Частина V, розділ 2.Перелік тарифів з депозитарної діяльності депозитарної установи цінних паперів
базовий тариф *
код
1

назва послуги
Операції з рахунками цінних паперів

грн.

юридичних осібнерезидентів*
дол.

фізичних осіб (резидентів та
не резидентів)
грн.

юридичних осіб-резидентів

1,1

Відкриття рахунку у цінних паперах

100грн.

30$

80грн.

1,2

Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах

50грн.

10$

30грн.

1,3

Закриття рахунку у цінних паперах

2

Примітки

Одноразово
без ПДВ

Не тарифікується

за 1 операцію

Облік прав на цінні папери:

2,1

на рахунку у цінних паперах

2,2

на рахунку у цінних паперах, що заблоковані для проведення операцій за
принципом «поставка проти оплати»

3

ПДВ

0,004%, але не менше 100 грн. та 0,004%, але не менше 10$ та 0,004%, але не менше 40 грн. та
не більше 500 грн.
не більше 100$
не більше 300 грн.
додатково 100 грн. до тарифу
додатково 100 грн. до тарифу
додатково 10$ до тарифу п.2.1
п.2.1
п.2.1

без ПДВ
без ПДВ

щомісячно, від номінальної
вартості цінних паперів

Видача виписки про стан рахунку у ЦП:
Не тарифікується

3,1

після проведення операції, та в кінці року

без ПДВ

за 1 операцію

3,2

за запитом депонента

30грн.

5$

20грн.

без ПДВ

за 1 операцію

4

Видача виписки про операції з цінними паперами за період:

40грн.

10$

20грн.

без ПДВ

за 1 операцію

5

Видача довідок з рахунку у цінних паперах

50грн.

10$

20грн.

без ПДВ

за 1 операцію

6

Облікові операції:

6,1
6,2
6,3

Переказ цінних паперів внаслідок переходу прав власності між депонентами
депозитарної установи (за винятком державних цінних паперів)
Зарахування/списання цінних паперів внаслідок переходу/без переходу прав
власності між депонентами різних депозитарних установ (за винятком
державних цінних паперів)
Зарахування/списання цінних паперів внаслідок операцій емітента з
випуском цінних паперів

6,4

Зарахування, списання, переказ державних цінних паперів

6,5

Зарахування зі свого рахунку у цінних паперах відкритого в іншій
депозитарній установі

7
7,1
8
9
10

11

Блокування (розблокування) прав на цінні папери

0,02%, але не менше 50 грн. та
не більше 300 грн.

0,02 %, але не менше 10$ та не 0,02%, але не менше 40 грн. та
більше 100$
не більше 200 грн.

0,02%, але не менше 60 грн. та
не більше 450 грн.

0,02%, але не менше 15$ та не
більше 100$

0,02%, але не менше 50 грн. та
не більше 350 грн.

40грн.

15$

40грн.

за 1 операцію

0,01%, але не менше 100 грн.

0,01%, але не менше 20$

0,01%, але не менше 50 грн.

за 1 операцію

50грн.

10$

30грн.

за 1 операцію

200грн + тариф Депозитарію

20$ + тариф Депозитарію

100грн. + тариф Депозитарію

Блокування (розблокування) прав на цінні папери (Заставодержатель ПАТ
50грн.
10$
50грн.
"БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА")
Блокування цінних паперів для проведення операцій за принципом
20грн.
5$
20грн.
«поставка проти оплати»
Проведення операцій за принципом «поставка проти оплати» (розрахунково- 0,04% але не менше 10 грн. та не 0,04% але не менше 1$ та не
0,04% але не менше 10 грн. та
клірингові операції)
більше 200 грн.
більше 10$
не більше 150 грн.
Обслуговування (на вимогу депонента) рахунку у цінних паперах внаслідок
подовження операційного дня до 22.00 (за винятком державних цінних
тариф Депозитарію +100 грн.
20$ + тариф депозитарію
тариф депозитарію +100 грн.
паперів)
0,1% від суми перерахованих
0,1% від суми перерахованих
0,1% від суми перерахованих
Отримання доходів за цінними паперами та перерахування їх на банківський
грошових коштів на рахунок
грошових коштів на рахунок
грошових коштів на рахунок
рахунок депонента або видача готівкою
депонента, але не менше 20 грн. депонента, але не менше 5$ та депонента, але не менше 10 грн.
та не більше 150 грн.
не більше 30$
та не більше 100 грн

від вартості цінних паперів,
що визначена у договорі, але
не менше їх номінальної
вартості
без ПДВ

без ПДВ

за 1 операцію

без ПДВ

за 1 операцію

без ПДВ

за 1 операцію

без ПДВ
без ПДВ

за кожну годину

без ПДВ

Не тарифікується

12

Обслуговування депонента, що знаходиться в стадії ліквідації або санації

13

Пересилка повідомлень від депозитарію та емітентів

10 грн. + поштові витрати

2$ + поштові витрати

10 грн. + поштові витрати

без ПДВ

14

Обслуговування пенсійних фондів зберігачем

Індивідуальний тариф, що
затверджується Тарифним
комітетом

_

_

без ПДВ

15

Обслуговування зберігачем активів ІСІ

200грн.

_

_

без ПДВ

16

Зберігання на рахунках депонентів цінних паперів емітентів, які знаходяться
у стадії банкрутства, ліквідації або санації, що підтверджується офіційними
докуметами згідно з чинним законодавства України

17

Відміна виконання розпорядження

Не тарифікується

30грн.

2$

за кожен фонд

без ПДВ
30грн.

без ПДВ

За кожне розпорядження

Примітка
* У випадку термінового виконання доручень клієнта, за вимогою клієнта, відповідний тариф подвоюється. При обслуговуванні цінних паперів по міжнародним операціям (випущених не за законодавством України) тариф
банку збільшується на відповідний тариф депозитарію

