Додаток
До договору про обслуговування рахунка
в цінних паперах № ______________ від ____________ р.
Перелік та вартість послуг Депозитарної установи ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ».
№
п/п

Найменування
послуги

1.

Відкриття рахунку в цінних паперах

2.
3.

Закриття рахунку в цінних паперах
Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Тарифи, грн. (%) для
Юридичної особи
Фізичної особи
Адміністративні операції
100

Умови нарахування оплати

За операцію

20

За операцію
За операцію

0
0
30
10
Облікові операції
Облікові операції з недержавними цінними паперами
Зарахування, переказ та списання прав на цінні папери на рахунку
0,05% але
0,05% але
у цінних паперах депонента
не менш 20 грн.,
не менш 10 грн.,
та не більш 300 грн.
та не більш 300 грн.
Знерухомлення цінних паперів на пред’явника документарної
0,01%, але не менш 60
0,01%, але не менш
форми існування
грн. та не більш 300 грн.
30 грн. та не більш
300 грн.
Блокування/розблокування цінних паперів, прав на цінні папери на
50
20
рахунку в цінних паперах депонента, в наслідок:
-застави;
-спадкування;
-правонаступництва;
-позики;
-виставлення цінних паперів на продаж;
- виконання договорів, гарантованих цінними паперами.
Обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунку в
20
10
цінних паперах депонента
Внесення цінних паперів депонента на депозит нотаріуса
200
100
(зарахування цінних паперів на рахунок нотаріуса)
Облікові операції з державними та муніципальними цінними паперами
Зарахування, переказ та списання прав на цінні папери на рахунку
20
20
у цінних паперах депонента

10. Блокування/розблокування цінних паперів, прав на цінні папери на
50
рахунку в цінних паперах депонента, в наслідок:
-застави;
-спадкування;
-правонаступництва;
-позики;
-виставлення цінних паперів на продаж;
- виконання договорів, гарантованих цінними паперами.
11. Обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунку в
20
цінних паперах депонента
12. Внесення цінних паперів депонента на депозит нотаріуса
200
(зарахування цінних паперів на рахунок нотаріуса)
13. Депозитарний облік цінних паперів на рахунку:
до 3 000 000
0,00080
від 3 000 000 до 6 000 000
0,00075
від 6 000 000 до 9 000 000
0,00070
від 9 000 000 до 12 000 000
0,00065
від 12 000 000 до 15 000 000
0,00060
від 15 000 000 до 30 000 000
0,00055
понад 30 000 000
0,00050
Інформаційні операції
14.
Видача виписок по рахунку в цінних паперах за запитом
10
депонента
15.
Видача виписок про операції з цінними паперами за запитом
20
депонента
16.
Видача інформаційних довідок
10

За операцію
(від номінальної вартості пакета цінних
паперів)
За операцію
(від номінальної вартості пакета цінних
паперів)
За операцію

За операцію
За операцію

За операцію

20
За операцію

10

За операцію

100

За операцію

0,00080
0,00075
0,00070
0,00065
0,00060
0,00055
0,00050

За місяц
(одного цінного папера протягом одного
календарного дня залежно від загального
обсягу)

5

За виписку

10

За виписку

5

За довідку

17.

Надання інформації щодо корпоративних дій (операцій) емітента

10

5

За операцію

18.

Відміна депонентом розпорядження на проведення операції

20

20

За розпорядження

19.

Надання консультаційних послуг

20.

23.

Підготовка пакету документів для відкриття рахунку в цінних
паперах
Засвідчення довіреностей від фізичних осіб - депонентів на право
участі та голосування на загальних зборах акціонерного
товариства
Нагляд за відповідністю операцій з активами ІСІ регламенту,
проспекту емісії та законодавству
Засвідчення змін до проспекту емісії

24.

Обслуговування пенсійних фондів

21.

22.

За додатковою угодою

За операцію

50

10

За операцію

0

50

За довіреність

200

0

За місяц

100

0

За один проспект емісії

За додатковою угодою

Відсоток від чистої вартості активів
пенсійного фонду

Примітки:

оплата інших операцій, та послуг наданих депоненту, відсутніх в "Переліку…" здійснюється згідно з додатковою згодою;

в цьому “Переліку …” не враховані витрати Депозитарної установи на оплату послуг Депозитарію, та поштові витрати;

тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ п.196.1.1 ст.196 Податкового кодексу України від
02.12.2010 №2755-VI.

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА:

ДЕПОНЕНТ:

_____________________ / _____________________ /

________________________ / ______________/

