Додаток №21/9
Тарифи на депозитарні операції з цінними паперами
Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Фізичні особи - резиденти
(без ПДВ)
№ з/п

Перелік операцій

Вартість, грн.

Умови оплати

Термін оплати

Адміністративні операції
Відкриття рахунку у ЦП:
для обліку цінних паперів (крім цільових облігацій
підприємств, облігацій внутрішньої державної позики),
1.1.
сумарна номінальна вартість яких не перевищує 5000,00
грн.
1.

200,00

Окремо за кожну
операцію

для обліку цінних паперів (крім цільових облігацій
1.2. підприємств, облігацій внутрішньої державної позики),
сумарна номінальна вартість яких перевищує 5000,00 грн.

100,00

Окремо за кожну
операцію

1.3. для обліку виключно цільових облігацій підприємств

500,00

1.4.

для обліку виключно облігацій внутрішньої державної
позики

500,00

1.5. нотаріусу

500,00

1.6. співвласникам

150,00

1.7.
2.

депонентам при первинному розміщені емітентом
бездокументарного випуску ЦП
Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах/анкети
керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку

3.

Закриття рахунку у ЦП

4.

Послуги із термінового виконання адміністративних
операцій (протягом двох годин з моменту надання пакету
документів на паперових носіях для відкриття рахунку в ЦП,
внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах/анкети
керуючого рахунком/анкети розпорядника рахунку, закриття
рахунку в ЦП)

5,00
50,00
50,00

Подвійний тариф

Окремо за кожну
операцію
Окремо за кожну
операцію
Окремо за кожну
операцію
За один рахунок у
цінних паперах
Оплачує емітент за
кожного депонента
Окремо за кожну
операцію
Окремо за кожну
операцію

Згідно розділу 4 Договору про
обслуговування рахунку в
цінних паперах

Окремо за кожну
операцію

Обслуговування рахунку у цінних паперах
5.

Облік ЦП (прав на ЦП) на рахунку у ЦП, загальна
номінальна вартість ЦП, які обліковуються на рахунку в ЦП,
не перевищує 5000,00 грн.

6.

20,00 грн. + 0,01% від
Облік ЦП (прав на ЦП) на рахунку у ЦП, загальна
загальної номінальної
номінальна вартість ЦП, які обліковуються на рахунку в ЦП,
вартості, але не більш ніж
перевищує 5000,00 грн.
500,00 грн.

Безкоштовно

Вартість наведена за
місяць
Вартість наведена за
місяць

Згідно розділу 4 Договору про
обслуговування рахунку в
цінних паперах

Облікові операції

7.

0,02% від номінальної
вартості, але не менш ніж
Облікові операції зарахування ЦП (прав на ЦП) на рахунок в
вартість операції
ЦП (за розпорядженням, що подається депонентом чи
зарахування у
керуючим його рахунком)
Центральному депозитарії
* + 26,00 грн. та не більш
ніж 400,00 грн.

За одну операцію

8.

0,05% від номінальної
вартості, але не менш ніж
Облікові операції списання ЦП (прав на ЦП) з рахунку у ЦП вартість операції списання
(за розпорядженням, що подається депонентом чи керуючим
у Центральному
його рахунком)
депозитарії* + 26,00 грн.
та не більш ніж 400,00
грн.

За одну операцію

9.

Облікові операції переказу ЦП (прав на ЦП) в межах 0,02% від номінальної
Депозитарної установи (за розпорядженням, що подається вартості, але не менш ніж
депонентом чи керуючим його рахунком). Поставка або 50,00 грн. та не більш ніж
одержання прав на ЦП
400,00 грн.

За одну операцію

10.

Облікові операції переказу
зобов'язаннями (блокування)

0,02% від номінальної
ЦП вартості, але не менш ніж
50,00 грн. та не більш ніж
400,00 грн.

За одну операцію

11.

Облікові операції переказу внаслідок зняття обтяження ЦП
зобов’язаннями

0,02% від номінальної
вартості, але не менш ніж
50,00 грн. та не більш ніж
400,00 грн.

За одну операцію

внаслідок

обтяження

Згідно розділу 4 Договору про
обслуговування рахунку в
цінних паперах.

12.

13.

0,02% від загальної
Облікові операції зарахування ЦП (прав на ЦП) (за номінальної вартості
розпорядженням та/або повідомленням, що подаються випуску ЦП кожного
Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими емітента, але не менш ніж
внутрішніми документами Центрального депозитарію або
вартість відповідної
Національним банком в установленому ним порядку (за операції у Центральному
відповідні операції в операційний день по окремому випуску депозитарії * + 26,00 грн.
ЦП)
та не більш ніж 400,00
грн.
0,02% від загальної
номінальної вартості
Облікові операції списання ЦП (прав на ЦП) (за
випуску ЦП кожного
розпорядженням та/або повідомленням, що подаються
емітента, але не менш ніж
Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими
вартість відповідної
внутрішніми документами Центрального депозитарію або
операції у Центральному
Національним банком в установленому ним порядку (за всі
депозитарії * + 26,00 грн.
операції в операційний день по окремому випуску ЦП)
та не більш ніж 400,00
грн.

За одну операцію

За одну операцію

14.

Послуги із термінового виконання облікових операцій
(протягом двох годин з моменту надання на паперових
носіях розпорядження на проведення облікової операції) (пп.
7-13)

15.

Надання Депозитарною установою виписки з рахунку в цінних паперах за запитом депонента:

Подвійний тариф

За одну операцію

Інформаційні операції

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
16.

17.

18.
19.
20.

про стан рахунку в ЦП на певну дату
про операції станом на певну дату
про рух ЦП на рахунку за період до одного року
про рух ЦП на рахунку за період понад рік
Надання інформаційних довідок
Надання, за запитом депонента, дублікатів документів
(договору про обслуговування рахунку в ЦП, заяви/угоди
про приєднання, свідоцтва про відкриття/закриття рахунку в
ЦП, актів виконаних робіт, рахунків-актів та інших
документів)
Надання довідково-аналітичних матеріалів
Надання, за запитом депонента, Внутрішнього положення та
додатків до нього на паперових носіях
Послуги із термінового виконання інформаційних операцій
(протягом двох годин з моменту надання запиту на
паперових носіях)

50,00
50,00
70,00
100,00
50,00

За одну виписку
За одну виписку
За одну виписку
За одну виписку
За одну довідку

50,00

За один документ

За домовленістю сторін

За домовленістю сторін

10,00

За один аркуш

Подвійний тариф

Окремо за кожну
операцію

Згідно розділу 4 Договору про
обслуговування рахунку в
цінних паперах

Інші операції
21.

Виплата доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента:

21.1.

сума доходу, які отримує депонент від 0,01 грн. до 100,00
грн.

21.2.

1% від суми платежу, але
сума доходу, які отримує депонент від 100,01 грн. до
не менше 15,00 грн. та не За одну виплату доходу
необмеженої суми
більше 300,00 грн.

Безкоштовно

-

Перерахування грошових коштів при повному (частковому) погашенні цінних паперів емітентом:
сума доходу, які отримує депонент від 0,01 грн. до 100,00
22.1.
Безкоштовно
грн.
1% від суми платежу, але
сума доходу, які отримує депонент від 100,01 грн. до
За одну суму
22.2.
не менше 15,00 грн. та не
необмеженої суми
перерахування
більше 300,00 грн.
Надання інформації про корпоративні операції емітентів,
23.
30,00
За одне відправлення
отриманої від Центрального депозитарію
0,05% від номінальної
вартості, але не менш ніж
вартість операції
Знерухомлення ЦП на пред`явника документарної форми
Окремо за кожну
24.
зарахування у
існування (місце зберігання Центральний депозитарій)
операцію
Центральному депозитарії
*+ 26,00 грн. та не більш
ніж 500,00 грн.
Продовження операційного дня Депозитарної установи
25. (сплачує депонент, за зверненням якого продовжується
1 200,00
За 1-у годину
операційний день Депозитарної установи)
Підтвердження справжності підпису на довіреності на право
участі та голосування на загальних зборах акціонерного
26.
100,00
За одну довіреність
товариства, акції якого обліковуються у Депозитарній
установі
Підтвердження справжності підпису на картці зі зразком
27.
100,00
За одну картку
підпису розпорядника рахунку у цінних паперах
28. Засвідчення довіреності
100,00
За одну довіреність
Комісія за оформлення документів депонента, щодо
29.
10,00
За один документ
депозитарних операцій на рахунку у ЦП
За домовленістю сторін,
Термінове оформлення (підготовка) документів депонента
30.
але не менше, ніж 20,00
За один документ
щодо депозитарних операцій
грн.
22.

Згідно розділу 4 Договору про
обслуговування рахунку в
цінних паперах

Операції з цінними паперами з урахуванням особливостей проведення в програмному комплексі Депозитарної установи ** (тариф
використовується за окремою домовленістю сторін)
31.

32.

33.

Блокування ЦП (прав на ЦП), що виставляються на продаж
або розблокування ЦП (прав на ЦП), що були заблоковані
50,00
депозитарними установами на підставі розпоряджень
депонента для виставлення цінних паперів на продаж
Облікові операції списання/зарахування ЦП (прав на ЦП) (за
0,01% від загальної
розпорядженням та/або повідомленням, що подаються
номінальної вартості
Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими
випуску ЦП кожного
внутрішніми документами Центрального депозитарію або
емітента, але не менш ніж
Національним банком в установленому ним порядку, за
25,00 грн. та не більш ніж
відповідні операції в операційний день по окремому випуску
30,00 грн.
ЦП)
0,01% від загальної
Облік ЦП (прав на ЦП) на рахунку у ЦП, номінальна
номінальної вартості, але
вартість пакету яких перевищує 5000,00 грн.
не менш ніж 26,00 грн. та
не більш ніж 300,00 грн.

*Послуги Центрального депозитарію - за тарифами Центрального депозитарію
** тариф використовується для торговців цінними паперами та його клієнтів

Ознайомлений:
_________________________ (___________________________)
підпис
П.І.Б.
«_____» _____________ 20__р.
Дата

Окремо за кожну
операцію

Окремо за кожну
операцію

Вартість наведена за
місяць

Згідно розділу 4 Договору про
обслуговування рахунку в
цінних паперах

Додаток 21/11
Тарифи на депозитарні операції з цінними паперами
Депозитарної установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Операції щодо обслуговування обігу облігацій внутрішньої державної позики
(без ПДВ)
№ з/п

Перелік операцій

Вартість, грн.

Умови оплати

Термін оплати

Окремо за кожну операцію

Згідно розділу 4 Договору про
відкриття рахунку у цінних
паперах

Адміністративні операції
Відкриття рахунку у ЦП

500,00

1.
Обслуговування рахунку у цінних паперах
2.

Облік облігацій внутрішньої державної
позики на рахунку у ЦП

0,5% від загальної номінальної вартості Вартість наведена за місяць
ЦП, але не менш ніж 300,00 грн., та не
більш ніж 600,00 грн.

Згідно розділу 4 Договору про
відкриття рахунку у цінних
паперах

Облікові операції

3.

4.

Облікові операції зарахування ЦП (прав на 0,05% від номінальної вартості, але не
ЦП) на рахунок в ЦП
менш ніж вартість операції
зарахування у Депозитарії* + 100,00
грн. та не більш ніж 1000,00 грн.
Облікові операції списання ЦП (прав на 0,05% від номінальної вартості, але не
ЦП) з рахунку у ЦП
менш ніж вартість операції списання у
Депозитарії* + 100,00 грн. та не більш
ніж 1000,00 грн.

За одну операцію

Згідно розділу 4 Договору про
відкриття рахунку у цінних
паперах

За одну операцію

Інформаційні операції
5.

Надання Депозитарною установою виписки з рахунку в цінних паперах:

5.1. за запитом депонента
5.2.

за підсумками операції

100,00

За одну виписку

Враховано при здійсненні облікової
операції

За одну виписку

Згідно розділу 4 Договору про
відкриття рахунку у цінних
паперах.

Інші операції*
Виплата доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента:
сума доходу, які отримує депонент від 0,01
Безкоштовно
6.1. грн. до 100,00 грн.
сума доходу, які отримує депонент від 1% від суми платежу, але не менше
За одну виплату доходу
6.2. 100,01 грн. до необмеженої суми
100,00 грн. та не більше 500,00 грн.
6.

7.

Згідно розділу 4 Договору про
обслуговування рахунку в цінних
паперах

Перерахування грошових коштів при повному (частковому) погашенні цінних паперів емітентом:

сума доходу, які отримує депонент від 0,01
грн. до 100,00 грн.
сума доходу, які отримує депонент від
7.2.
100,01 грн. до необмеженої суми
Продовження
операційного
дня
Депозитарної установи (сплачує депонент,
8.
за зверненням якого продовжується
операційний день Депозитарної установи)
Термінове оформлення (підготовка)
документів, відкриття рахунку в цінних
9. паперах, зарахування/списання/переказ
цінних паперів депонента та інші операції
7.1.

Безкоштовно

-

1% від суми платежу, але не менше
100,00 грн. та не більше 500,00 грн.
1 200,00

За одну суму перерахування

Подвійний тариф

За один документ

За 1-у годину

*Інші операції щодо обслуговування обігу облігацій внутрішньої державної позики, тарифікуються за тарифами, встановленими для юриди чних або фізичних
осіб (відповідно до укладеного договору про обслуговування рахунку в цінних паперах)

Ознайомлений:
_________________________ (___________________________)
підпис
П.І.Б.
«_____» _____________ 20__р.

