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ОЦЕНКА ЗА ПОДХОДЯЩА УСЛУГА 
 
Долуподписаният/ата,  
 

Наименование на фирма БУЛСТАТ Клиент № 

Име, презиме, фамилия 
 

ЕГН 
 

Клиент № 
 

 
Уважаеми клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД! 
Съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти, във Ваш най-добър интерес, ние сме 

задължени да извършим оценка, доколко предлагана от нас, или поискана от Вас инвестиционна услуга 
е адекватна на инвестиционните Ви цели, финансови възможности, опит и познания. 

За да можем да Ви предоставяме инвестиционни консултации, или за да управляваме Вашия 
портфейл, Вие трябва добросъвестно да разкриете обстоятелствата, съгласно секция І. и секция ІІ. 
по-долу в този документ. На базата на предоставената от Вас информация, ние сме задължени да 
извършим оценка за подходяща услуга. Моля да имате предвид, че при непредставяне на исканата 
информация ние нямаме право да Ви предоставяме услуги по инвестиционно консултиране или 
управление на портфейл. Независимо от това, ако Вие сте определен като професионален клиент и 
не сте предоставили изрични данни по отношение на финансовите Ви възможности, опит и знания, 
ние ще приемаме, че Вие разполагате с адекватни финансови възможности, опит  и знания, за да 
разбирате и понасяте рисковете, свързани със съответните инвестиционни услуги. За да можем да 
определим дали избраните от Вас инвестиционни услуги различни от инвестиционни консултации или 
управление на портфейл са подходящи за Вас, Ви препоръчваме да разкриете само обстоятелствата, 
съгласно секция І. по-долу. Във Ваш интерес е да предоставите информацията, която ние ще 
третираме конфиденциално и само за нуждите на оценката за подходяща услуга, и няма да 
разкриваме на трети лица, освен когато правоохранителен или правоприлагащ орган ни задължи по 
силата на действащото законодателство. 

 

 

С подписа си в секция ІІІ. от този документ удостоверявам, че се запознах с информацията по-горе.  
 

 Отказвам да предоставя информация относно моите инвестиционни цели, опит, познания и 
финансови възможности. Уведомен/а съм, че отказът ми води до невъзможност ЕВРО-ФИНАНС АД да 
определи дали предлаганата инвестиционна услуга е подходяща за мен. (преминете на секция III) 
 

 Ще предоставя информация относно моите инвестиционни цели, опит, познания и финансови 
възможности. Уведомен/а съм, че при всяка промяна в обстоятелствата следва да информирам ЕВРО-
ФИНАНС АД, чрез попълване и подаване на нов формуляр. Известно ми е, че при определени 
обстоятелства, посочени в ЗПФИ, ЕВРО-ФИНАНС АД може да не извършва оценка за подходяща услуга, за 
което съм уведомен/а. (попълнете секции I и II)  
 

СЕКЦИЯ І – Опит и познания 

Моля, отбележете с “X”, където е приложимо: 

Сделки с кои финансови инструменти искате да извършвате? (възможен е повече от един отговор) 

Акции *………+ Облиг. *………+ ДЗР *………+ Други *………+ 

Предполагаем обем на сделките: ..................................BGN 

Период, в който ще бъдат сключвани сделките:  

Еднократно *………+ Периодично *………+ 

Считате ли, че притежавате знания и опит за 
извършване на сделки с финансови инструменти? 

Да *………+ Не *………+ 
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Какво образование имате? 

Основно *………+ Средно *………+ Висше *………+ 

Професия:       ...................................................................... 

 

СЕКЦИЯ ІІ 

РАЗДЕЛ А – Инвестиционни цели 

Посочете вашите инвестиционни цели? (изберете един от възможните отговори) 

Спестяване *………+ 
Бърза 
печалба 

*………+ Ликвидност *………+ Хеджиране *………+ 

Друго: ...................................................................... 

Каква продължиртелност от време смятате да инвестирате? 

До 1 год. *………+ До 3 год. *………+ До 5 год. *………+ Над 10 г. *………+ 

Склонност към риск? 

Ниско ниво на 
риск 

*………+ 
Средно ниво 
на риск 

*………+ 
Високо ниво 
на риск 

*………+ 

РАЗДЕЛ Б – Финансови възможности 

Какъв е приблизителният размер на Вашите 
финансови активи?  

..................................BGN 

Какъв е източникът на Вашия доход? 

Трудово 
възнагра-
ждение 

*………+ Наем *………+ 
Лихви, 
диви-
денти 

*………+ Други *………+ 

Притежавате ли недвижима собственост? Да *………+ Не *………+ 

 

СЕКЦИЯ ІІІ 

Разбирам, че ако осъществявам спекулативни нехеджирани сделки с деривативни инструменти бих 
могъл да загубя много повече от първоначалната си инвестиция. При предприемането на такива 
сделки ще разчитам на собствената си преценка и, въпреки че ЕВРО-ФИНАНС АД може да ми помага 
да формирам преценка, като ми предоставя пазарна информация, решенията, свързани с тези 
сделки, са изцяло мои. Получих  екземпляр от този документ, с което съм уведомен за преценката на 
ЕВРО-ФИНАНС АД относно подходящите за мен услуги. 

 

- Уведомен/а съм, че при предоставяне на непълна, неточна или недостатъчна информация, Евро-
Финанс не може да определи дали предлаганите инвестиционни услуги са подходящи за мен. 

 

Дата: Име и фамилия: Подпис: 
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СЛУЖЕБЕН БЛОК – попълва се от служител на фронт офис, брокер или инвестиционен 
консултант.  

Моля, отбележете с “X“: 

Предлаганата инвестиционна услуга е подходяща  
(инвестиционни консултации или управление на портфейл) 

*………+ 

Предлаганата инвестиционна услуга е подходяща (инвестиционни услуги различни от 
инвестиционни консултации или управление на портфейл) 

*………+ 

Невъзможност за оценка дали предлаганата инвестиционна услуга е подходяща *………+ 

 
Служител: 

Име и подпис 

 


