з 1 листопада 2018 року
Тарифи на послуги Депозитарної установи АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Емітенти
(без ПДВ)

№ з/п

Перелік операцій

Вартість, грн.

Умови оплати

Термін оплати

Адміністративні операції
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

Відкриття рахунку у ЦП власникам:
до 100 акціонерів
від 101 до 500 акціонерів
від 501 до 1000 акціонерів
від 1001 акціонерів

За домовленістю сторін, але не
менше 6,00 грн.
За домовленістю сторін, але не
менше 5,00 грн.
За домовленістю сторін, але не
менше 4,00 грн.
За домовленістю сторін, але не
менше 3,00 грн.

Згідно розділу 4 Договору
Вартість вказана за од- про відкриття/обслуговування
рахунків у цінних паперах
ного акціонера
Вартість вказана за од- власників
ного акціонера
Вартість вказана за одного акціонера
Вартість вказана за одного акціонера

Обслуговування рахунків у цінних паперах
Облік ЦП (прав на ЦП) на рахунках у ЦП
За домовленістю сторін
Вартість наведена за мі- Згідно розділу 4 Договору
власників
сяць
про відкриття/обслуговування
рахунків у цінних паперах
власників
Облікові операції
Облікові операції зарахування ЦП (прав За домовленістю сторін, але не
на ЦП) на рахунки власників
менш ніж вартість операції зарахування у Центральному депозитарії* + 26,00 грн.
Облікові операції списання ЦП (прав на0,05% від номінальної вартості,
ЦП) з рахунку у ЦП власників внаслідок але не менш ніж вартість опездійснення безумовної операції
рації списання у Центральному
депозитарії* + 40,00 грн. та не
більш ніж 600,00 грн.
Облікові операції переказу ЦП (прав на 0,02% від номінальної вартості,
ЦП) в межах Депозитарної установи вна- але не менш ніж 40,00 грн. та
слідок здійснення безумовної операції
не більш ніж 600,00 грн.
Облікові операції переказу внаслідок 0,02% від номінальної вартості,
здійснення безумовної операції – обтя- але не менш ніж 50,00 грн. та
ження ЦП зобов’язаннями/зняття обтяне більш ніж 600,00 грн.
жень (Блокування/розблокування)
Виконання розпорядження на списання 0,05% від номінальної вартості,
акцій з рахунку у цінних паперах власни- але не менш ніж вартість опека, у випадку надходження розпоряджен- рації списання у Центральному
ня від власника
депозитарії* + 40,00 грн. та не
більш ніж 300,00 грн.
Інформаційні операції
Надання інформаційних довідок
Підготовка та розсилка інформаційних
повідомлень власникам
Інформація щодо операцій емітента
(включаючи використання права голосу,
тощо)
Надання довідково-аналітичних матеріалів

100,00
За домовленістю сторін

Надання власнику першої виписки з рахунку в цінних паперах

За одну операцію

Згідно розділу 4 Договору
про відкриття/обслуговування
рахунків у цінних паперах
власників

За одну операцію

За одну операцію
За одну операцію

За одну операцію

За одну довідку
За лист

За домовленістю сторін

Згідно розділу 4 Договору
про відкриття/обслуговування
рахунків у цінних паперах
За домовленістю сторін власників

За домовленістю сторін

За домовленістю сторін

20,00

За виписку

Інші операції
13.
14.
15.

Зарахування на рахунок у ЦП власника
перерахованих Депозитарієм доходів у
вигляді цінних паперів
Внесення (зміна) інформації про емітента
в Анкету емітента
Внесення (зміна) інформації про цінні папери емітента у програмний комплекс
Депозитарної установи

20,00
200,00
20,00

За одну операцію, за Згідно розділу 4 Договору
одного власника
про відкриття/обслуговування
рахунків у цінних паперах
власників
За одну анкету
За одне внесення

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.

Комісія за оформлення документів щодо
депозитарних операцій на рахунку у ЦП
власника
Складання облікового реєстру у випадку
розірвання договору
Виконання розпорядження на списання
акцій з рахунків у цінних паперах власників у випадку розірвання договору та
закриття цих рахунків
Передача реєстру емітенту у випадку
розірвання договору
Забезпечення передачі реєстру емітенту
за місцезнаходженням емітента (у випадку розірвання договору)
Допомога в отриманні в Центральному
депозитарії зведеного облікового реєстру
власників цінних паперів
Надання інформації про корпоративні
операції емітентів, іншу інформацію, отриману від Центрального депозитарію
Надання реєстру власників іменних цінних паперів, якщо Депозитарна установа
є особою, що отримала розпорядження
від емітента про надання реєстру власників іменних цінних паперів
Виплата доходу за цінними паперами,
права на які обліковуються на рахунку в
цінних паперах власника
Внесення змін в інформацію про особу
власника за розпорядженням емітента
(тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були
переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян)
Допомога емітенту в оформленні (підготовці) документів, необхідних для надання Депозитарній установі
Термінова допомога емітенту в оформленні (підготовці) документів, необхідних
для надання депозитарній установі
Засвідчення копій документів, що подаються Депозитарній установі

10,00

За один документ

1 000,00

За один реєстр

20,00 грн. за кожного власника За одне розпорядження
+ вартість операції списання
та закриття рахунку у Центральному депозитарії*
500,00
За один реєстр
За домовленістю сторін

За домовленістю сторін

200,00

За один реєстр

30,00

За одне відправлення

0,10 грн. за одного
власника/співвласника, але не
менш ніж 200,00 грн. та не
більше ніж 2000,00 грн.

За один реєстр

0,1% від суми платежу, але не
За один платіж
менше 10,00 грн. та не більше
300,00 грн.
30,00
За одне розпорядження

10,00 грн.

За один документ

Подвійний тариф (п. 26)

За один документ

20,00

За одну сторінку

* Послуги Центрального депозитарію - за тарифами Центрального депозитарію.

