Перелік та вартість послуг депозитарної установи АТ "БАНК АЛЬЯНС"
для юридичних осіб резидентів
№
п.п.
1.
1.1
1.2
1.3
2
2.1

Назва послуги
Адміністративні операції
Відкриття рахунку в цінних паперах
Внесення змін до анкети депонента
Закриття рахунку у цінних паперах
Облікові операції
Зарахування, списання, переказ прав на цінні папери (від
номінальної вартості пакету цінних паперів) (за винятком
державних цінних паперів)

Тариф (грн. / %)
250 грн.
100 грн.
200 грн.

Умови нарахування
Разово при відкритті рахунку
За операцію
Разово при закритті рахунку

0,01% від номінальної вартості пакету ЦП,
не менше 100,00 грн і не більше 1000,00
За операцію
грн.

2.2

Зарахування, списання, переказ прав на державні цінні
папери (від номінальної вартості пакету цінних паперів) 500 грн.
в т.ч. з використанням програмних засобів ОВДП-онлайн)

2.3

Зарахування, списання, переказ прав на цінні папери за
0,01% від номінальної вартості пакету ЦП,
договорами щодо цінних паперів, які укладаються на
не менше 100,00 грн і не більше 1000,00
За операцію
фондовій біржі, (від номінальної вартості пакету цінних
грн.
паперів)

2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.1.1
4.1.2

4.2.
4.3
4.4
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2

Встановлення обмежень прав на цінні папери/зняття
обмежень прав на цінні папери
Відміна розпорядження на проведення операції
Термінове проведення облікової операції (протягом двох
годин з моменту надання розпорядження на проведення
облікової операції)
Облік прав на цінні папери
Депозитарний облік цінних паперів, прав на цінні папери
(за винятком державних цінних паперів та облігацій
місцевих позик)
Депозитарний облік державних цінних паперів та
облігацій місцевих позик)
Виплата доходів за ЦП та коштів від погашення ЦП
Інформаційні операції
Видача виписок про стан рахунку в цінних паперів
або обіг цінних паперів на рахунку:
після проведення операції
надання виписки про стан рахунку в цінних паперів або
обіг цінних паперів на рахунку на вимогу депонента
Повідомлення про корпоративні дії емітента, зупинення
обігу/відновлення обігу, скасування випуску,
блокування/розблокування за рішенням НКЦПФР (за
запитом Депонента)
Надання інформаційних послуг
Надання довідково-аналітичних матеріалів
Інші операції по обслуговуванню рахунку в цінних
паперах
Комісія за оформлення документів для депонента
співробітниками депозитарної установи:
документів для відкриття та внесення змін по рахунку в
ЦП
розпорядження для проведення депозитарної операції
Обслуговування рахунку в цінних паперах депонента
внаслідок продовження операційного дня

За операцію

0,01% від номінальної вартості пакету ЦП,
За операцію
але не менш ніж 80 грн.
100 грн.
За операцію
Подвійний тариф

За операцію

0,01% від заг. номінальної вартості ЦП, але
не меньше 100,00 грн. та не більше 1000,00 за місяць
грн.
0,003% від заг. номінальної вартості ЦП,
за місяць
але не меньше 200,00 грн.
200,00 грн
за операцію

не тарифікується

За операцію

80 грн.

За операцію

30,00 грн.

за операцію

не тарифікується
Додаткова угода

100 грн.
30,00 грн.
1200,00 грн. за кожну
годину продовження

Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі ст 196.1.1 Закона України
1. Тарифи на послуги та операції указані без урахування вартості поштових послуг на випадок надання

2.У випадку попередньої оплати, разом з пакетом документів для проведення операції надається платіжний

