ТАРИФИ
на депозитарні послуги, які надає депозитарна установа ТОВ «АЙ ПІ СЕК’ЮРІТІЗ»
№

Назва послуги

Тариф (грн, %)

Умови нарахування

Адміністративні операції
1

2
3

Відкриття рахунку в цінних паперах:
- для фізичних осіб
- для юридичних осіб - резидентів
- для юридичних осіб - нерезидентів
Закриття рахунку в цінних паперах
Внесення змін до анкети депонента

100,00 грн
400,00 грн
600,00 грн
безкоштовно
безкоштовно

за операцію

за операцію
за операцію

Облікові оперції
4

0,05% номінальної вартості
цінних паперів,
але не менше 100 грн
і не більше 500 грн

Зарахування, списання,
переказ прав на цінні папери

5

Облік прав на цінні папери*

6

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

0,0035% номінальної
вартості цінних паперів,
але не менше 100 грн

300,00 грн

за операцію

За повний чи неповний
місяць на кінець
місяця
(від номінальної
вартості по кожному
емітенту окремо)
за операцію

Інформаційні операції
Надання виписки з рахунку в цінних
паперах:

7

- після провередення операції на
рахунку в цінних паперах
- станом на останній день місяця
- про операції на рахунку за
поточний місяць
- за запитом Депонента

безкоштовно
безкоштовно
безкоштовно
50,00 грн

за виписку

Інші операції
8

Перерахування доходів за цінними
паперами на банківський рахунок
Депонента

Продовження операційного дня
Депозитарної установи

0,01%, але не менше 100 грн
та не
більше 500 грн

за операцію

до 30хв. – 150 грн;
до 1 години – 250 грн;
до 2 годин – 350 грн;
до 3 годин – 450 грн;
до 4 годин, але не пізніше
22.00 – 550 грн

за письмовим
зверненням
Депонента

* - плата за облік прав на цінні папери нараховується в останній робочий день місяця при наявності залиишку цінних
паперів на рахунку депонента на початок останнього робочого дня поточного місяця
Тарифи розраховані без урахувань ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі розділу V,
ст.196, п.196.1.1. згідно Податкового кодексу України.

