
Образец към 01.01.2016 г. 

ПЪЛНОМОЩНО 

Подписаният/ата, , ЕГН: , лична карта № , издадена на  г. от  постоянен 
адрес:   

упълномощавам 

, ЕГН: , лична карта № , издадена на  г. от  с адрес: . 

за следното: 

1. Да ме представлява пред ИП „БенчМарк Финанс” АД във връзка със сключването на договор/и за
търговия с финансови и/или компенсаторни инструменти, включително за търговия чрез
платформите на ИП „БенчМарк Финанс” АД за електронно подаване на поръчки.

2. Да извършва всякакви управителни и разпоредителни действия с финансови и/или
компенсаторни инструменти, да подава нареждания за покупка, продажба или замяна на
финансови и/или компенсаторни инструменти.

3. Във връзка с правата по настоящото пълномощно от мое име и за моя сметка да превежда суми
по сметка на ИП „БенчМарк Финанс” АД, да тегли и получава в брой суми до 10 000 лв. или да
нарежда прехвърлянето на суми по банкова сметка с IBAN:      , BIC код:       при банка

, като извършва всички посочени действия при спазване изискванията на действащото
законодателство.

4. Да упражнява всички мои права и да изпълнява всички мои задължения по така сключения/те
договор/и, като във връзка с това предоставя, заверява, получава и подписва всякакви
документи като декларации, потвърждения за сделки, заявки, искания и всякакви други
документи, необходими съгласно нормативните изисквания на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗМИП, ЗМФТ и
останалото българско законодателство.

5. Въз основа на сключения/те договор/и да получи необходимите данни за вход в съответната
платформа за електронно подаване на поръчки на ИП „БенчМарк Финанс” АД, както и да
определи парола/и за сключване на сделки по телефон.

6. Да декларира пред ИП „БенчМарк Финанс” АД, че е получил изричното ми съгласие личните ми
данни да бъдат обработвани, съхранявани, използвани и разкривани от финансовата институция
на трети лица в предвидените в закон случаи и да потвърди, че ми е предоставена
информацията по чл. 20, ал. 1 от ЗЗЛД. Да декларира, че съм уведомен относно възможността
информацията по чл. 142б, ал. 1 от ДОПК, съдържаща мои лични данни, наличност или стойност
по сметката, както и реализираните по сметката доходи, да бъде обект на автоматичен обмен на
финансова информация съгласно глава шестнадесета, раздел IIIа на ДОПК и да бъде
предоставена на юрисдикцията/ите, на която/ито съм местно лице за данъчни цели, в
изпълнение на международните ангажименти на Република България.

7. Всички права по това пълномощно могат да се упражняват и чрез сключване на допълнително
споразумение към вече подписан договор с ИП „БенчМарк Финанс” АД.

8. Пълномощното има действие до изричното му писмено оттегляне, направено пред нотариус и
след представяне на документа, с който пълномощното е оттеглено пред ИП „БенчМарк Финанс”

АД.

Пълномощното се урежда от българското законодателство и е валидно единствено за извършването 
на действията, за които е издадено. 

Упълномощител: .............................. 


