Витяг із Внутрішнього положення затвердженого наказом № 3 від 03.02.2014р.
ТАРИФИ
на депозитарні послуги, які надає ТОВ “РАЙФАЙЗЕН-РЕЄСТР”
для Депонентів фізичних осіб
№ п/п
1.1
1.2
1.3
1.4

Послуги та операції
Відкриття рахунку у цінних паперах
Відкриття рахунку у цінних паперах
(інтернет-трейдинг)
Закриття рахунку у цінних паперах
Внесення змін до реквізитів рахунку

Вартість послуг
1. Адміністративні операції
10 грн.
Не тарифікується

2.1 Зарахування, переказ, списання.ЦП на
рахунку:
2.1.1. у випадку проведення операції в межах
Зберігача
2.1.2. у випадку проведення операції в межах
Депозитарію

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6.
2.7.

2.8.

3.1

3.2

3.3

Умови нарахування
Одноразово

Входить у вартість відкриття рахунку
5 грн.
За операцію
2. Облікові операції

0,015% (але не менше 20 грн. та не
За операцію
більше 50 грн.) (лише на умовах
(від номінальної вартості пакету
попередньої оплати)
ЦП)
0,02% (але не менше 30 грн та не
За операцію
більше
(від номінальної вартості пакету
100 грн. (лише на умовах попередньої
ЦП)
оплати)
15 грн. (лише на умовах попередньої
оплати)

2.1.3. у випадку проведення операції з
інвестиційними сертифікатами ІСІ.
Зарахування ЦП внаслідок оформлення
Зберігача номінальним утримувачем
25 грн. (+послуги реєстратора, поштові
(знерухомлення ЦП)/ Списання ЦП внаслідок
витрати, послуги нотаріуса)
переведення знерухомлених ЦП з рахунку
номінального утримувача Зберігача на
особовий рахунок власника (матеріалізація
ЦП)
Зарахування ЦП внаслідок оформлення
Депозитарія номінальним утримувачем
100 грн. (+послуги реєстратора,
(знерухомлення ЦП)/ Списання ЦП внаслідок поштові витрати, послуги нотаріуса)
переведення знерухомлених ЦП з рахунку
номінального утримувача Депозитарія на
особовий рахунок власника (матеріалізація
ЦП)
Встановлення/зняття обмежень щодо обігу
30 грн. (лише на умовах попередньої
цінних паперів зобов'язаннями
оплати)
Переміщення ЦП з/на іншого зберігача
15 грн. (лише на умовах попередньої
оплати)
Облікові операції внаслідок корпоративних дій
20 грн.
емітента
Зарахування цінних паперів, що виставлені на
10 грн.
торги, на торгівельний рахунок в цінних
паперах
Повернення цінних паперів, що виставлені на
Безкоштовно
торги, з торгівельного рахунку в цінних
паперах
3. Разові розрахунково-клірингові операції
Зарахування або списання ЦП за договорами
0,01%, але не менш ніж 1 гривеня та не
щодо цінних паперів, які укладаються на
більш, ніж 110 гривень(лише на
організаторах торгівлі, що використовують
умовах попередньої оплати)
гарантовані розрахунки з попереднім
резервуванням активів
Зарахування або списання ГК за договорами
0,01%, але не менш ніж 1 гривеня та не
щодо цінних паперів, які укладаються на
більш, ніж 110 гривень(лише на
організаторах торгівлі, що використовують
умовах попередньої оплати)
гарантовані розрахунки з попереднім
резервуванням активів
Отримання або списання грошових коштів на
15 грн. (лише на умовах попередньої
Рахунок/з Рахунку
оплати)

За операцію

За операцію

За операцію
За операцію
За операцію
За операцію

За операцію
(від загальної вартості угоди)

За операцію
(від загальної вартості угоди)

За операцію

3.4 Блокування або розблокування зобов’язань

1 грн. (лише на умовах попередньої
оплати)

За операцію

4. Інформаційні операції
6.1. Надання виписки з рахунку у ЦП:
6.1.1. після проведення операції, якщо був рух
Не тарифікується
За виписку
ЦП
6.1.2. на вимогу Депонента
5 грн.
За виписку
6.1.3. на вимогу Депонента про обіг на рахунку
10 грн.
За виписку
у цінних паперах за періоді
5. Інші операції
1%
За операцію
7.1 Нарахування доходів за цінними паперами з
наступним їх переведенням на грошові
але не менше 5 грн.
(від суми, що нараховується)
рахунки Депонента
Продовження операційного дня Зберігача
на 30 хв. – 200 грн. на 1-у год.– 300
За письмовим зверненням
7.2
грн.
(лише на умовах попередньої
2-і год. – 400 грн., більше ніж 2-і
оплати)
години,
але не пізніше 22.00 – 600 грн.
25 грн.
За операцію
7.3. Засвідчення підпису
За домовленністю
7.4. Додаткові послуги
10 грн.
7.5. Абонентська плата за ведення рахунку (за
повний чи неповний місяць)
Тарифи розраховані без урахувань ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі розділу V,
ст.196, п.196.1.1. згідно Податкового кодексу України.

