Діють з 01.03.2020

Тарифи та перелік послуг,
що надає Депозитарна установа АТ «АЛЬТБАНК» Депонентам
№

Назва депозитарної операції

Тарифи
Фізичні особи (грн.)

Юридичні особи (грн.)

600,00

1.Адміністративні операції
1.1.

Відкриття рахунку в цінних паперах

250,00*

1.2.

Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах

100,00

1.3.

Закриття рахунку в цінних паперах

200,00
плата не стягується

2. Облікові операції
2.1

Зарахування, списання, переказ прав на цінні папери

Обтяження цінних паперів зобов’язаннями:
-блокування/розблокування
2.3.
Зарахування/списання цінних паперів за правочинами щодо
цінних паперів, які укладаються на фондовій біржі
2.4.
Зарахування/списання цінних паперів за правочинами щодо
цінних паперів, які укладаються на позабіржовому ринку за
принципом «Поставка проти оплати»
2.5.
Блокування/розблокування цінних паперів на рахунку для
забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних
паперів за принципом «Поставка проти оплати»
3. Депозитарний облік цінних паперів
2.2.

3.1.

Облік прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах (на
місяць):
- корпоративні ЦП (від номінальної вартості)
- державні ЦП (від номінальної вартості)

Облік прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах
депонента, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної
особи
4. Інформаційні операції
3.2.

4.1.

4.2.

Видача виписки з рахунку у цінних паперів:
-після проведення операції
-за період (щомісячно)
Видача виписки/довідки за запитом депонента

0,03%, але не менше 100,00 та не
більше 300,00
200,00

0,03% ,але не менше 200,00 та не
більше 700,00
300,00

0,03%, але не менше 50,00 та не більше
250,00
400,00

0,03%, але не менше 150,00 та не
більше 350,00
400,00

50,00

50,00

до 500 000,00-плата не стягується
500 000,00-1 000 000,00 - 200,00
1 000 000,00 - і вище - 300,00
0,005%, але не менше 100,00 та не
більше 1000,00
-

0,005%, але не менше 250,00 та не
більше 850,00
0,005%, але не менше 100,00 та не
більше 1000,00
1,00

окремо не встановлюється

50,00

50,00

5. Інші послуги
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

Перерахування грошових коштів (доходів за цінними
паперами, погашення), що надійшли на рахунок депозитарної
установи для перерахування депоненту
Обслуговування рахунку в цінних паперах депонента
внаслідок продовження операційного дня депозитарної
установи (за кожну годину продовження, але не пізніше 22:00)
Оформлення бланків розпорядження для обслуговування
рахунку у цінних паперах (за один бланк)
Інші операції (послуги)

0,02% від суми перерахувань, але не
менше 50,00 та не більше 500,00

0,02% від суми перерахувань, але
не менше 100,00 та не більше
1000,00
тариф Депозитарію
+500,00

50,00

80,00

За домовленістю сторін, на підставі додаткової угоди

Додатково до обслуговування зберігачем активів ІСІ
Аналіз даних відносно складу та структури активів ІСІ (за
один розрахунок)
5.6.
Засвідчення довідок про вартість чистих активів/звіту/тексту
змін до проспекту емісії цінних паперів ІСІ (за один документ)
Додатково до обслуговування Емітентів цінних паперів

300,00

Масове відкриття рахунків в цінних паперах власників та
зарахування ЦП на рахунки в цінних паперах власників (за
кожного власника)
Облік прав на ЦП на рахунках в цінних паперах власників (на
місяць)

50,00

5.5.

5.7.

5.8.

200,00

До 10 рахунків - 200,00
Від 11 до 50 рахунків - 300,00
Більше 50 рахунків - 500,00

5.9.

Списання ЦП з рахунків в ЦП власників на підставі
розпорядження емітента (за один рахунок)

100,00

*Для власників платіжних карток Mastercard Platinum АТ «АЛЬТБАНК» пакету «Преміум» - тариф не передбачено.
Тарифи (крім п. 5.4.) розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі п. 196.1.1 ст. 196
Податкового Кодексу України.
Тарифи можуть бути змінені Депозитарною установою. Тарифи розміщуються на офіційному веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет
www.altbank.ua, де з ними може ознайомитися Депонент.
Тариф за депозитарний облік прав на цінні папери та операції з облігаціями внутрішньої державної позики та/або іншими цінними паперами,
номінованими в іноземній валюті, розраховується відповідно до валюти, в якій вони номіновані та конвертуються у гривню за курсом Національного
банку України на дату нарахування.
Тариф за депозитарний облік прав на цінні папери нараховується в останній робочий день місяця при наявності залишку цінних паперів на
рахунку Депонента.
%-ою базою для розрахунку вартості послуг є номінальна вартість пакету цінних паперів.
Тариф за депозитарний облік прав на цінні папери, обіг по яких призупинено (згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку щодо всього випуску цінних паперів), випуск по яких анульовано та за відсутності на рахунку інших цінних паперів або при нульових залишках на
рахунку протягом місяця не нараховується.
Тариф за депозитарний облік прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах Депонента, щодо якого Депозитарною установою прийнято
рішення призупинити надання послуг у зв'язку з несплатою депозитарних послуг, протягом місяця не нараховується.

