Додаток №1
до наказу Генерального директора
ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА"
№8/1/ОД від 20.01.2021 р.

Тарифи та перелік послуг, що надає депозитарна установа
ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» (далі – Товариство, Депозитарна установа)
для юридичних осіб
НАЗВА ОПЕРАЦІЇ

№

Тариф «СТАНДАРТ»

АДМІНІСТРАТИВНІ ОПЕРАЦІЇ
1.

Відкриття рахунку у ЦП:

2.

Внесення змін до анкети рахунку у ЦП (у тому числі зміна
тарифного плану)
Закриття рахунку у ЦП

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

100,00 грн.

Безкоштовно

20,00 грн.

20,00 грн.

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 рахунку
20,00 грн.
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:

75,00 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»

(виключно для Депонентів-клієнтів
торгівця цінними паперами Товариства
за договорами брокерського
обслуговування)

Безкоштовно
Безкоштовно*
250,00 грн. за операцію**
50,00 грн. за операцію***
20,00 грн.
50,00 грн.
75,00 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
Безкоштовно
Депонента для забезпечення розрахунків за договорами щодо
операцію
державних ЦП, які укладаються на організаторах торгівлі
ІНШІ ОПЕРАЦІЇ
Виплата доходу за ЦП
0,5% від суми виплати, але не
0,5% від суми виплати, але не менше
(виплата доходу в розмірі до 50,00 грн. та виплати доходу за
менше 20,00 грн. та не більше
20,00 грн. та не більше 500,00 грн.
державними ЦП, придбаними в Товариства за дилерським
500,00 грн.
договором, не тарифікуються)
Інформаційно-консультативні послуги
За додатковою угодою

* за виключенням виконання розпоряджень на зарахування державних цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, в кількості менше ніж 10 штук. Вартість
послуг становить 300 грн. та вноситься на умовах передоплати.
** не нараховується за договорами застави, за якими заставодержателем виступає Товариство та при списанні державних ЦП на користь Товариства в результаті
укладення дилерського договору з Товариством. За виключенням списання державних ЦП, номінованих в іноземній валюті, в кількості менше ніж 10 штук у разі,
якщо їх зарахування відбулось після набрання чинності цими Тарифами та період обліку прав на дані ЦП становить менше 1-го року. Вартість такої послуги в
розмірі 300 грн. вноситься на умовах передоплати.
*** не нараховується за договорами застави, укладеними для забезпечення зобов’язань за договорами позики, окрім договорів кредиту, укладених з банками.
**** не нараховується у випадку укладення хоча б однієї біржової угоди протягом звітного місяця за договором на брокерське обслуговування, укладеним з
Товариством, та у разі обліку на останній день розрахункового місяця на рахунку державних ЦП, придбаних в Товаристві в результаті укладення дилерського
договору;
Інші послуги щодо обслуговування рахунків у цінних паперах надаються за додатковими угодами
Абонентська плата за облік прав на ЦП не нараховується на період дії рішення НКЦПФР про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку ЦП,
за умови якщо на рахунку депонента не обліковуються права за іншими ЦП.
Депонент сплачує (відшкодовує) послуги третіх осіб, в тому числі вартість витрат за послуги банківських установ, 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.

