Додаток № 1
до протоколу № 45-1 засідання Тарифного
комітету АТ ТАСКОМБАНК» від 11.10.2018 року
Введно в дію з 01.11.2018р.

Перелік та вартість послуг, що надає Депозитарна установа АТ «ТАСКОМБАНК» *

Послуги емітентам

Облікові операції
за принципом
без поставки проти
поставка проти
платежу
платежу

Депозитарний облік
цінних паперів

Адміністративні операції

Тип
операції

№

1.1

Відкриття рахунку у цінних паперах (далі ЦП)

1.2

Відкриття рахунку у ЦП з підготовкою
документів

100,00 грн.

Юридичні
особи

Юридичні
особинерезиденти

200,00
грн.

250,00
грн.

400,00
грн.

550,00
грн.

1.3

Внесення змін до реквізитів рахунку у ЦП

50,00 грн.

150,00 грн.

1.4

Внесення змін до реквізитів рахунку у ЦП з
підготовкою документів

100,00 грн.

300,00 грн.

1.5
1.6

Закриття рахунку у ЦП
Абонентська плата

Облік ЦП та прав на них (окрім державних та
муніципальних ЦП)

2.2

Облік ЦП та прав на них (для державних та
муніципальних ЦП)

0,0008 грн.
за 1 ЦП, мін.
50,00 грн.

0,002%, мін. 100,00
грн., макс. 1800,00
грн.

0,0008 грн. за 1 ЦП,
мін. 100,00 грн.

від кількості
днів
зберігання
від загальної
номінальної
вартості ЦП,
за операцію

3.1

зарахування/ списання/ переказ прав на ЦП

3.2

обтяження ЦП зобов’язаннями:
-блокування /розблокування;
- застава/ виведення із застави.

150,00 грн.

4.1
4.2

4.3

Зарахування або списання ЦП за правочинами
щодо ЦП, які укладаються на позабіржовому
ринку за принципом "Поставка проти оплати"
Блокування або розблокування ЦП на рахунку
для забезпечення розрахунків за правочинами
щодо ЦП за принципом "Поставка проти
оплати"

200,00 грн.
за операцію
50,00 грн.

0,01%, мін. 50,00 грн., макс. 400,00
грн.

від загальної
номінальної
вартості ЦП,
за операцію

50,00 грн.

за операцію

5.1

Відкриття рахунку у ЦП (за рахунок)

5.2

Облік ЦП і прав на ЦП на рахунку у ЦП

5.3

Зарахування ЦП на рахунок в ЦП

10,00 грн.

5.4

Списання ЦП до іншої депозитарної установи
та закриття рахунків у ЦП власників

25,00 грн.

5.5

Внесення змін у реквізити анкети рахунку
акціонера за розпорядженням емітента

5.6

Внесення змін у реквізити анкети емітента

5.7

Складання облікового реєстру власників, які
не уклали із депозитарною установою
договору, для переведення прав на цінні
папери до іншої депозитарної установи

5.8

Надсилання інформації/документів поштою

6.1

10,00 грн.

50,00 грн.

До 10 рахунків – 200,00 грн.,
Від 11 до 50 рахунків – 400,00 грн.,
Від 51 до 100 рахунків – 500,00 грн.,
Більше 100 рахунків – 1000,00 грн.

50,00 грн.

Видача виписки/довідки за запитом депонента

за 1 рахунок
за повний
або не
повний
місяць
за 1 рахунок

100,00 грн.
100,00 грн.
за операцію

Відшкодування вартості послуг
віповідного депозитарію + 50,00 грн.
за окремою додатковою угодою

Інші операції
Видача виписки з рахунку у ЦП:
- після проведення операції,
- за період (щомісячно)

за операцію

від загальної
номінальної
вартості ЦП
станом на
останній
день місяця

0,02%, мін. 50,00 грн., макс. 400,00
грн.

переведення ЦП від/до іншої депозитарної
установи на власний рахунок
Зарахування або списання ЦП за правочинами
щодо ЦП, які укладаються на біржі

одноразово

-

2.1

3.3

Умови
нарахування

Плата не стягується

0,002%, мін.
50,00 грн.,
макс. 500,00
грн.

5.9

Інформаційні
послуги

Послуга

Фізичні
особи

За домовленістю
Окремо не встановлюється
20,00 грн.

50,00 грн.

Секретар Тарифного комітету________________Садикова А.В.

за операцію

Інші операції
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6.2

Внесення до реєстру брокерів інформації/
зміна внесеної інформації/ надання документу,
який містить інформацію що була внесена до
реєстру договорів брокерів, які проводять
операції на ринку ЦП

50,00 грн.

за операцію

6.3

Направлення Депонентам повідомлення,
отриманого від Центрального депозитарію, у
випадку направлення повідомлення емітентом
через депозитарну систему

10,00 грн.

у випадку
направлення поштою

7.1

Перерахування доходів за цінними паперами
на грошовий рахунок депонента

7.2

Подовження операційної доби

7.3

Обслуговування ІСІ:
(Засвідчення довідок про вартість чистих
активів/звіту/тексту змін до проспекту емісії
цінних паперів ІСІ та інше)

7.4
7.5

Підготовка розпорядження на проведення
депозитарної операції
Відміна депозитарної операції за
розпорядженням депонента

7.6

Участь в загальних зборах акціонерів
(учасників) від імені Депонента за його
дорученням

7.7

Посвідчення довіреності, виданої Депонентом
на право участі та голосування на загальних
зборах акціонерного товариства

0,02% від суми перерахувань, мін.
50,00 грн., макс. 300,00 грн.
(+ відшкодування витрат банку у
випадку переказу коштів в іноземній
валюті на рахунок, відкритий в
іншому банку)**
Відшкодування вартості послуг
віповідного депозитарію на
подовження операційної доби +
250,00 грн.

за операцію

за послугу

250,00 грн.

за операцію

50,00 грн.

за документ

50,00 грн.

за операцію

За домовленістю

50,00 грн.

за документ

- Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі п.196.1.1.
статті 196 Податкового кодексу України.
** - Витрати банку у разі переказу коштів в іноземній валюті на рахунок, відкритий в іншому банку, складають 42 долари
США+0,26 Євро і розраховується в грн. за курсом НБУ станом на дату виплати.
*

Секретар Тарифного комітету________________Садикова А.В.

