно 
изискванията на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и тяхното 
ефективно прилагане.  

14. Декларирам, че съм запознат, че, ако желая да захранвам средства по сметката си за 
търговия с карта, мога да извърша това захранване само с кредитна или дебитна карта, 
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издадена на мое име единствено чрез платежна сметка, открита на мое име в кредитна 
институция от Република България, от друга държава членка на Европейския съюзили от 
банка от трета държава, чието законодателство съдържа изисквания, съответстващи на 
изискванията на ЗМИП, като се отчита нивото на риск на тази трета държава и прилагането 
от нея на мерките за противодействие на изпирането на пари и финансирането на 
тероризма, съобразено с това ниво на риск, наличието на пълния обем от подобни мерки 
съобразно изискванията на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари 
(FATF) и тяхното ефективно прилагане.  

 

V. ПАРАМЕТРИ НА КЛИЕНТСКА СМЕТКА ЗА ТЪРГОВИЯ 

 

С настоящото Приложение заявявам, че желая да открия нова сметка, както следва: 

Електронна платформа за 
търговия, в която да бъде 
разкрита сметката:  

 

Delta Trading™  

 

 Deltastock MetaTrader 5 

Желая сметката ми за търговия 
с Активи да бъде в една от 
следните валути: 

 BGN 

 USD 

 EUR 

 GBP  

 CHF 

 RON 

 BGN  EUR 

 USD  

 

 

 

 

 

 

ЗА "Делтасток" АД: ______________________  ЗА КЛИЕНТА: ______________________  

   (подпис)      (подпис) 

 

Длъжност: ____________________________ 

 

Име: _________________________________ 

 

Пълномощно №: ______________________ 

 

Дата: _____________       Дата: _____________   


