
 

 

 

 

 

 

Інформація 

Про істотні характеристики послуги «Управління цінними паперами» 
[ця інформація містить загальні умови надання послуги управління цінними паперами та не є 

пропозицією з надання цих послуг] 

 

 Вид інформації Інформація для заповнення банком 

1 1. Інформація про банк 

2 Найменування АТ «ТАСКОМБАНК» 

3 Номер та дата видачі 

ліцензій 

Банківська ліцензія №84 від 29.10.2011 р.; 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому 

ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (Діяльність з 

управління цінними паперами;), видана Національною комісією 

з цінних паперів та фондового ринку на підставі Рішення про 

видачу ліцензій № 136 від 24.03.2020 р. 

4 Адреса 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30  

5 Номер контактного (их) 

телефону (ів) 

0 (800) 503 580;   (044) 393 25 55 

 

6 Адреса електронної 

пошти 

info@tascombank.com.ua 

7 Адреса офіційного веб-

сайту 

https://tascombank.ua 

8 Основні умови послуги «Управління цінними паперами» 

  9 Вимоги послуги Клієнт повинен мати відкритий в банку поточний рахунок та 

рахунок у цінних паперах.  

10 Особливість послуги    Інвестиції/активи, що передані банку в управління відповідно 

до договору, належать клієнту на праві власності, а передача 

інвестицій/активів в управління не тягне за собою перехід права 

власності на них до банку. 

11 Мінімальна сума 

інвестиції 

Не менше 2 000 000 гривень або еквівалента цієї суми в цінних 

паперах, якщо інше не передбачено договором. 

 12 Строк розміщення 

інвестиції 

Не менше ніж 1 (один) рік. 

 13 Порядок сплати  доходу 

клієнту 

Періодичність виплати доходу  залежить від об’єктів 

інвестування, що обрані інвестором/клієнтом, та їх ризиків. 

 14 Об’єкти інвестування, 

що доступні для вибору 

інвестором/клієнтом 

1. Акції; 

2. акції корпоративного інвестиційного фонду; 

3. інвестиційні сертифікати; 

4. облігації підприємств; 

5. облігації місцевих позик; 

6. державні облігації України; 

7. облігації міжнародних фінансових організацій; 

8. облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; 

9. іпотечні облігації. 

 15 Валюта послуги  Національна валюта України - 980 (UAH); 

 долари США - 840 (USD); 

 євро – 978 (EUR). 
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 16 Вимоги до 

інвестора/клієнта 

1. У випадках, передбачених законодавством, надання 

документів, що підтверджують джерела походження 

коштів (інвестицій/активів).  

2. Прозора структура власності, якщо інвестор/клієнт є 

суб’єктом господарювання. 

3. Відсутні податкова застава та/або арешт поточного(их) 

рахунку(ів).  

4. Відсутня прострочена заборгованість перед бюджетом та 

позабюджетними фондами. 
 
 

 

 

 

 


