Пет признака, по които да познаете
лицензирания финансов посредник
1. Инвестициите и търговията на финансовите пазари по целия свят се
извършват единствено чрез лицензирани инвестиционни посредници,
банки и управляващи дружества, които получават лиценз за тази дейност и са
наблюдавани от надзорен орган в съответната държава, в която са
лицензирани.
2. Ако български или чуждестранен инвестиционен посредник предлага
инвестиционни услуги в България, той трябва да има лиценз или
нотификация за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор.
Проверка може да бъде направена на интернет сайта на КФН в меню
Нотификации. Списък с лицензираните посредници може да бъде проверен в
меню Електронен регистър и картотека/Инвестиционни посредници.
3. Когато сключвате договор с лицензиран инвестиционен посредник, името му в
договора
съвпада
напълно
с
името
на
посредника
и
единния
идентификационен код (ЕИК) в списъка с лицензираните от КФН, както и с
името на получателя в банковата сметка, където трябва да преведете
пари.
4. Адресът за кореспонденция на лицензирания инвестиционен посредник,
както и неговите офиси, задължително са описани в списъка на Комисията
за финансов надзор, и могат да бъдат проверени. Плащания към
посредници се извършват в тези офиси на каса до 10 000 лв. или по банков
път и онлайн.
5. Лицензираният посредник обяснява, че няма гаранция за печалба на
финансовите пазари и че по-високата доходност е свързана с по-висок риск.
Инвестирането във всякакви финансови инструменти носи някаква
доза риск.

Питайте и проверявайте в Информационния център на Комисията за финансов
надзор http://www.fsc.bg!
Питайте и проверявайте в Българската асоциация на лицензираните инвестиционни
посредници http://balip.com/!
Полезни съвети за предпазване от измами можете да прочетете от Комисията за
финансов надзор тук: http://www.fsc.bg/bg/novini/polezni-saveti-za-potentsialniteinvestitori-8002.html !
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