Діють з 20 липня 2016р.

Тарифи на депозитарні послуги депозитарної у станови АТ «АЛЬТБАНК» для фізичних осіб
№
п /п
1.

2.

Вид операції

Умови нарахування

Вартість послуги (опера ц і ї )

за одну операцію
за одну операцію
за одну операцію

150,00 грн
50,00 грн
30,00 грн

за одну операцію

100,00 грн

за одну операцію

100,00 грн

за одну операцію

50,00 грн

за одну операцію

50,00 грн

Блокування, розблокування прав на цінні папери

за одну операцію

200,00 грн

Блокування/розблокування прав на цінні папери для
забезпечення розрахунків за правочинами щодоцінних паперів
з дотриманням принципу "п оставка цінних паперів проти
оплати"

за одну операцію

Адміністративні операції
Відкриття рахунку в цінних паперах
Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах
Закриття рахунку в цінних паперах за ініціативою власника
Облікові операції
За рахування, списання, переказ прав на цінні папери
За рахування, списання, переказ прав на цінні папери за
п равочинами щодо цінних паперів, які виконуються з
дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти
оплати"
Списання прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах
депонента внаслідок викупу Емітентом АТ «АЛЬТБАНК»
цінних паперів власного випуску
За рахування прав на цінні папери на рахунок в цінних паперах
депонента-спадкоємця в зв'язку з прийняттям спадщини

Бл окування, розблокування цінних паперів для забезпечення
оп ерацій щодо отримання кредиту рефінансування або як
предмету інших операцій з підтримання ліквідності банків

50,00 грн
за одну операцію (оплата
здійснюється власн иком цінних
папрів)

200,00 грн

за одну операцію

100,00 грн

за один місяць (при н а яв н ос ті
ц інних паперів на рахунку в цінних
паперах п ротягом міс яця)
за один м іс яц ь (п ри н а яв н ос ті
за блокованих цінних п а п ерів н а
рахунку в цінних паперах протягом
місяця)

Входить до ва ртос ті пос луг и з
відкри ття ра х у н ку в ц інних
паперах

Відміна депозитарної операції:
 за розпорядженням депонента;



3.

з п ричини пом илкових реквізитів в документах,
наданих депонентом ;
з п ричини відміни ініційованої депозитарної операції в
зв 'язку з відсутністю зустрічного розпорядження
кон трагента, тощо

Депозитарний облік цінних паперів
Облік прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах
депонента
Обл ік прав на цінні папери, що заблоковані на рахунку в цінних
паперах депонента для забезпечення розрахунків за
правочинами щодо цінних паперів за принципом "поставка
п роти оплати"

0 , 002% від ном інальної вартос ті
ц інних паперів, але не менше 200
г рн . та н е біл ьше 4 5 0 г рн .

за повний або неповний місяць

0 , 05% річних в ід номінальної
вартості цін н и х па перів , що
бл окуються в якості застави, а л е
н е менше 400 грн. та н е біл ьше
6500 г рн

за 1 (один ) лист

30,00 грн

за 1 (одну ) довідку

50,00 грн

за одну операцію

60,00 грн

за одну довіреність

120,00 грн

Перерахування грошових коштів (доходів за цінними
п аперами, погашення), що надійшли на рахунок Депозитарної
у станови для перерахування Депоненту

за одну операцію (тариф
застосовується від суми, що
перевищує 500 грн )

0 ,1 % від суми, що н а дійшла н а
рахунок Депозитарної ус та н ов и
для перерахування Д еп он ен ту ,
але не менше ніж 30,00 грн. та не
більше 5 0 0 грн .

Перерахування доходів за цінними паперами у вигляді цінних
паперів, що надійшли на рахунок Депозитарної установи для
перерахування Депоненту

за одну операцію

100,00 грн

Обл ік прав на цінні папери, що заблоковані у якості застави для
отримання кредиту рефінансування або для здійснення інших
оп ерацій з підтримання ліквідності банків
4.

Інформаційні операції

5.

Ви дача виписки з рахунку в цінних паперах за запитом
депонента
Форм ування та надання інформаційних довідок за запитом
депонента
Ін ші послуги
Внесення інформації до реєстру брокерів /зміна
внесеної інформації/надання відповідного документу
За свідчення довіреності від фізичної особи- депонента на право
у часті та голосування на зборах акціонерного товариства

А бонентська плата за обслуговування рахунку в цінних паперах
депонента внаслідок продовження операційного дня
Депозитарної установи
Обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами

за продовження одного
операційного дня

за окремою у г одою

на 30 хвилин — 120 г ри вен ь
на 1-у годину — 240 г ри вен ь
на 2 -і години — 350 г ривень
більше ніж на 2-і години, а л е н е
пізніше 22.00 — 600 г ривень
за окремою у годою

