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I. СДЕЛКИ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМИ 

1. КОМИСИОННИ 

 

1.1. АКЦИИ & ETFS   
     

Месечен обем  
(изтъргуван брой акции) 

Комисионна на 
акция 

Над 20,000,001 $0,0010 

15,000,001 - 20,000,000 $0,0013 

6,000,001 - 15,000,000 $0,0015 

3,000,001 - 6,000,000 $0,0017 

1,000,001 - 3,000,000 $0,0020 

250,001 - 1,000,000 $0,0030 

Под 250,000 $0,0035 

 

1.2. ОПЦИИ 
 

Месечен обем  
(изтъргуван брой контракти) 

Комисионна на 
контракт 

Над 50,000 $0,60 

10,001-50,000 $0,65 

2,001-10,000 $0,75 

501-2,000 $0,80 

Под 500 $0,90 

  

Комисионна на сделка $1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://alarictrader.com/pricing/#tab-1483381831-1-27
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2. ТАКСИ ЗА ПЛАТФОРМИ & API 

 

2.1. Платформи 
 

Платформа Месечна такса 

Hammer $29.95 

Hammer Risk Manager Без такса 

Sterling Trader Pro $165.00 

Sterling Trader Manager $305.00 

Sterling Trader Options $30.00 

Sterling LST $165.00 

Sterling LST Manager $400.00* 

 
* Sterling LST Manager включва пълен пакет пазарна информация. 
 

2.2. Trading API 
 

 
Max Open Order Cap Месечна такса 

Max Open Order Cap of 1,000 $750 

 
Допълнителни условия: 

1. „Схема за комисионни за активни трейдъри“ – при достигане на съответния месечен 

обем на търговия, клиентите участват в Схемата за комисионни за активни трейдъри. 

Веднъж когато бъде достигнат този обем, се прилага съответната по-ниска комисионна 

за целия изтъргуван обем през съответния месец. 

Например, ако търгувате над 1 000 000 акции в рамките на даден месец и отговаряте 

на условията за $ 0,0020 на акция, то ще бъдете таксувани само 0,0020 долара на акция 

за всички търгувани акции в рамките на този месец, а не само за горницата от 1 000 

000. 

2. Всички стъпки на комисионните подлежат на текущ преглед и могат да бъдат 

увеличени, ако клиентите не изпълнят праговете за търговия/акции, изброени по-горе. 

3. За сделки, сключени по телефона, има допълнителна комисионна от $30 на сделка 

4. Всички комисионни за акции/ETFs посочени тук се отнасят само за листнати финансови 

инструменти. 



 
 

4 
 

5. Комисионните се прилагат за всички видове нареждания. За клиенти, които подават 

извънреден брой нетъргуеми лимитирани нареждания до NYSE, Nasdaq, Amex или 

други борси и които насочват такива поръчки директно, вместо да използват Alaric 

Trader Smart Routing, Аларик Секюритис си запазва правото да наложи доплащане за 

покриване на такси за обработка на специализирани поръчки. В този случай Аларик 

Секюритис ще уведоми засегнатите клиенти. 

6. Такса Blue sheet. В случай, че Аларик Секюритис получи искане за обяснение на 

подозрителна търговия с конкретен символ от страна на клиент, то клиентът ще бъде 

таксуван с $400 за конкретния символ и съответната сметка, за която се отнася 

искането. 

7. Всички посочени такси са без включен ДДС. ДДС се начислява в случаите, когато това е 

приложимо в зависимост от мястото на пребиваване на клиента. 

 

3. РЕГУЛАТОРНИ И БОРСОВИ ТАКСИ 
 

Такса Размер Допълнителна информация 

SEC $ 0.0000229 Умножава се по стойността на сделката за 
продажба 

FINRA: TAF $ 0.000119 Включва продажба на ценни книжа 
регистрирани на фондова борса, 
независимо къде е сключена сделката. 
Умножава се по броя продадени акции 

Options ORF $ 0.0431 Умножава се по броя изтъргувани 
опционни контракти 

NSCC $0.00003 на акция, мин. 
$0.009 – макс. $0.18 

 

 
 
Всички регулаторни такси се прехвърлят директно на клиента и се начисляват по отделно. 
Следва да имате предвид,че тези такси подлежат на промени, включително и със задна дата, 
без предварително уведомление. Посоченият размер на таксите по-горе е индикативен и се 
прилага към датата на актуализация на настоящата тарифа. 
 
Таксата за професионални "дей трейдъри" (Professional Day-trader Processing Fee) е $0.000003 
за долар за всички изпълнени сделки за продажба. 
 
Борсовите и ECN такси се начисляват отделно и се основават на таксите на съответните места 
на изпълнение и дали се добавя или отнема ликвидност. Тези такси се прехвълрят директно 
на клиента и са обект на тарифата на съответното място и приложимите към Аларик 
Секюритис тарифни планове. Когато е приложимо, и в размера описан по-горе, отстъпките се 
предоставят на клиента. 
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4. ПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

4.1. ИНДИВИДУАЛНИ ФИЙДОВЕ 
 

Фийдове Non-Pro Pro 

NYSE Level 1 $4.00  $48.00  

AMEX Level 1 $4.00  $26.00  

NYSE ARCA Book $14.00  $63.00  

NYSE Open Book $19.00  $63.00  

NASDAQ Level 1 $4.00  $29.00  

NASDAQ Total+Open View $19.00  $84.00  

NYSE American Openbook (AMEX Level 2) $4.00  $14.00  

BATS Book $8.00  $49.00  

EDGX Book $8.00  $49.00  

EDGA Book $4.00  $14.00  

OTCMarkets (Pink Sheets) Level 1 $8.00  $38.00  

OTCMarkets (Pink Sheets) Level 1 + 2 $22.00  $88.00  

NYSE Alerts $3.00  $3.00  

DJ Indices (само за Sterling LST) $2.00 $4.00 

Charged Indices (само за Sterling LST) $85.00 $85.00 

Unbundled News Fee (само за Sterling LST) $11.00 $11.00 

Basic CCS Business wire* $38.00  $38.00  

* Basic Package включва PR Newswire, Market Wire, Globe NewsWire, OMX, Business Wire, 
Investor’s Business Daily, и United Press International. 

 

4.2. ИНДЕКСИ 
 

Фийдове Non-Pro Pro 

NASDAQ GIDS $3.00 $4.00 

Dow Jones Indices $16.00 $29.00 

CBOE MDX Indices $5.00 $5.00 

https://alarictrader.com/pricing/#tab-1483381831-2-58
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4.3. ОПЦИИ 
 

Фийдове Non-Pro Pro 

OPRA $4.00 $50.00 

Options (само за Sterling LST) $2.00 $50.00 

 

Таксите за пазарна информация се прхевърлят директно на клиента и подлежат на промени, 
без предварително уведомление, поради много причини, като например недостатъчн или 
непълни данни и/или промени, направени от ECNs или борсите.  

Всички посочени такси са без включен ДДС. ДДС се начислява в случаите, когато това е 
приложимо в зависимост от мястото на пребиваване на клиента. 

 

5. МАРЖИН ЛИХВА 

5.1. МАРЖИН ЛИХВА ПРИ ДЪЛГИ ПОЗИЦИИ (LONG MARGIN 

INTEREST) 

Лихвата се базира на едномесечния USD LIBOR, но не по-малко от 200 базисни пункта (bps) 
плюс надбавка: 
 

Дебитно салдо ($) Надбавка 

0 – 49,999.99 500bps 

50,000 – 249,999.99 475bps 

250,000 – 499,999.99 450bps 

500,000 – 999,999.99 400bps 

1,000,000 - 19,999,999.99  325bps 

20,000,00 - 49,999,999 275bps 

50,000,000 +  175bps 

Long margin interest се начислява върху покупната стойност на отворените дълги позиции към 
края на съответния ден. 

https://alarictrader.com/pricing/#tab-1483381869390-2-1
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Ливъридж: 

За маржин сметки на стойност под $100,000 (считани за “Reg T” сметки) обичайно се прилага 
лижъридж в размер на 6:1 в рамките на деня и 2:1 през нощта. Ливъриджът може да бъде 
увеличен до 30:1 в рамките на деня и 6:1 за позиции държани през нощта. За маржин сметки 
на стойност над $100,000 (считани за “Portfolio Margin” сметки) обичайно се прилага 
ливъридж в размер на 8:1 в рамките на деня and 4:1 през нощта. Ливъриджът може да бъде 
увеличен до 40:1 в рамките на деня и 10:1 за позиции държани през нощта. 

Аларик Секюритис не плаща лихви за паричните позиции в не-маржин и маржин сметките. 
 
 

5.2. МАРЖИН ЛИХВА ПРИ КЪСИ ПОЗИЦИИ (SHORT MARGIN 

INTEREST) 

Short Margin Interest се калкулира във всеки отделен случай в зависимост от наличността на 
съответната акция за продажба на късо и лихвените проценти на прайм брокерите. 

  

https://alarictrader.com/pricing/#tab-1483381869390-2-1
https://alarictrader.com/pricing/#tab-1483381869390-2-1
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II. СДЕЛКИ ЧРЕЗ БРОКЕР 
 

 

Сделки с финансови инструменти извън 
тези по част I. Сделки чрез платформи 

Комисионна 
Минимум на 
нареждане 

Дългови ценни книжа, вкл. ДЦК 
0.12% от стойността на 

сделката 30 BGN 

Акции/ETFs търгувани в EUR 
1.00% от стойността на 

сделката 30  EUR 

Акции/ETFs търгувани в USD 0.0045 USD на акция 10 USD 

Опции в САЩ 3.5 USD на акция 10 USD 

Структурирани продукти По договаряне  

Изпълнение на комплексни 
инвестиционни стратегии (напр. 
съвместна покупка и/или продажба на 
повече от един финансов инструмент и 
други подобни) 

2.50% от стойността на 
сделките 
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III. ВНОСКИ И ТЕГЛЕНИЯ 

 
1. БАНКОВИ ПРЕВОДИ 

 
 Вноска Теглене 

EUR USD BGN EUR USD BGN 

Такса нула 

Без такса за 
суми до 
5,000 USD 
или 
29 USD такса 
за суми над 
този праг 

нула 

3.5 EUR за 
суми до 
25,000 EUR 
или 
7 EUR за 
суми над 
този праг 

0.15% от 
сумата 
мин. 30 USD 
макс. 150 
USD 

1.2 BGN 
или 
12 BGN за 
суми над 
100,000 BGN   
и преводи 
РИНГС 

 
2. NETELLER 
Този метод на плащане ще бъде достъпен скоро. 

 
Вноски – 2,75% от сумата, минимум 1.10 USD, с изключение на преводите от следните 

държави: 

 

Такса 
внасяне 

Държава 

3.85% 
мин. 1.1 

USD 

Албания, Аржентина, Армения, Азербайджан, Бангладеш, 
Беларус, Босна и Херцеговина, България, Чили, Коста Рика, 
Хърватска, Кипър, Естония, Гърция, Унгария, Исландия, 
Латвия, Литва, Северна Македония, Молдова, Черна гора, 
Перу, Румъния, Сърбия, Сейшели, Словения, Тунис, Уругвай, 
Венецуела 

 
Тегления – 1.10% от сумата, минимум 1.10 USD, максимум 11 USD, с изключение на 

тегленията от следните държави: 

 

Такса теглене Държава 

2.20% 
мин. 1.1 USD 
макс. 11 USD 

Тайван 
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3. КРЕДИТНИ/ДЕБИТНИ КАРТИ 
Този метод на плащане ще бъде достъпен скоро. 

 

Карта Продукт Карти издадени в ЕС 
Карти издадени 

извън ЕС 

Maestro debit 0.68% 1.98% 

 
VisaElectron 

debit 0.68% 1.98% 

credit 1.08% 1.98% 

business 1.98% 1.98% 

 
VISA 

debit 0.68% 1.98% 

credit 1.08% 1.98% 

business 1.98% 1.98% 

MasterCard debit 0.68% 1.98% 

credit 1.08% 1.98% 

business 1.98% 1.98% 

Bcard debit 0.68%  

 
Лимити на транзакция: 
5900 USD 
4100 EUR 
8000 BGN 
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IV. СЪХРАНЕНИЕ НА АКТИВИ И ДРУГИ УСЛУГИ 

 

Услуга Такса 

 
Попечителство и съхранение на финансови 
инструменти 

0,10% върху стойността на 
активите, начислен на годишна база 

Държане на пърични средства на клиенти 
0,5% върху стойността на 
паричните средства, начислен на 
годишна база 

Управление на портфейл По договаряне 

Консултации По договаряне 

Други 

Изпращане на документи на хартиен 
носител чрез пощенска служба 

съгласно тарифата на 
пощенската/куриерската служба 
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Всички посочени такси са без включен ДДС. ДДС се начислява в случаите, когато това е 
приложимо в зависимост от мястото на пребиваване на клиента. 
 
ИП "Аларик Секюритис" ООД си запазва правото да договаря комисионни, различни от 
тарифата и съответно да актуализира настоящата тарифа при настъпване на промени в 
конюнктурата на пазара, както и при промяна в тарифите на обслужващите я институции.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Илюстрация на разходите и таксите 
 
По-долу са представени примерни изчисления на разходите и таксите относно услугите в настоящата 
Тарифа. Въпреки че тези примери са базирани на реално извършени разходи и такси или очаквани такива, 
действителните разходи по бъдещи сделки биха могли да се различават. Все пак Аларик Секюритис не очаква 
резки промени или колебания на разходите в близко бъдеще. 
 

1. Сделки чрез платформи 

 
Акции 

Допускания 

Първоначална инвестиция     $10,000.00 

Брой изтъргувани акции     2,000.00 

Възвращаемост     10.00% 

Брутна крайна стойност     $11,000.00 
  

  
 

  
  

 

Разходи за услугата 

  Купува Продава   

Разходи 
свързани 

със 
сделката 

Комисионна -$3.50 -$3.50   

SEC   -$0.25   

TAF   -$0.12   

NSCC   -$0.03   

ECN* -$3.30 -$3.30   
 Общо разходи по сделката -$6.80 -$7.20 -$14.00 

         

Текущи 
разходи 

Лихва**     -$19.44 

Платформа     -$165.00 

Пазарна информация     -$12.00 
 Общо текущи разходи     -$196.44 
       

Еднократни 
такси 

Такса внасяне     -$29.00 

Такса теглене     -$30.00 

 Общо ендократни такси     -$59.00 
         

Общо разходи     -$269.45 

          

     
Нетен доход 

Брутен доход     $1,000.00 

Доход след приспадане на общите разходи     $730.55 

Нетна крайна стойност     $10,730.55 

Нетна възвращаемост на инвестицията     7.31% 

Кумулативен ефект върху възвращаемостта     -2.69% 

 
* ECN такси се начисляват отделно и се основават на таксите на съответните места на 
изпълнение и дали се добавя или отнема ликвидност. В настоящия пример нарежданията 
купува и продава отнемат ликвидност от Nasdaq. 
**Позицията е затворена след 10 дни 
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Опции 
 

Допускания 

Първоначална инвестиция     $10,000.00 

Брой изтъргувани контракти     1,000.00 

Възвращаемост     25.00% 

Брутна крайна стойност     $12,500.00 
  

  
 

  
  

 

Разходи за услугата 

   Купува Продава   

Разходи 
свързани 

със 
сделката 

Комисионна -$451.00 -$451.00   

SEC   -$0.29   

TAF   -$0.06   

ORF   -$21.55   

ECN -$475.00 -$475.00   
 Общо разходи по сделката -$926.00 -$947.90 -$1,873.90 

         

Текущи 
разходи 

Платформа     -$195.00 

Пазарна информация     -$4.00 
 Общо текущи разходи     -$199.00 
         

Еднократни 
такси 

Такса внасяне     -$29.00 

Такса теглене     -$30.00 
 Общо ендократни такси     -$59.00 
         

Общо разходи     -$2,131.90 

     

     
Нетен доход 

Брутен доход     $2,500.00 

Доход след приспадане на общите разходи     $368.10 

Нетна крайна стойност     $10,368.10 

Нетна възвращаемост на инвестицията     3.68% 

Кумулативен ефект върху възвращаемостта     -21.32% 
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2. Сделки чрез брокер 

  

Акции търгувани в EUR 
 

Допускания 

Първоначална инвестиция     € 10,000.00 

Брой изтъргувани акции     2,000.00 

Възвращаемост     10.00% 

Брутна крайна стойност     € 11,000.00 
  

  
 

  
  

 

Разходи за услугата 

    Купува Продава   

Разходи 
свързани 

със 
сделката 

Комисионна -€ 100.00 -€ 110.00   

Комисионна на трети страни -€ 15.00 -€ 16.50   
 Общо разходи по сделката -€ 115.00 -€ 126.50 -€ 241.50 

         

Текущи 
разходи       € 0.00 

 Общо текущи разходи     € 0.00 
         

Еднократни 
такси 

Такса внасяне     € 0.00 

Такса теглене     -€ 3.50 
 Общо ендократни такси     -€ 3.50 
         

Общо разходи     -€ 245.00 

     

     
Нетен доход 

Брутен доход     € 1,000.00 

Доход след приспадане на общите разходи     € 755.00 

Нетна крайна стойност     € 10,755.00 

Нетна възвращаемост на инвестицията     7.55% 

Кумулативен ефект върху възвращаемостта     -2.45% 
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Акции търгувани в USD 

Допускания 

Първоначална инвестиция     $10,000.00 

Брой изтъргувани акции     2,000.00 

Възвращаемост     10.00% 

Брутна крайна стойност     $11,000.00 
  

  
 

  
  

 

Разходи за услугата 

    Buy Sell   

Разходи 
свързани 

със 
сделката 

Комисионна -$10.00 -$10.00   

Комисионна на трети страни -$3.50 -$3.50   
 Общо разходи по сделката -$13.50 -$13.50 -$27.00 

         

Текущи 
разходи       $0.00 

 Общо текущи разходи     $0.00 
         

Еднократни 
такси 

Такса внасяне     -$29.00 

Такса теглене     -$30.00 
 Общо ендократни такси     -$59.00 
         

Общо разходи     -$86.00 

     

     
 Нетен доход 

Брутен доход     $1,000.00 

Доход след приспадане на общите разходи     $914.00 

Нетна крайна стойност     $10,914.00 

Нетна възвращаемост на инвестицията     9.14% 

Кумулативен ефект върху възвращаемостта     -0.86% 
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Облигации 
 

Допускания 

Първоначална инвестиция     € 100,000.00 

Брой изтъргувани облигации     200.00 

Възвращаемост     10.00% 

Брутна крайна стойност     € 110,000.00 
  

  
 

  
  

 

Разходи за услугата 
   Buy Sell   

Разходи 
свързани 

със 
сделката 

Комисионна -€ 15.34 -€ 15.34   

Комисионна на трети страни -€ 50.00 -€ 55.00   
 Общо разходи по сделката -€ 65.34 -€ 70.34 -€ 135.68 

         

Текущи 
разходи       € 0.00 

 Общо текущи разходи     € 0.00 
         

Еднократни 
такси 

Такса внасяне     € 0.00 

Такса теглене     -€ 7.00 
 Общо ендократни такси     -€ 7.00 
         

Общо разходи     -€ 142.68 

          

     
Нетен доход 

Брутен доход     € 10,000.00 

Доход след приспадане на общите разходи     € 9,857.32 

Нетна крайна стойност     € 109,857.32 

Нетна възвращаемост на инвестицията     9.86% 

Кумулативен ефект върху възвращаемостта     -0.14% 

 
 

 
 

 


