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Предварителна информация за разходите и свързаните такси за 2021 г.

Уважаеми клиенти,
С оглед изпълнение на задължението ни съгласно разпоредбите на чл. 24, параграф 4 от
Директива 2014/65/ЕС (MIFID II) и в съответствие с чл.50 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565
на Комисията от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за
извършване на дейност от инвестиционните посредници, Ви предоставяме информация за
всички разходи и свързаните с тях такси, събирани от ИП „Авал Ин“ АД при предоставяне на
инвестиционна услуга на клиенти или отнасящи се до финансов инструмент.
Всички разходи и такси, с които следва да бъдете запознати преди използването на
инвестиционна услуга от нас са илюстрирани с примера по-долу.
Първоначална стойност

10 000

BGN

Вариант 1*
Разходи

Сума

%

Вариант 2**
Сума

%

Еднократни
Трансфер от друг посредник

0.00

0.00

Трансфер към друг посредник

0.00

35.00

0.35%

Текущи
Такса за администриране и съхранение (1 година)***

36.00

0.36%

34.00

0.34%

Брокерска комисионна за сделка по покупка

200.00

2.00%

200.00

2.00%

Брокерска комисионна за сделка по продажба

200.00

2.00%

0.00

4.36%

269

Разходи свързани с изпълнение на нареждания

Допълнителни услуги

0.00

Такси за постигнати резултати

0.00

ОБЩО

436.00

2.69%

* Вариант 1 разглежда случай, в който инвеститор закупи акции на български регулиран пазар през ИП "Авал Ин"
АД и след период една година ги продаде отново чрез посредника на регулиран пазар.
** Вариант 2 разглежда случай, в който инвеститор закупи акции на български регулиран пазар през ИП "Авал Ин"
АД и след период една година ги прехвърли към подсметка на друг ИП или по лична сметка в ЦД. Таксата за
прехвърляне на финансови инструменти към друг ИП или ЦД е в размер на 0.35% от пазарната стойност на книжата,
която за целите на примера е същата като началото на периода.
*** Включва попечителство и съхранение на ФИ в размер на 2,40 лв. месечно и 0.12% годишно върху пазарната
стойност на финансовия инструмент. За целите на примера, стойността на акциите се запазва еднаква за целия
период от 1 година, но в реален случай размерът на този компонент ще зависи от промените в пазарната стойност
на конкретния финансов инструмент.
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Следва да имате предвид, че ИП „Авал Ин“ АД приема плащания по разходи и такси свързани с
инвестиционна услуга в Български лева (BGN) или в Евро. Плащанията се извършват по сметки
на посредника както следва:
Банка
Валута
SWIFT
Сметка

„УниКредит Булбанк“ АД
Български лева (BGN)
UNCRBGSF
BG30UNCR76301039299895

„Интернешънъл Асет Банк“ АД
Евро (EUR)
IABGBGSF
BG25IABG80985400468601

Приемат се и плащания в брой, на каса на посредника само в Български лева, ако сумата не
надвишава 5 000 лв.
При предоставяне на инвестиционни услуги ИП „Авал Ин“ АД не получава такси, комисиони или
други парични или непарични възнаграждения от трети лица, доставчици на продукти или
емитенти.
При поискване от страна на клиент, ще предоставим информация за размера на разходите му
индивидуално.
За повече информация можете да направите справка с Тарифата за таксите и комисионните на
ИП „Авал Ин“ АД публикувана на интернет сайта на посредника на следния адрес https://www.aval-in.com/documents/aval-docs/pravila/NEW_TARIFF_AVAL_10_2020.pdf

Гр. София
05.01.2021г.

