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Въпросник за категоризация и третиране на клиентите на ”Юробанк 

България” АД („Банката“) като професионални, непрофесионални 

или приемлива насрещна страна 
 

Във връзка със категоризацията на клиентите в съответствие с изискванията, 

заложени в Закона за пазарите на финансови инструменти (”ЗПФИ”) и 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 и за даването на определения за целите на посочената 

директива (“Делегиран регламент 2017/565“), моля отбележете това което е 

приложимо за Вас, за представлявания от Вас клиент или управляваната от Вас 

институция.  

 

 

….……………………………………………………, ЕГН………………………………........    

л.к. …………………, изд. на ……………….г. от………………….............., постоянен 

адрес:……….……….…………………………………………,e-mail1: …………………....... 

 

….……………………………………………………, със седалище и адрес на управление: 

…………………………………………………………………, регистрирано по ф.д. № 

………………. по описа на ………………… съд, ЕИК …………………………., e-mail: 

........................................, представлявано от:  

1-ви представляващ …………………………………, в качеството на ................................., 

2-ри представляващ …………………………………, в качеството на ................................. 

 

данни за пълномощника: ……………………………………………………......... /трите 

имена/, ЕГН …………………......., л.к . ………………………., изд. на ………………. г. 

от…………………., постоянен адрес:……….……….……………………………………, 

e-mail:  ..................................................., упълномощен съгласно нотариално заверено 

пълномощно, рег. № ......... на нотариус ................................................ с № ........... на НК. 

 

 

 

1. Притежавате ли/Представляваният от Вас клиент притежава ли  опит, знания и 

експертиза да вземате/взема самостоятелни решения и да оценявате/оценява 

правилно рисковете, на които се излагате/излага при инвестиране във финансови 

инструменти?2  

 

 

                                            
1 Съгласно разпоредбите на чл. 3, параграф 3 от Делегиран регламент 2017/565 , с предоставяне от Ваша 

страна на адрес на електронната поща ще се счита, че имате редовен достъп до интернет и че 

предоставянето на информация чрез електронни съобщения или на уеб сайтa на Банката  е подходящо с 

оглед съществуващите, съответно предстоящите ни отношения. [С подписване на Общите условия, 

приложими към инвестиционните услуги, Вие се съгласявате с този начин на предоставяне на 

информация.] 
2 Отговорът на този въпрос не се взима под внимание, в случай че на основание  посочен/-и отговор/-и от 

клиента на въпрос 2, той бъде класифициран като приемлива насрещна страна.   
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 ДА                             НЕ  

 

 

 

2. Моля, отбележете в коя от следните категории попадате/ попада 

представлявания от вас клиент: 

  

 

1) Вие сте лице, за което се изисква издаването на лиценз за извършването на 

дейност на финансовите пазари или чиято дейност на тези пазари е регулирана 

по друг начин от националното законодателство на държава членка на 

Европейското икономическо пространство, независимо от това дали е 

съобразено с Директива на Европейския съюз, или сте лице, получило 

разрешение за извършване на тези дейности или по друг начин е регулирано от 

законодателството на държава, която не е членка на Европейското 

икономическо пространство, както следва: 

             инвестиционен посредник; 

 кредитна институция; 

 друга финансова институция, която подлежи на лицензиране или се регулира 

по друг начин, включително във връзка с чл.89, ал.2 от ЗПФИ;  

 застрахователно дружество; 

 колективна инвестиционна схема и/или (нейно) управляващо дружество; 

 предприятие за колективно инвестиране и/или негово управляващо 

дружество 

 пенсионен фонд и/или пенсионноосигурително дружество; 

 лице, което търгува по занятие за собствена сметка със стоки или стокови 

деривати; 

 местно дружество  

 друг институционален инвеститор; (моля пояснете)………………….. 

 

2)  правителство на държава;   

 държавен орган, който участва в управлението на държавния дълг;  

 централна банка;  

международна и наднационална институция като Световната банка, 

Международният валутен фонд, Европейската централна банка, Европейската 

инвестиционна банка или друга подобна международна организация; 

 национален или регионален орган на държавната власт, с изключение на 

правителство на държава или държавен орган, който участва в управлението на 

държавния дълг, и с изключение на организации от публичния сектор, местни 

държавни органи и общини.  

 

3)  друг институционален инвеститор, чиято основна дейност се състои в 

инвестирането във финансови инструменти, включително лице, което извършва 

секюритизация на активи или други сделки за финансиране. 

 
4) голямо предприятие с: 

 

 обща балансова стойност най - малко левовата равностойност на 20,000,000 

евро;  

 нетен оборот най-малко левовата равностойност на 40,000,000 евро; 
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 собствени средства най-малко левовата равностойност на 2,000,000 евро. 

 

5)  Не попадам в нито една от посочените по-горе категории   
 

 

Декларация:  

 

С настоящото декларирам(e), че информацията която съм(сме) дали е вярна и точна. 

При доказана невярност на данните, „Юробанк България“ АД има право да откаже 

предоставянето на инвестиционни услуги. Известно ми/ни е, че за неверни данни 

нося/носим отговорност за причинените на Банката вреди, съгласно действащото 

законодателство. Предоставено ми(ни) е Уведомление относно обработване на личните 

ми(ни) данни от „Юробанк България“ АД и съм(сме) запознат(и) със съдържанието му. 

Информиран(и) съм(сме), че във всеки момент Уведомлението е налично на интернет 

страницата на Банката (www.postbank.bg), както и на хартиен носител във всеки офис 

на Банката. 

Задължавам(e) се да уведомявам(e) „Юробанк България“ АД за промени, настъпили в 

декларираните данни.  

 

 

 

 

Дата............................                                                          Подпис на клиент/ представител:  

                                                                             

                                                                                              1................................... 

                                                              

                                                                                              2................................... 

 

 


