Додаток до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах
ТАРИФИ НА ДЕПОЗИТАРНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ*
Назва операція (вид послуги)

Розмір плати (тариф), грн
Юридичним особам
Фізичним особам
1. АДМІНІСТРАТИВНІ ОПЕРАЦІЇ
1.1. Відкриття рахунку у цінних паперах
100,00 грн
50,00 грн
1.2. Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах
безкоштовно
безкоштовно
1.3. Закриття рахунку у цінних паперах
безкоштовно
безкоштовно
2. ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ
2.1. Зарахування / списання / переказ цінних пеперів, прав на цінні
папери, в.т.ч. обмеження обігу за розпорядженням депонента.
40,00 грн.
20,00 грн.
до 10 000 грн.
60,00 грн.
40,00 грн.
від 10 001 грн. до 100 000 грн.
80,00 грн.
60,00 грн.
від 100 001 грн. до 1 000 000 грн.
150,00 грн.
100,00 грн.
від 1 000 001 грн. до 10 000 000 грн.
більше 10 000 000 грн.
230,00 грн.
150,00 грн.
3. ОБСЛУГОВУВАННЯ РОЗРАХУНКОВО-КЛІРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
3.1. Блокування зобов’язань (вимог) по ЦП або грошовим коштам (ГК)
10,00 грн.
10,00 грн.
для забезпечення розрахунків за договорами щодо ЦП, які укладаються
на організаторі торгівлі
3.2. Зарахування/ списання вимог по грошовим коштам
60,00 грн.
60,00 грн.
3.3. Зарахування/ списання прав на цінні папери та ГК (вимог по цінним
15,00 грн.
15,00 грн.
паперам та грошовим коштам) на рахунок або з рахунку в цінних
паперах за договорами щодо цінних паперів, які укладаються на
організаторі торгівлі, що використовують гарантовані розрахунки з
попереднім резервуванням активів
3.4. Зарахування цінних паперів на рахунок, внаслідок списання цінних
паперів з рахунку власника, який знаходиться в базі даних, що передана
150,00 грн
150,00 грн
Центральному депозитарію як уповноваженому на зберігання
4. ОБЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ
4.1 Облік цінних паперів на рахунку (зберігання)
100,00 грн
40,00 грн
до 10 000 грн.
150,00 грн
70,00 грн
від 10 001 грн. до 100 000 грн.
200,00 грн
100,00 грн
від 100 001 грн. до 1 000 000 грн.
250,00 грн
130,00 грн
від 1 000 001 грн. до 10 000 000 грн.
300,00 грн
150,00 грн
більше 10 000 000 грн.

Період та умови
нарахування
За операцію

Від номінальної
вартості,
за операцію

За операцію
За операцію
За операцію

За операцію
Від номінальної
вартості на
останній день
місяця, за повний
або неповний
календарний
місяць

5. ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
5.1. Видача виписки або довідки з рахунку у ЦП, виписка про операції з
20,00 грн.
20,00 грн.
За одну виписку
цінними паперами, за письмовим запитом депонента
6. ІНШІ ПОСЛУГИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
6.1. Отримання доходів за цінними паперами, що обліковуються на
0,5 % від суми, що нараховується, але не менше
Окремо за кожну
рахунку Депонента, з наступним їх перерахуванням на банківський
50,00 грн. та не більше 500,00 грн
операцію
рахунок депонента
6.2. Підтвердження розрахунку вартості чистих активів інституту
150,00 грн
За довідку
спільного інвестування
6.3. Підтвердження винагороди компанії
25,00 грн
За довідку
з управління активами
Окремо за кожну
6.4. Послуги із термінового проведення операцій за рахунком у цінних
Подвійний тариф
паперах
операцію
на 30 хвилин – 150,00 грн.
на 1-ну годину – 250,00 грн.
За кожний
6.5. Абонентська плата за обслуговування рахунку в цінних паперах
депонента після завершення операційного дня депозитарної
на 2 години - 350,00 грн.
подовжений
установи
операційний день
більше ніж на 2 години, але не пізніше 22:00 –
600,00 грн.
6.6. Інші операції передбачені чинним законодавством України
за домовленістю сторін**
*Комісійна винагорода за депозитарне обслуговування сплачується згідно актів-рахунків, виставлених Депозитарною установою Депоненту на
кінець місяця / квартала для оплати у строк, що вказаний на акт-рахунку, але не пізніше останнього дня місяця наступного за тим, в якому надавалися
послуги.
**Якщо даними тарифами послуги не передбачені, укладається додаткова угода.
Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ згідно п.п. 196.1.1 Податкового Кодексу України,
затвердженого 02.12.2010 р., документ № 2755-VI, із змінами та доповненнями

