ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Тарифного комітету
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»
№ 8 від 09.08.2016

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

№
з/п

Назва послуги (операції)

1. Адміністративні операції
1.1. Відкриття рахунку в цінних паперах
1.2. Відкриття рахунку в цінних паперах з
попередньою підготовкою документів
1.3. Первинна ідентифікація власника, рахунок
якому відкрито на підставі договору з
емітентом
1.4. Первинна ідентифікація власника, рахунок
якому відкрито на підставі договору з
емітентом, з попередньою підготовкою
документів
1.5. Внесення змін по рахунку в цінних паперах

Розмір тарифу, грн
термінове
стандартне виконання
Умови нарахування
виконання
фізична
юридична
особа
особа
подвійний
тариф
подвійний
тариф
подвійний
тариф

за операцію

250,00

подвійний
тариф

за операцію

100,00

подвійний
тариф
подвійний
тариф

за операцію

50,00

200,00

100,00

250,00

50,00

200,00

100,00

30,00

за операцію
за операцію

1.6. Внесення змін по рахунку в цінних паперах з
60,00
150,00
за операцію
попередньою підготовкою документів
1.7. Закриття рахунку в цінних паперах
не тарифікується
за операцію
2. Облікові операції
2.1. Поставка / одержання прав на цінні папери
0,07 % , але 0,07 % , але подвійний
від
(зарахування, списання, переказ)
не менш
не менш
тариф
номінальної вартості,
50,00 та не
100,00 та не
за операцію,
більш 500,00
більш
100% передоплата при
1000,00
повному списанні
прав на ЦП з рахунку
в ЦП
2.2. Поставка / одержання прав на цінні папери 0,07 %, але не 0,07 %, але не подвійний
від
(зарахування, списання, переказ), з
менш 50,00 менш 100,00
тариф
номінальної вартості,
попередньою підготовкою документів
та не більш
та не більш
за операцію,
500,00
1000,00
100% передоплата при
+ 20,00
+ 20,00
повному списанні
прав на ЦП з рахунку
в ЦП
2.3. Поставка / одержання прав на цінні папери
50,00
подвійний
за операцію, 100%
(зарахування, списання, переказ) з
тариф
передоплата при
дотримання принципу «поставка проти
повному списанні
оплати»
прав на корп. ЦП з
рахунку в ЦП
2.4. Поставка / одержання прав на цінні папери
75,00
подвійний
за операцію, 100%
(зарахування, списання, переказ) з
тариф
передоплата при
дотримання принципу «поставка проти
повному списанні
оплати», з попередньою підготовкою
прав на корп. ЦП з
документів
рахунку в ЦП
2.5. Блокування (встановлення обмежень прав на
50,00
подвійний
за операцію
цінні папери) для продажу / Розблокування
тариф
(зняття обмежень прав на цінні папери),
блокованих для продажу
2.6. Обтяження або зняття обтяжень прав за
100,00
подвійний
за операцію
цінними паперами (включаючи заставу,
тариф
блокування / розблокування прав за цінними
паперами)
2.7. Відміна виконання розпорядження
100,00
за операцію

2.8. Продовження операційного дня
Депозитарної установи

200 + тариф Депозитарію

3. Обслуговування рахунку в цінних паперах
3.1. Депозитарний облік прав на цінні папери на 0,005 %, але
рахунку в цінних паперах Депонента
не менш
30,00 та не
більш 500,00

0,005 %, але
не менш
200,00 та не
більш
3000,00

за операцію

-

від
номінальної вартості,
за місяць

4. Інформаційні операції
4.1. Надання виписки про операції та про стан
50,00
подвійний
за виписку
рахунку в цінних паперах за запитом
тариф
Депонента
4.2. Надання інформаційних довідок за запитом
50,00
100,00
подвійний
за довідку
Депонента
тариф
5. Інші послуги
5.1. Отримання дивідендів за цінними паперами,
1 % від суми, що
подвійний
за операцію
що обліковуються на рахунку в цінних
нараховується, але не менше
тариф
паперах Депонента з наступним
50,00 та не більше 100 ,00
перерахуванням на поточний рахунок
Депонента
5.2. Посвідчення Депозитарною установою
500,00
подвійний
за довіреність
довіреності на право участі та голосування
тариф
на загальних зборах акціонерів
5.3. Відновлення виконання операцій по рахунку
100,00
300,00
за операцію
Депонента після їх призупинення у випадку
невиконання або несвоєчасного виконання
зобов’язань щодо оплати послуг
5.4. Інші операції (послуги)
за домовленістю сторін,
за операцію
на підставі додаткової угоди
Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі п. 196.1.1.
статті 196 Податкового Кодексу України.
Тарифи можуть бути змінені Депозитарною установою, про що Депозитарна установа повідомляє за 15 робочих
днів до введення тарифів в дію, шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Депозитарної
установи www.alpari-bank.com.ua
Термінове виконання операції – виконання розпорядження протягом 2-х годин у разі наявності повного пакету
документів для виконання операції. У разі порушення Депозитарною установою терміну для термінового виконання
операції, плата за виконання операції нараховується відповідно до стандартного тарифу.
Тариф за депозитарний облік прав на цінні папери та операції з облігаціями внутрішньої державної позики та/або
іншими цінними паперами, номінованими в іноземній валюті, розраховується відповідно до валюти, в якій вони
номіновані та конвертуються у гривню за курсом Національного банку України на дату нарахування.
Тариф за депозитарний облік прав на цінні папери у відповідному місяці є сумою, яка визначається від
максимального розміру номінальної вартості цінних паперів, які зберігались на рахунку в цінних паперах у цьому
місяці незалежно від кількості днів їх фактичного обліку.
Тариф за депозитарний облік прав на цінні папери, обіг по яких призупинено (згідно рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку щодо всього випуску цінних паперів), випуск по яких анульовано та за
відсутності на рахунку інших цінних паперів або при нульових залишках на рахунку протягом місяця не
нараховується.
Для юридичної особи, яка припинила свою діяльність шляхом її ліквідації, тариф за депозитарний облік прав на цінні
папери не нараховується.
Облікові операції щодо списання анульованих цінних паперів та переказу між балансовими рахунками без
розпоряджень Депонентів не тарифікуються.

