Інформація про фінансову послугу
(послугу з депозитарної діяльності депозитарної установи),
яку надає депозитарна установа – ТОВ «ФК ПРОФФІНАНС».
1. На виконання частини 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі – Закон), а також рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 липня 2012 року № 923,
ТОВ «ФК ПРОФФІНАНС» надає клієнтові перед укладенням договору про обслуговування
рахунку в цінних паперах для ознайомлення наступну інформацію:
1) інформація про фінансову послугу (послугу з депозитарної діяльності), яку
Депозитарна установа надає депоненту та умови її надання, містяться у договорі про
обслуговування рахунку у цінних паперах (далі - Договір). Договір обов‘язково укладається з
кожним клієнтом, який звертається за наданням фінансової послуги;
2) вартість фінансової послуги визначена тарифами Депозитарної установи, які
встановлені Депозитарною установою;
Депозитарна установа може надавати депоненту додаткові фінансові послуги, умови
надання та вартість яких встановлюються за письмовою згодою Сторін;
3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання
фінансової послуги:
- фізична особа самостійно не сплачує податки і збори в результаті отримання нею
послуг з депозитарної діяльності депозитарної установи;
- депозитарна установа не сплачує податки і збори за рахунок фізичної особи в
результаті отримання нею послуг з депозитарної діяльності депозитарної установи (крім
випадків обслуговування Депозитарною установою державних облігацій України).
У разі виплати дивідендів за цінними паперами, або при переказі грошових коштів у
зв’язку із погашенням цінних паперів через Депозитарну установу - податки за рахунок
фізичної особи сплачує емітент, який є податковим агентом.
Згідно пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України особи, які відповідно до
цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані, зокрема, подавати на вимогу
платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму
застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку;
4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок
дострокового припинення надання фінансової послуги визначені у Договорі;
5) врегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги,
здійснюється шляхом переговорів або шляхом звернення до суду;
6) відповідно до статті 21 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» державне регулювання ринків фінансових послуг
щодо ринків цінних паперів та похідних цінних паперів (деривативів) здійснюється
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
знаходиться за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30.
Офіційний веб-сайт: www.nssmc.gov.ua
Телефон «гарячої» телефонної лінії Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку для звернень громадян: (044) 280-28-26.
Реквізити органу з питань захисту прав споживачів:
Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів.
Адреса: 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 174;
Офіційний веб-сайт: www.dsiu.gov.ua;
7) у процесі здійснення депозитарної діяльності депозитарна установа виконує функції
щодо депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів на рахунках
у цінних паперах депонентів, обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках
у цінних паперах депонентів та інші функції, визначені законодавством.
Депозитарна установа здійснює депозитарний облік цінних паперів на рахунках у
цінних паперах відповідно до кількості цінних паперів, що зберігаються та обліковуються на
рахунку у цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних
паперів, з яким депозитарною установою укладено депозитарний договір.
Укладення депозитарного договору депозитарною установою з Центральним
депозитарієм цінних паперів є відповідно до законодавства обов’язковою умовою

провадження депозитарної діяльності та передбачає, зокрема, надання Центральним
депозитарієм цінних паперів депозитарній установі послуг щодо відкриття та
обслуговування Центральним депозитарієм рахунку у цінних паперах депозитарної
установи, зберігання та облік Центральним депозитарієм цінних паперів на рахунку у цінних
паперах депозитарної установи відповідно до встановленої Законом України "Про
депозитарну систему" компетенції, права на які та права за якими належать депонентам
депозитарної установи, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса відповідному кредиторові, та самій депозитарній установі, що належать депозитарній
установі.
Операції депонента, які проходять через депозитарій, не підлягають окремій оплаті.
Депозитарна установа не отримує винагороди за послуги, які надаються депозитарній
установі Центральним депозитарієм відповідно до депозитарного договору.
2. Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів.
Скаргу на дії Депозитарної установи фізична особа подає в письмовій формі особисто
або поштою на ім’я директора ТОВ «ФК ПРОФФІНАНС» за такими реквізитами:
ТОВ «ФК ПРОФФІНАНС», 02002, м. Київ, вул. Панельна, буд. 5.
Скарга розглядається у встановлений законодавством строк, але не пізніше ніж
протягом 30 днів від дати надходження, що фіксується вхідним реєстраційним номером з
датою або поштовим штемпелем відділення зв’язку. Депозитарна установа зобов’язана
протягом цього строку надати фізичній особі обґрунтовану відповідь по суті скарги або
повідомити про надіслання скарги належній особі чи необхідності уточнюючого запиту в
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку або іншій державній установі.
3. Усі депоненти, яким відкриті рахунки в цінних паперах в Депозитарній установі,
зобов'язані дотримуватися вимог чинного законодавства України та Положення про
депозитарну діяльність Депозитарної установи.
4. Депозитарна установа інформує своїх депонентів, емітентів, з якими Депозитарна
установа уклала договори про відкриття рахунків у цінних паперах в процесі
дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованих цінних паперах,
власників цінних паперів, яким Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах
на підставі договору з емітентом згідно законодавства, про внесення змін/затвердження нової
редакції Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи шляхом розміщення
протягом наступного робочого дня після затвердження змін/нової редакції відповідної
інформації, а також тексту Положення з урахуванням змін/нової редакції Положення на вебсайті Депозитарної установи у мережі Інтернет www.proffin.com.ua.

