Тарифи на обслуговування іноземних цінних паперів*, що надає Депозитарна
установа ПАТ «БАНК ВОСТОК» Депонентам

№

Назва послуги (плати)

Тариф, грн. (%)

Умови
нарахування

В системі депозитарію Національного банку України
1

Проведення облікових операцій

2.

Надання інформаційних
іноземних цінних паперів

повідомлень

3.

Зберігання (облік) іноземних цінних паперів

4.

Обслуговування грошових
іноземних цінних паперів

розрахунків

щодо

щодо

15 євро

За одну операцію
/ розпорядження

2,5 євро

За одне
повідомлення

0,01%, але не менше 5 євро
(за кожний вид цінного
паперу)

За один
календарний
місяць (в т.ч.
неповний)

20 євро
плюс додаткові витрати

За одне
розпорядження

В системі депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (далі – «ЦД»)
5

Проведення облікових операцій з борговими ЦП
За одну операцію
(за винятком операцій блокування/розблокування 7 євро+ відповідний тариф ЦД
/ розпорядження
ЦП)

6.

Проведення
облікових
операцій
блокування/розблокування боргових ЦП

7.

Зберігання (облік) іноземних боргових цінних
паперів

8.

Обслуговування грошових
іноземних цінних паперів

9.

Інші операції

розрахунків

щодо

5 євро

20 євро

7 євро+ відповідний тариф ЦД

За одну операцію
/ розпорядження
За один
календарний
місяць (в т.ч.
неповний)
За одне
розпорядження

5 євро+ відповідний тариф ЦД За одну операцію

Додаткова плата.
Будь-які додаткові витрати, які Депозитарна установа понесе від імені Депонента у зв’язку з проведенням
операцій Депонента, розрахунками в цінних паперах чи грошових коштах, виплатою доходів,
відшкодуванням податків, реєстрацією цінних паперів, конвертацією або використанням прав тощо, буде
перекладено на Депонента.
*) під терміном «іноземні цінні папери» в цих тарифах розуміються цінні папери, яким призначений
міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, що має будь–який префікс відповідно до
міжнародного стандарту ISO 6166, крім «UA».
Вартість послуг згідно з цими тарифами, зазначеними в євро (EUR), розраховується Депозитарною
установою в національній валюті України по курсу НБУ станом на останній день місяця, в якому
надавались послуги. Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об'єктом
оподаткування ПДВ на підставі ст.196.1.1 Податкового кодексу України.

