ТОВ «ФРIДОМ ФIНАНС УКРАÏНА»
01010, Украïна, м. Киïв, вул. Московська, 32/2,
БЦ «Сенатор», 11й поверх
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ТАРИФИ ТА ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЩО НАДАЄ ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА
ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА»
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НАЗВА ОПЕРАЦІЇ
Тариф «Стабільний»
АДМІНІСТРАТИВНІ ОПЕРАЦІЇ
Відкриття рахунку у ЦП:
Для юридичних осіб
100,00 грн.
Для фізичних осіб
50,00 грн.
Внесення змін до анкети рахунку у ЦП (у тому числі зміна
20,00 грн.
тарифного плану)
Закриття рахунку у ЦП
Безкоштовно
ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ
Зарахування прав на ЦП на рахунок у ЦП Депонента
75,00 грн. за операцію
Списання/ переказ прав на ЦП з рахунку у ЦП Депонента
75,00 грн. за операцію
Блокування/розблокування ЦП за розпорядженням Депонента
50,00 грн. за операцію
ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
Надання виписки за запитом Депонента про операції на
20,00 грн.
рахунку в ЦП / про стан рахунку в ЦП
Надання за запитом Депонента інформаційних довідок
50,00 грн.
ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
Абонентська плата за облік прав на ЦП:
Для юридичних осіб
75,00 грн. на місяць
Для фізичних осіб
30,00 грн. на місяць
Відповідальне зберігання документарних ЦП у сховищі
За додатковою угодою
Депозитарної установи
РОЗРАХУНКОВО-КЛІРИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ
Зарахування ЦП на рахунок /списання ЦП з рахунку Депонента
за договорами, які укладаються на організаторах торгівлі
Блокування/розблокування ЦП на рахунку Депонента для
забезпечення розрахунків за договорами щодо ЦП, які
укладаються на організаторах торгівлі
Комісія за списання /зарахування прав на ЦП за принципом
«Поставка проти оплати»
Зарахування, списання/ переказ прав на державні ЦП на
рахунок у ЦП Депонента , за договорами, які укладаються на
організаторах торгівлі

Тариф «Активний» *

Безкоштовно
Безкоштовно
20,00 грн.
Безкоштовно
Безкоштовно
250,00 грн. за операцію**
50,00 грн. за операцію
20,00 грн.
50,00 грн.

75,00 грн. на місяць ***
30,00 грн. на місяць ***

0,025% від вартості договору,
але не менше 0,15 грн.

Безкоштовно

15,00 грн. за
операцію

Безкоштовно

200,00 грн. за операцію

Безкоштовно

0,05% від номінальної вартості
ЦП, але не менше 15,00 грн. та
не більше 250,00 грн. за
операцію

Безкоштовно

Блокування/розблокування державних ЦП на рахунку
15,00 грн. за
Депонента для забезпечення розрахунків за договорами щодо
Безкоштовно
операцію
державних ЦП, які укладаються на організаторах торгівлі
ІНШІ ОПЕРАЦІЇ
0,5% від суми виплати, але не
0,5% від суми виплати, але не
менше 3,00 грн. та не більше
менше 3,00 грн. та не більше 50,00
16.
Виплата доходу за ЦП****
50,00 грн. (для ЮО) та не
грн. (для ЮО) та не більше 25,00
більше 25,00 грн. (для ФО)
грн. (для ФО)
17.
Інформаційно-консультативні послуги
За додатковою угодою
*
виключно для Депонентів-клієнтів торговця цінними паперами ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» за договорами
брокерського обслуговування
**
не нараховується при списанні ОВДП на рахунок в цінних паперах ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» в результаті
укладення дилерського договору.
*** не нараховується у випадку укладення хоча б однієї біржової угоди протягом звітного місяця за договором на брокерське
обслуговування, укладеним з ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА», та за зберігання ОВДП, придбаних в ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» в
результаті укладення дилерського договору.
**** за виключенням виплати доходу за ОВДП, придбаними в ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» в результаті укладення дилерського
договору.
15.

Інші послуги щодо обслуговування рахунків у цінних паперах надаються за додатковими угодами
Депонент сплачує (відшкодовує) послуги третіх осіб, а також інші витрати, понесені Депозитарною установою в ході виконання Договору
про обслуговування рахунку в цінних паперах в порядку, встановленому для сплати послуг Депозитарної установи.

З тарифами ознайомлений _____________________________ /_______________________________/
Дата _______________20__р.

