
НАРЕЖДАНЕ № ……….( пореден номер) 

ЗА …………………. (продажба, покупка, замяна и др.)на финансови инструменти /ФИ/ 

към Договор ................(номер и дата)  

подадено на: ………………(дата, час, място), ИП Общинска Банка АД 

Клиентски № …………………(номер) , на наредителя при посредника “Общинска Банка” АД 
 

 
Подписаният/а : ......................................(трите имена), 

ЕГН/БУЛСТАТ............., Л.К./ДАН.№ паспорт (лична карта): ............изд. на 
........от МВР.............., Пълномощник (представляващ) – (има,няма) 

 
С настоящото давам нареждане по своя инициатива на Общинска Банка АД за 

следното: 
1. Вид финансо акции, облигации, права и др) в инструмент: (
2. На емитент:…………………….(име) 
3. Код на фи трумент: ISIN код, …………………….. н.инс
4. Номинал …….. : 
5. Вид ФИ: БЕЗНАЛИЧНИ 
6. Характеристи базов актив/друг актив ка на ФИ:  
7. Количество: ………(цифром и словом) 

 8. Цена за един брой:...............................(лимитирана, 
пазарна, фиксирана) 
 9. Обща стойност на нареждането:........................(цифром и 
словом) 

10. Депозирани са като гаранция, временно 
удостоверение/деп.разписка: ………………... /попълва се при нареждане за 
продажба/.  

     11. Място на изпълнение:на регулиран-борсов пазар или друг пазар 
 12. Делимост на нареждането: на части/изцяло 
 13. Нареждането е със срок на валидност : ....................(до 
отмяна, за деня). 

14. Сетълмент на ценни книжа: според условията на мястото на 
изпълнение. 
15. Начин на плащане: в брой/по сметка: …………………………….(сметка и име на 
банка). 
16. Договорена комисионна от: 1.50% от сумата на сделката 
17. Такса: 10.00 лева; 
18. Допълнителни инструкции от клиента :…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Декларирам, че съм запознат/а с прилаганата от ИП Общинска банка АД политика за 
изпълнение на нареждания на клиенти и давам съгласието си нареждането да бъде 
изпълнено съгласно нея. 

Декларирам, че съм запознат/а с рисковете свързани със сделките обект на 
настоящото нареждане, както и за видовете разходи по сделките и техния размер. 

Сделката не е обект на препоръка от страна на Инвестиционния посредник. 
 С настоящето декларирам, че съм запознат/а с Общите условия приложими по 
договорите с клиенти и с Тарифата на ИП Общинска банка АД. 

Декларирам че съм запознат/а с възможностите за възникване на потенциални 
конфликти на интереси по повод на настоящото нареждане и не възразявам срещу 
възможността сделка/сделки да бъдат сключени пряко с ИП Общинска банка АД. 
 
 
 
 
Клиент:                                           Посредник: 
 
 
 
 
 
 Дата на отмяна на поръчката ..……….............2010 г. 

                                                
  Подпис: ............................................... 

 

 

 

 

Проверих самоличността на клиента /пълномощника, представляващия/ и му предадох екземпляр от настоящето 

Нареждане. 

 

Приел Нареждането: .............. /подпис/  


