Додаток 2
до Наказу про затвердження тарифів
№ 18-ОД від 17 липня 2017 року

Додаток до Договору про обслуговування
рахунку в цінних паперах від __.__.20__р.
№ _______________/____

ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ,
що надає депозитарна установа ТОВ "ФК ПРОФФІНАНС"
депонентам - юридичним особам
(діють з 31.07.2017 року)
№ з/п

Назва операцій та послуг

Вартість операції (грн.)

Умови нарахування

1. Адміністративні операції
1.1.

Відкриття рахунку у ЦП*

200.00

за операцію

1.2.

Відкриття рахунку у ЦП з попередньою перевіркою та підготовкою документів на відкриття рахунку у ЦП

250.00

за операцію

1.3.

Внесення змін до анкети рахунку у ЦП

100.00

за операцію

1.4.

Внесення змін до анкети рахунку у ЦП з попередньою перевіркою та підготовкою документів

150.00

за операцію

1.5

Визначення в системі депозитарного обліку даних про торговця цінними паперами, що буде діяти в інтересах
депонента/ зміна внесеної інформації/ надання документу, який містить інформацію, що була внесена до реєстру
договорів брокерів, що проводять операції на ринку цінних паперів

200.00

за операцію

1.6.

Закриття рахунку у цінних паперах

плата не стягується

за операцію

2. Облікові операції
2.1.

Отримання/переказ прав на ЦП між Депонентами Депозитарної установи

100.00

за операцію

2.2.

Зарахування, списання прав на ЦП

150.00

за операцію

2.3.

Зарахування прав на ЦП внаслідок переходу на обслуговування від іншої депозитарної установи

50,00

за операцію

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

0,025% від номінальної вартості ЦП, але не
Списання ЦП з власного рахунку депонента внаслідок переходу на обслуговування до іншої депозитарної установи
менше 200 та не більше 500 грн.
Блокування, розблокування прав на ЦП (в наслідок застави, виконання договорів, гарантованих ЦП, інших обмежень 0,01% від номінальної вартості ЦП, але не
щодо обігу, передбачених законодавством України)
менше 100,00 та не більше 500,00 грн.
0,01% від номінальної вартості ЦП, але не
Блокування прав на ЦП для отримання кредиту рефінансування / міжбанківського кредиту
менше 200,00 та не більше 500,00 грн.
Розблокування прав на ЦП за розпорядженням НБУ
50,00
Відміна ініційованої депозитарної операції - за розпорядженням депонента, з причини помилкових реквізитів в
документах, наданих депонентом, в звязку з відсутністю зустрічного розпорядження контрагента

за операцію
за операцію
за операцію
за операцію

500.00

за операцію

3. Інформаційні операції
3.1.

Надання виписки про операції та про стан рахунку в ЦП після проведення операції

входить до вартості обслуговування рахунку

за документ

3.2.

Надання виписки про операції та про стан рахунку в ЦП за запитом Депонента

50,00

за документ

3.3.

Формування виписки за ЦП НБУ для отримання Депонентом кредиту рефінансування

50,00

за документ

3.4.

Надання інформаційної довідки за запитом Депонента

50,00

за документ

3.5.

Надання довідки про відкритий рахунок в ЦП (на вимогу Депонента)

50,00

за документ

3.6.

Надання інформації про операції емітентів (проведення загальних зборів, зміни статутних фондів, деномінації ЦП,
інших корпоративних дій, тощо)

входить до вартості обслуговування рахунку

за документ

4. Розрахунково-клірингові операції
4.1.
4.2.
4.2.1
4.2.2
4.3

Зарахування, списання прав на ЦП за правочинами щодо ЦП, які укладаються на організаторах торгівлі, за
принципом "поставка проти оплати"
Зарахування, списання прав на ЦП за правочинами щодо ЦП, які укладаються на організаційно-оформленому
позабіржовому ринку, за принципом "поставка проти оплати" (за один договір):
- всі цінні папери, крім державних цінних паперів
- державні цінні папери
Блокування або розблокування прав на ЦП депонента для участі в торгах (організатори торгівлі) за принципом
"поставка проти оплати"

0,02% від вартості договору, але не менше 50,00
та не більше 250,00 грн.

0,015% від вартості договору ЦП, але не менше
200,00 та не більше 500,00 грн.
0,015% від вартості договору, але не менше
100,00 та не більше 500,00 грн.
100.00

за операцію

за операцію
за операцію
за операцію

5. Обслуговування рахунку у цінних паперах
5.1.

Депозитарний облік ЦП, прав на ЦП та їх обмежень на рахунках в ЦП (всі ЦП, крім державних)

5.2.

Депозитарний облік ЦП - облік державних ЦП, прав на ЦП та їх обмежень на рахунках депонентів

5.3.

Абонентська плата за обслуговування рахунку в ЦП депонента

0,004% від номінальної вартості пакету ЦП, але
не менше 100,00 та не більше 500,00 грн.
0,0015% від номінальної вартості пакету ЦП,
але не менше 100,00 та не більше 500,00 грн.
100.00

за місяць
за місяць
за місяць

6. Інші послуги
6.1.

Перерахування доходів за ЦП, що надійшли на рахунок Депозитарної установи для перерахування Депоненту

6.2.

Продовження операційного дня Депозитарної установи

0,5%, але не менше 100,00 та не більше 5 000,00
грн. від суми, що надійшла для перерахування
Депоненту
500.00

6.3.

Підготовка розпорядження на проведення облікової операції

25.00

за документ

300.00

за документ

Подвійний тариф

за операцію

6.4.
6.5.
6.6.

Посвідчення довіреності, виданої Депонентом, на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного
товариства
Термінове проведення операцій (протягом двох годин з моменту надання розпорядження на виконання
депозитарної операції)
Інші депозитарні послуги

за операцію
за операцію

за домовленістю

Примітки:
(1) Тарифи на послуги Депозитарної установи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об'єктом оподаткування на підставі пп.196.1.1. та пп.196.1.5. п.196.1 статті 196 розділу 5
Податкового кодексу України.
(2) Тарифи на послуги Депозитарної установи є постійно діючими і застосовуються для всіх клієнтів Депозитарної установи. Тарифи не мають обмежень по строку дії.
(3) Для надання послуг, які не передбачені даними тарифами, можливо укладання додаткових угод.
(4) Тарифи можуть бути змінені Депозитарною установою шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Депозитарної установи або в приміщенні Депозитарної установи в
загальнодоступних для Депонента місцях.
* - цінні папери

Від Депозитарної установи:

Від Депонента:

________________________ /______________

________________________ /______________

М.П.

М.П.

