Тарифи та перелік послуг, що надає Депозитарна установа ПАТ «БАНК ВОСТОК» Депонентам
(фізичним особам резидентам)
№

Назва послуги (плати)

Тариф, грн. (%)

Умови
нарахування

Адміністративні операції
1. Відкриття рахунку у цінних паперах фізичній особі

50 грн.

За одну операцію

2. Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах

50 грн.

За одну операцію

3. Закриття рахунку у цінних паперах

Облікові операції

Депозитарний облік цінних паперів - облік цінних
3. паперів, прав на цінні папери (виходячи з номінальної
вартості пакету ЦП).

0,002 % від номінальної
вартості пакету, але не
менше 25,00 грн. та не
більше 750,00 грн.

Обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у
цінних паперах (операції зарахування, списання,
4.
переказ, вартість послуг розраховується виходячи з
номінальної вартості пакету ЦП):

0,05 % від номінальної
вартості пакету, але не
менше 50,00 грн. та не
більше 500,00 грн.

За одну операцію

500,00 грн.

За одну операцію

50,00 грн.

За одну операцію

5.

Обтяження ЦП зобов’язаннями (зняття обмежень в
обігу ЦП)

За кожний місяць

Розрахункові операції
Блокування або розблокування цінних паперів на
рахунку у цінних паперах для забезпечення
6.
розрахунків за правочинами щодо цінних паперів за
принципом «поставка проти оплати»

0,001% від номінальної
Зберігання цінних паперів, заблокованих для
вартості цінних паперів, але
7. забезпечення розрахунків за правочинами щодо
не менше 200,00 грн. та не
цінних паперів за принципом «поставка проти оплати»
більше 500,00 грн.

За один місяць

0,002% від вартості
Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, які
договору, але не менш ніж
8. укладаються на біржі (за принципом «поставка проти
50,00 грн. та не більш ніж
оплати»)
300,00 грн.

За одну операцію

Інформаційні операції
9.

Надання виписок за цінними паперами по запиту
Депонента та інших інформаційних довідок

20 грн.

За одну операцію

Інші послуги
За одну операцію.
У випадку
здійснення
платежу в
Перерахування доходів по ЦП на банківський рахунок 0,01%, але не менше 10 грн. іноземній валюті
10.
Депонента
та не більше 100 грн.
відшкодовуються
всі банківські
комісії за
здійснення
платежу.

11.

Обслуговування рахунку в цінних паперах за межами
регламентного часу Центрального депозитарію

250,00 грн. + тариф
Депозитарію

12.

Інші послуги, передбачені чинним законодавством
України

За окремою угодою

Обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами
Послуги зі зберігання цінних паперів, яким
призначений міжнародний ідентифікаційний номер
13.
цінних паперів, що має будь-який префікс відповідно
до міжнародного стандарту ІSO 6166, Крім UA

За окремою угодою

За одну годину
Сплачує Депонент
за розпорядження
якого
продовжується
операційний день
Центрального
депозитарію

Депозитарне обслуговування операцій з цінними
паперами, що обліковуються на рахунку Центрального
14.
За окремою угодою
депозитарію, відкритому в Депозитаріях іноземних
держав
Тарифи, які наведені в пп. 1-7 розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом
оподаткування ПДВ на підставі п.196.1 статті 196 «Податкового кодексу України» № 2755-VI від
02.12.2010р.

