Затверджено рішенням
Тарифного комітету ПАТ "БАНК 3/4"
Протокол від 29.11.2017 р. №20
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ТАРИФИ НА ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПАТ "БАНК 3/4"
Тарифний пакет "С та нда р т "
Умови
Назва операцій та послуг
Вартість послуг1, грн.
нарахування
2
3
4
1. Адміністративні операції
Відкриття рахунку в цінних паперах
1000,00 грн.
за операцію
Внесення змін по рахунку в цінних паперах, не пов’язаних зі зміною
100,00 грн.
за операцію
залишків цінних паперів (крім п.1.3 та 1.4.)
Внесення змін по рахунку в цінних паперах, не пов’язаних зі зміною
залишків цінних паперів: внесення змін до анкети рахунку, а саме:
750,00 грн.
за операцію
призначення керуючого рахунком у цінних паперах
Внесення змін по рахунку в цінних паперах, не пов’язаних зі зміною
залишків цінних паперів: внесення змін до анкети керуючого
не тарифікується
рахунком (при призначенні ПАТ «БАНК 3/4» керуючим рахунком)
Закриття рахунку в цінних паперах за розпорядженням Депонента
200,00 грн.
за операцію
Закриття рахунку в цінних паперах за ініціативою Депозитарної
не тарифікується
установи2
2. Облікові операції
Списання/зарахування/переказ (у т.ч. блокування/розблокування)
0,02% (min 200,00 грн. за операцію
прав на цінні папери за розпорядженням Депонента (крім п.2.2.) 3
max 1000,00 грн.)
Переказ (блокування) прав на цінні папери за розпорядженням
Депонента для забезпечення розрахунків за правочинами щодо
50,00 грн.
за операцію
цінних паперів, що виставляються на продаж
Списання/зарахування/переказ (у т.ч. блокування/розблокування)
прав на цінні папери на підставі розпоряджень та/або повідомлень
50,00 грн.
за операцію
депозитарія (крім п. 2.4.)
Списання/зарахування/переказ (у т.ч. блокування/розблокування)
прав на цінні папери на підставі розпоряджень та/або повідомлень
Не тарифікується
депозитарія за наслідками операцій емітента4 та за розпорядженням Фонду
гарантування вкладів
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Термінове виконання розпоряджень Депонента
Подвійний тариф5
Відміна депозитарної операції за розпорядженням Депонента
500,00 грн.
3. Інформаційні операції
Надання виписки про операції з цінними паперами за операційний
не тарифікується
день, у якому проводилися облікові операції6
Надання щоквартальної виписки про стан рахунку в цінних паперах
не тарифікується
станом на останній день кварталу без запиту Депонента6
Надання виписки про стан рахунку в цінних паперах та/або виписки
100,00 грн.
про операції з цінними паперами за запитом Депонента
Надання першої довідки про відкриття/закриття рахунку в цінних
не тарифікується
паперах
Надання довідки щодо інформації про призначення торговця
не тарифікується
цінними паперами керуючим рахунком в цінних паперах Депонента 7
Надання інформаційних довідок про незавершені операції з цінними
не тарифікується
паперами7
Надання інформаційних довідок за розпорядженням Депонента
100,00 грн.
Направлення повідомлень через депозитарну систему України
не тарифікується
4. Обслуговування рахунку в цінних паперах
Абонентська плата8
200,00 грн.
Послуга щодо депозитарного обслуговування рахунку в цінних 0,005% (min 500,00 грн. паперах Депонента9
max 2000,00 грн.)
5. Інші послуги
Переказ Депонентам доходів, дивідендів та сум погашень по цінним
0,1% (min 100,00 грн. паперам 10
max 1000,00 грн.)
Засвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних
зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються на рахунку
500,00 грн.
в цінних паперах Депонента - фізичної особи та/або самозайнятої
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за операцію
за операцію
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за операцію
за документ
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фізичної особи
Засвідчення підпису фізичних осіб на документах, складених
фізичними та юридичними особами (у разі невикористання особою
печатки та у випадках, визначених законодавством) та підписаних у
присутності працівника Депозитарної установи
Участь в загальних зборах акціонерів від імені Депонента за його
дорученням (в т.ч. ПДВ)
Надання консультаційних послуг (в т.ч. ПДВ)

не тарифікується

-

За додатковим договором
За додатковим договором

1 Тарифи (за виключенням п. 5.3.-5.4.) розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ на
підставі п. 196.1.1 ст. 196 Податкового Кодексу України.
2 Відповідно до п. 6.4.2 Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.
3 Від загальної номінальної вартості цінних паперів (крім цінних паперів, номінованих в іноземній валюті).
Для цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, вартість послуги встановлюється на максимальному рівні значення тарифу в
гривнях.
4 Облікові операції за наслідками операцій емітента: блокування/розблокування випуску цінних паперів (у тому числі для
погашення), деномінація (дроблення, консолідація), зміна номінальної вартості цінних паперів, яка не супроводжується зміною кількості
цінних паперів на рахунку в цінних паперах Депонента, конвертація, анулювання цінних паперів, погашення цінних паперів, операції,
пов'язані із злиттям, приєднанням, поділом, виділом, перетворенням та в результаті ліквідації акціонерних товариств, інші операції, що
можуть бути віднесені відповідно до законодавства до функції обслуговування корпоративних операцій емітента та здійснюються без
розпорядження Депонента.
5 Від вартості послуги.
6 Відповідно до п. 2.1.7 Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.
7 Відповідно до п. 2.1.9 Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.
8 У разі наявності облікових операцій протягом звітного місяця та/або залишків на рахунку Депонента станом на кінець звітного
місяця.
9 Вартість послуги розраховується від загальної номінальної вартості цінних паперів за фактичний період обліку прав на цінні
папери, виходячи із фактичного залишку прав на цінні папери на рахунку на кінець операційного дня (враховується день зарахування прав на
цінні папери та не враховується день списання/переказу прав на цінні папери), метод нарахування - факт/факт (кількість днів у
розрахунковому місяці).
Для розрахунку вартості послуги для цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, застосовується офіційно встановлений
Національним банком України курс гривні до валюти номіналу цінного паперу на день нарахування.
10 Від суми коштів, що перераховуються (крім цінних паперів номінованих в іноземній валюті).
Для цінних паперів номінованих в іноземній валюті вартість послуги встановлюється на максимальному рівні значення тарифу в
гривнях.

Оплата Депонентом послуг Депозитарної установи здійснюється щоквартально до 15 числа місяця наступного за кварталом (крім
послуг згідно п. 1.1.та 1.5.) на підставі рахунку-фактури, що містить перелік та вартість наданих депозитарних послуг.
Рахунок-фактура (крім послуг згідно п. 1.1.та 1.5.) надається Депоненту протягом 10 днів після закінчення кварталу.
Рахунок-фактура за відкриття рахунку в цінних паперах надається Депоненту у день підписання Договору про обслуговування
рахунку в цінних паперах.
Рахунок-фактура за закриття рахунку в цінних паперах надається Депоненту у день отримання Депозитарною установою від
Депонента відповідного розпорядження.
Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється шляхом переказу Депонентом коштів на рахунок Депозитарної установи або
шляхом договірного списання Депозитарною установою з поточного рахунку Депонента, відкритого в ПАТ «БАНК 3/4», якщо таке право
надане їй Депонентом у Договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах.
Тарифи можуть бути змінені Депозитарною установою. Тарифи розміщуються на офіційному веб-сайті Депозитарної установи у
мережі Інтернет - www.bank34.ua, де з ними може ознайомитися Депонент.
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