ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генерального директора
ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС
УКРАЇНА"
Бартошек М.В.

ТАРИФИ НА ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ
ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА" (далі - ДУ, депозитарна установа)
ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
"СТАНДАРТ"
№
з/п

Вид операції

Умови нарахування

Вартість послуги
(операції)

Умови оплати

3

4

5

1
2
1. Адміністративні операції
1.1. Відкриття рахунку в цінних паперах

за одну операцію

150,00 грн.

передплата

1.2. Відкриття рахунку в цінних паперах співвласникам

за одну операцію

700,00 грн.

передплата

1.3. Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах

за одну операцію

100,00 грн.

передплата

1.4. Закриття рахунку в цінних паперах за ініціативою
власника

за одну операцію

50,00 грн.

передплата

2. Облікові операції (недержавні ЦП)
2.1. Зарахування, списання, переказ прав на цінні папери

за одну операцію

250,00 грн.

передплата

2.2. Списання прав на цінні папери на власний рахунок,
за одну операцію
відкритий в іншій ДУ
2.3. Зарахування, списання, переказ прав на цінні папери за за одну операцію
правочинами щодо цінних паперів, які виконуються з
дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти
оплати" на фондовій біржі

250,00 грн.

передплата

100,00 грн.

сплачується Депонентом не пізніше 20 числа
місяця, наступного за звітним, на підставі актарахунку

2.4. Зарахування цінних паперів, не обтяжених
зобов’язаннями, на рахунок, відкритий власнику в
Депозитарній установи, внаслідок списання цінних
паперів з рахунку власника, який знаходиться в базі
даних, що передана Центральному депозитарію як
уповноваженому на зберігання
2.5. Зарахування цінних паперів, які обтяжені
зобов’язаннями, на рахунок, відкритий власнику в
Депозитарній установи, внаслідок списання цінних
паперів з рахунку власника, який знаходиться в базі
даних, що передана Центральному депозитарію як
уповноваженому на зберігання
2.6. Блокування, розблокування прав на цінні папери
внаслідок виконання цивільно-правових угод

за одну операцію

200,00 грн.

передплата

за одну операцію

700,00 грн.

передплата

за одну операцію

200,00 грн.

передплата

2.7. Блокування прав на цінні папери для забезпечення
розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з
дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти
оплати" на фондовій біржі

за одну операцію

50,00 грн.

передплата

3.1. Зарахування, списання, переказ прав на державні цінні
папери поза фондовою біржею

за одну операцію

400,00 грн.

передплата

3.2. Списання прав на цінні папери на власний рахунок,
відкритий в іншій ДУ

за одну операцію

400,00 грн.

передплата

3.3. Зарахування, переказ прав на державні цінні папери,
номіновані в національній валюті, поза фондовою
біржею в межах Депозитарної установи
3.4. Зарахування, списання, переказ прав на державні цінні
папери в процесі розміщення, погашення, конвертації

за одну операцію

100,00 грн.

передплата

3

Облікові операції (державні ЦП)

сплачується Депонентом не пізніше 20 числа
місяця, наступного за звітним, на підставі актарахунку

до 500 000,00 грн.

за одну операцію

100,00 грн.

від 500 000,00 грн. до 10 000 000,00 грн.

за одну операцію

200,00 грн.

за одну операцію

600,00 грн.

понад 10 000 000,00 грн.
3.5. Зарахування, списання, переказ прав на державні цінні за одну операцію
папери за правочинами щодо цінних паперів, які
виконуються з дотриманням принципу "поставка цінних
паперів проти оплати" на фондовій біржі

3.6. Блокування, розблокування прав на цінні папери
внаслідок виконання цивільно-правових угод

за одну операцію

50,00 грн.

сплачується Депонентом не пізніше 20 числа
місяця, наступного за звітним, на підставі актарахунку

200,00 грн.

передплата

3.7. Блокування прав на державні цінні папери та ОВДП
для забезпечення розрахунків за правочинами щодо
цінних паперів з дотриманням принципу "поставка
цінних паперів проти оплати" на фондовій біржі
4. Депозитарний облік цінних паперів

за одну операцію

30,00 грн.

передплата

-

не тарифікується

-

Облік прав на державні цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента

не тарифікується

-

за 1 (одну) виписку

40,00 грн.

передплата

за 1 (одну) виписку

400,00 грн.

передплата

5.3. Видача виписки за закритим рахунком в цінних паперах за 1 (одну) виписку

300,00 грн.

передплата

5.4. Формування та надання інформаційних довідок за
запитом депонента

за 1 (одну) довідку

100,00 грн.

передплата

5.5. Формування Запиту Центральному депозитарію
щодо подання до НКЦПФР заяви про допуск цінних
паперів іноземного емітента до обігу на території
України з ініціативи депонента
6. Інші послуги

за 1 (одну) заяву

300 євро

сплачується Депонентом не пізніше 20 числа
місяця, наступного за звітним, на підставі актарахунку

6.1. Внесення інформації щодо брокера в програмному
за одну операцію
модулі депозитарного обліку Центрального депозитарію,
НБУ /зміна внесеної інформації/надання відповідного
документу в рамках здійснення правочинів щодо цінних
паперів, які виконуються з дотриманням принципу
"поставка цінних паперів проти оплати"

50,00 грн.

передплата

6.2. Засвідчення довіреності від фізичної особи-депонента на за одну довіреність
право участі та голосування на зборах акціонерного
товариства

200,00 грн.

передплата

6.3. Абонентська плата за обслуговування рахунку в цінних За одну годину (розраховується
паперах депонента внаслідок продовження операційного виходячи із кількості годин
дня Депозитарної установи
продовження операційного дня, але
не пізніше 22.00)

1500,00 грн.

сплачується Депонентом не пізніше 20 числа
місяця, наступного за звітним, на підставі актарахунку виконаних робіт

Облік прав на недержавні цінні папери на рахунку в
цінних паперах депонента

5. Інформаційні операції
5.1. Видача виписки з рахунку в цінних паперах за запитом
депонента
5.2. Видача виписки з рахунку в цінних паперах за запитом
депонента (при відправленні виписки за межі України)

Послуги щодо здійснення виплати доходів за цінними
паперами
7.1. Перерахування грошових коштів в національній або
іноземній валюті (доходів за цінними
паперами,погашення), що надійшли на рахунок
Депозитарної установи для перерахування Депоненту
до 100,00 грн. (або еквівалент в валюті)
7.

від 100,00 грн. до 500,00 грн. (або еквівалент в валюті)

за одну операцію

від 500,00 грн. до 500 000,00 грн. (або еквівалент в
за одну операцію
валюті)
від 500 000,00 грн. до 10 000 000,00 грн.(або еквівалент в за одну операцію
валюті)
за одну операцію
понад 10 000 000,00 грн. (або еквівалент в валюті)
8.

Оплата утримується під час перерахування на
поточний рахунок Депонента, або при виплаті
через касу ДУ. Додатково утримуються комісії
банківських установ за перерахування грошових
коштів (у разі наявності) .

не тарифікується
20,00 грн.
100,00 грн.
200,00 грн.
600,00 грн.

Обслуговування міжнародних операцій з
недержавними цінними паперами

8.1. Облікові операцій щодо недержавних цінних паперів, за одну операцію
розміщених за межами України (транскордонні
операції)

10 EUR +
вартість послуги
(операції), сплаченої ДУ
Центральному
депозитарію

Послуга оплачується Депонентом на підставі
акта-рахунку за наступний за звітним місяць до
20 числа наступного місяця. Витрати
розраховуються на підставі документів, наданих
ЦД.

8.2. Переказ (поставка / отримання без оплати або
за одну операцію
поставка / отримання проти оплати поза фондовою
біржею) недержавних цінних паперів між
депозитарними установами - клієнтами Центрального
депозитарію
8.3. Грошові виплати (дивіденди/доходи, погашення,
за одну операцію
компенсації, тощо)

30 EUR

сплачується Депонентом не пізніше 20 числа
місяця, наступного за звітним, на підставі актарахунку

Тарифікується згідно п.7
+Депонент компенсує
вартість послуги
(операції), сплаченої ДУ
Центральному
депозитарію, та комісій
банківських установ за
перерахування грошових
коштів на банківський
рахунок Депонента.

Оплата утримується під час перерахування на
банківський рахунок Депонента. Додатково
утримуються комісії банківських установ за
перерахування грошових коштів (у разі
наявності). Вартість послуги (операції),
сплаченої ДУ Центральному депозитарію,
сплачується Депонентом на підставі актарахунку за наступний звітний місяць, не пізніше
20 числа наступного місяця. (Витрати
розраховуються на підставі документів, наданих
ЦД)

9.

Обслуговування міжнародних операцій з державними
цінними паперами

9.1. Облікові операцій щодо державних цінних паперів,
розміщених за межами України

1 розпорядження

9.2. Грошові виплати (дивіденди/доходи, погашення,
компенсації, тощо)

за одну операцію

20 EUR + додаткові
витрати*

Тарифікується згідно п.7
+Депонент компенсує
вартість послуги
(операції), сплаченої ДУ
Центральному
депозитарію, та комісій
банківських установ за
перерахування грошових
коштів на банківський
рахунок Депонента.

До додаткових витрат, зазначених у п.9.1,
відносяться витрати іноземного депозитарію,
якщо немає прямих кореспондентських відносин
між іноземним депозитарієм та банкомкореспондентом Національного банку.Додаткові
витрати оплачуються (компенсуються)
Депонентом на підставі акта-рахунку за
наступний за звітним місяць до 20 числа
наступного місяця. Додаткові витрати
розраховуються на підставі документів, наданих
НБУ.

Оплата утримується під час перерахування на
банківський рахунок Депонента. Додатково
утримуються комісії банківських установ за
перерахування грошових коштів (у разі
наявності). Вартість послуги (операції),
сплаченої ДУ Центральному депозитарію,
сплачується Депонентом на підставі актарахунку за наступний звітний місяць, не пізніше
20 числа наступного місяця. (Витрати
розраховуються на підставі документів, наданих
ЦД)

ПРИМІТКИ:
1.

Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі п.п. 196.1.1 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу України.

2.

Вартість послуг згідно з Тарифами, зазначеними в євро (EUR), розраховується ДУ в національній валюті України за офіційним курсом НБУ станом
на останній робочий день місяця, в якому надавалася послуга.

