Прийнято
Рішенням Тарифного комітету ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Протокол
№ 49 від 29.12.2016 р.
Голова Тарифного комітету
Мойсєєнко А.І. /_______________/

Тарифний план "Економний" на послуги Депозитарної установи ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" для юридичних осіб
№

НАЙМЕНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ (ОПЕРАЦІЇ)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

АДМІНІСТРАТИВНІ ОПЕРАЦІЇ
Ідентифікація юридичної особи
Відкриття / розблокування рахунку у цінних паперах для юридичної особи
Закриття рахунку у ЦП для юридичної особи
Зміна реквізитів по рахунку у цінних паперах для юридичної особи
Реєстрація керуючого рахунком у цінних паперах ( юридичної особи)
ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ ПО ВИКОНАННЮ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ВЛАСНИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ

2.1.

Переказ/списання прав на цінні папери для юридичної особи

2.2.

Зарахування прав на цінні папери для юридичної особи

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.

Абонентна плата за облік ЦП на рахунку у цінних паперах для фізичної особи з розрахунку
номінальної вартості пакету ЦП в місяць за наявності ЦП на рахунку

4.2.

Перерахування доходів по ЦП

4.3.

Комісія за оформлення документів щодо депозитарних операцій за 1 документ
Повернення 1 пакета документів на доопрацювання після аудиту на повноту та відповідність
чинному законодавству
Підтвердження справжності підпису на довіреності на право участі та голосування на
загальних зборах
Засвідчення копій документів, що подаються Депозитарній установі
Плата за обслуговування рахунку в цінних паперах депонента в наслідок подовження
операційного дня депозитарної установи на 30 хвилин/ на 1 годину/2 години/ більше ніж 2
години, але не пізніше 22.00 години
Звірка платіжних документів за депозитарними операціями за період
Інші депозитарні послуги, передбачені чинним законодавством

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

60 UAH
160 UAH
Не тарифікується
60 UAH
100 UAH
0,1% від ном.вартості (але не
менш 200,00 UAH)
0,05 % від ном.вартості (але не
менш 100,00 UAH та не більше
3000 UAH)

ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
Надання виписки про операції або про стан рахунку в цінних паперах на вимогу для юридичної
особи
Видача довідок щодо депозитарної діяльності на вимогу для юридичної особи
Передача інформації щодо операцій емітента з цінними паперами та /або надання інформації
про проведення емітентом загальних зборів акціонерів, розпоряджень НКЦПФР, Депозитарієв
ІНШІ ОПЕРАЦІЇ

4.1.

4.4.

ТАРИФ

70 UAH
150 UAH
50 UAH
до 100 тис.грн. – 200,00 UAH
від 100 тис. грн. до 500 тис. грн. –
300,00 UAH
від 500 тис.грн. до
1 млн. грн. – 400,00 UAH
від 1 млн. грн. до 2 млн. грн. –
500,00 UAH
від 2 млн. грн. до 5 млн. грн. –
700,00 UAH
від 5 млн. грн. до 7 млн. грн. –
900,00 UAH
від 7 млн. грн. до 10 млн. грн. –
1000,00 UAH
від 10 млн. грн. до 15 млн. грн. –
1500,00 UAH
від 15 млн. грн. – 2000,00 UAH
0.1% від суми доходу не менше
50,00 UAH
10 UAH
50 UAH
100 UAH
50 UAH
300 UAH /600 UAH /800 UAH
/1000 UAH

Термінове виконання розпоряджень у строк до 2 годин в операційний час обчислюється у подвійному тарифі
Подовження операційного дня Депозитарію на вимогу депонента та вартість операції Депозитарію сплачує Депонент
Наведені послуги не є об`єктом оподаткування ПДВ відповідно до Податкового кодексу України (Ст. 196 п.1.1)

100 UAH
За додатковою угодою

