
 

 

 
 

 
 
 
Додаток №7 
до Генерального договору  
у редакції, затвердженій наказом Генерального 
директора ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» 
№92/ОД від 25.06.2021 р. 

 
ТАРИФИ  ТОРГОВЦЯ 

 

Тариф «Internet Trading» 

Комісія за угоди з цінними паперами (крім угод 
з державними цінними паперами, угод РЕПО 
та угод, укладених через особистий кабінет 
Клієнта) 

0,2 % від суми угоди, але не менше 200 грн.   

Комісія за угодами, укладеними через 
особистий кабінет Клієнта 

0,09 % від суми угоди, але не менше 15,00 грн. 
за угоду 

Комісія за угоди з державними цінними 
паперами 

0,05 % від суми угоди, але не менше 200 грн. 
та не більше 2 000 грн. 

Комісія за угодами РЕПО 
0,2%  від суми угоди, але не менше 100 грн. та 
не більше 200 грн. 

Виставлення/зняття заявок по телефону безкоштовно 

Разова консультація аналітика по телефону безкоштовно 

Виведення грошових коштів з Інвестиційного 
рахунку 

15,00 грн. 

Абонентська плата відсутня 

 

Тариф «Brokerage» 

Комісія за угоди з цінними паперами (крім угод 
РЕПО та угод з державними цінними 
паперами) 

0,2 % від суми угоди, але не менше 200 грн.   

Комісія за угоди з державними цінними 
паперами 

0,05 % від суми угоди, але не менше 200 грн. 
та не більше 2 000 грн. 

Комісія за угодами РЕПО 
0,2% від суми угоди, але не менше 100 грн. та 
не більше 200 грн. 

Виставлення/зняття заявок по телефону безкоштовно 

Разова консультація аналітика по телефону безкоштовно 

Виведення грошових коштів з інвестиційного 
рахунку 

15,00 грн. 

Абонентська плата відсутня 
Умовами Замовлення за Генеральним договором може бути встановлена інша вартість послуг. 
 
 

Тариф строкового ринку 

Найменування 
контракту - 
Розрахунковий 
ф’ючерсний контракт: 

За один контракт (з урахуванням комісії біржі), грн. 

безадресні угоди, 
що призводять до 

відкриття / 
закриття позиції в 
різні торгові дні 

безадресні угоди, 
що призводять до 

відкриття та 
закриття позиції 
протягом одного 

торгового дня 

Адресні 
контракти 

Організація 
виконання 

На Індекс українських 
акції 

10,00 5,00 10,00 20,00 

На курс долара США – 
українська гривня 

12,00 12,00 12,00 24,00 

На ціну однієї тройської 
унції афінованого 
золота 

12,00 6,00 12,00 24,00 

На курс євро - долар 
США 

6,00 3,00 6,00 12,00 

На індекс BITCOIN 9,00 4,50 9,00 18,00 



 

 

 
 

На ціну нафти сорту 
BRENT 

6,00 3,00 6,00 12,00 

На ціну однієї тройської 
унції афінованого 
срібла 

1,20 0,60 1,20 2,40 

На курс фунт стерлінгів 
- долар США 

6,00 3,00 6,00 12,00 

На курс долара США – 
японська єна 

6,00 3,00 6,00 12,00 

На ціну пшениці 1,00 0,50 1,00 2,00 

На ціну кукурудзи 1,00 0,50 1,00 2,00 

 

 


