
 

 

 

  ИСКАНЕ ЗА СТАТУТ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН КЛИЕНТ ПО ЗПФИ 
 
Долуподписаният/ата,  

Име, презиме, фамилия 
 

ЕГН 
 

Клиентски номер 
 

 
Съм известен/а от ЕВРО-ФИНАНС АД за моето първоначално класифициране като 
непрофесионален клиент. С оглед на възможността, предвидена в Закона за пазарите на 
финансови инструменти за промяна на тази класификация при наличието на определени 
условия, по собствена инициатива отправям настоящето искане да бъда третиран/а от ЕВРО-
ФИНАНС АД, за всички предоставяни услуги  като професионален клиент. По моя собствена 
преценка считам, че съм в състояние да вземам самостоятелни инвестиционни решения и 
разбирам свързаните с това рискове. 
 
Наясно съм, че когато бъда третиран като професионален клиент: 

 ЕВРО-ФИНАНС няма да е задължен да ми предоставя информацията, предназначена за 
непрофесионалните клиенти относно услугите, които ползвам, и относно моите 
инвестиции; 

 При оценяването за подходяща услуга или продукт, ЕВРО-ФИНАНС АД ще приема, че 
притежавам достатъчно знания и опит за разбиране на свързаните с такава услуга или 
продукт рискове; 

 При предоставянето на инвестиционна консултация, ЕВРО-ФИНАНС АД ще приема, че имам 
финансовата възможност да понеса всички  инвестиционни рискове, свързани с 
инвестиционните ми цели;  

 ЕВРО-ФИНАНС АД няма да е задължен да поставя общата себестойност на сделка на първо 
място като най-важен фактор за постигането на „най-добро изпълнение”, съгласно 
Политиката за изпълнение на клиентски нареждания; 

 ЕВРО-ФИНАНС АД няма да бъде длъжен да ме информира за възникналите съществени 
трудности, свързани с правилното и бързо изпълнение на моите нареждания;  

 ЕВРО-ФИНАНС АД ще може да ми предоставя регулярните извлечения с информация за 
моите сделки с по-малка честота, отколкото на непрофесионалните клиенти, и  

 в случай на несъстоятелност на ЕВРО-ФИНАНС АД, мога да имам по-малки права на 
обезщетение за загуби в сравнение с непрофесионалните инвеститори. 

 
Подписвайки настоящото искане, декларирам, че си давам сметка за сравнително по-малката 
защита, която ми се предоставя, така както е описано по-горе, и че отговарям  поне на две от  
следните три условия, а именно (моля, отбележете): 

□ през последната година съм сключил/а средно за тримесечие по 10 сделки със значителен 
обем на съответен пазар; 

□ стойността на инвестиционния ми портфейл, който включва финансови инструменти и 
парични средства, е повече от левовата равностойност на 500 000 евро; 

□ работя или съм работил/а във финансовия сектор не по-малко от една година на длъжност, 
която изисква познания относно сделките и услугите, предоставяни ми от ЕВРО-ФИНАНС АД. 

Известно ми е, че съм задължен/а да уведомя ЕВРО-ФИНАНС АД за всяка промяна в данните, 
послужили като основание за определянето ми като професионален клиент, и че ЕВРО-ФИНАНС 
АД може да поска допълнителна информация и/или документи, за да ме класифицира като 
професионален клиент. 

Дата:  

Приел искането:      КЛИЕНТ: 
  (име и подпис)      (име и подпис) 
 
Рекласификацията е извършена на:    Вътрешен контрол: 
 
Дата:       (име и подпис) 


