Затверджено Протоколом №14 засідання Тарифного комітету ПАТ «Айбокс Банк» від 13 квітня 2017 року

ТАРИФИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ ПАТ «АЙБОКС БАНК» НА
ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ЕМІТЕНТІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
(при проведенні дематеріалізації та операцій з дематеріалізованими цінними паперами)
Прийом документів на проведення облікових операцій

9.00-16.00

Прийом документів на виконання адміністративних операцій
Обідня перерва
№

Вид операції

1.

Адміністративні операції

1.1

Відкриття рахунку у цінних паперах
власникам (згідно наданого реєстру)

Вартість операції

9.00-17.30
без перерви
Порядок та строк
оплати

10,00 грн. (Примітка 1), але:
До 5-ти рахунків - не менше 50,00 грн.
та не більше 250,00 грн.

Згідно умов
договору

Більше 5-ти рахунків – не менше
500,00 та не більше 25 000,00 грн.
Закриття рахунку у ЦП (за умови
відсутності ЦП та заборгованості з
оплати послуг)

10,00 грн. (Примітка 1), але не менше
500,00 та не більше 1000,00 до 5-ти осіб;

1.3

Внесення змін до Анкети Емітента

Більше 5-ти – не менше 1000,00 та не
більше 30 000,00 грн.
100,00 грн. (Примітка 10)

1.4

Проведення первинної ідентифікації
Емітента

1.4.

Підтвердження підпису розпорядника
100,00 грн. (Примітка 2)
рвхунку та відбитку печатки юридичної
особи (за наявності) на картці зразків
підпису та відбитку печатки юридичної
особи
Облікові операції
Зарахування, списання, переказ прав на ЦП на рахунку у ЦП:

1.2

2.
2.1.
2.1.1

Зарахування цінних паперів на рахунок
власника (згідно розпорядження
Емітента)

Списання цінних паперів з рахунку власника
(в т. ч. при переведенні реєстру до іншої
депозитарної установи)
2.1.2

3.1.3

3.

Підготовка розпорядження на проведення
облікової операції та інших документів
згідно Положення депозитарної установи
Інформаційні операції

Згідно умов
договору

10,00 грн. (Примітка 1), але :
До 5-ти рахунків – не менше 50,00 грн.
Та не більше 250,00 грн.
Більше 5-ти рахунків – не менше
500,00 та не більше 25 000,00 грн.
10,00 грн. (Примітка 1), але не менше
500,00 грн та не більше 1000,00 до 5-ти
рах.,

100,00 грн. (Примітка 9)
100,00 грн. (Примітки 8,2)

2.1.8

Згідно умов
договору

100,00 грн (Примітка 12)

5,00 грн. (Примітка 1)Більше 5-ти
рахунків – не менше 500,00 та не більше
25 000,00 грн.
Обтяження або зняття обтяження
цінних паперів

Згідно умов
договору

Згідно умов
договору

3.1
3.1.1

Видача першої виписки з рахунку у ЦП власника:
після проведенної операції

3.1.2

Надання відомостей ( інформації) на вимогу
Емітента по рахунку власника, відкритого
Емітентом
Надання паперової форми переліку власників
цінних паперів, яким Емітент відкрив
рахунки у цінних паперах (в т.ч. обліковий
реєстр)
Надання електронної форми переліку
власників цінних паперів, яким Емітент
відкрив рахунки у цінних паперах (в т.ч.
обліковий реєстр)
Організація та надання власникам
повідомлень, листів, виписок з рахунку у
цінних паперах
Прийом реєстру від Реєстратора та
надання його до Депозитарію на зберігання
(одноразово)

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

не тарифікується
50,00 грн. (Примітка 9)

100,00 грн. (Примітка 2)

80,00 грн. (Примітка 2)
5,00 грн. + поштові
витрати(Примітка 3)
300,00 грн. Плюс тариф Депозитарія

3.1.7

Засвідчення Довіреностей акціонерів
(Власників Емітента) при проведенні
Загальних зборів акціонерів

100,00 грн.(Примітка 2)

3.1.8.

Надання копій документів з юридичної
справи Емітента, що знаходяться у
депозитарній установі

5,00 грн. (Примітка 3)

3.1.9.

Надання/отримання довідок , актів,
розпоряджень та інших документів за
запитом Емітента засобами електронного
та факсимільного зв'язку
Зміна тарифів (на індивідуальні)

2,00 грн. (Примітка 3)

3.1.10.

Згідно умов
договору

150,00 грн. (Примітка 11)

4.
4.1

Облік прав на цінні папери на рахунку власника, за один рахунок (за місяць)
до 500 рахунків
1,00 (min 200,00 грн.)

4.2.

від 501 до 1000 рахунків

1,00 грн. за перші 500 рахунків + 0,50
грн. за кожний наступний рахунок (max
1000)

Згідно умов
договору

4.3.

від 1001 до 5000 рахунків

0,75 грн. за перші 1000 рахунків + 0,25
грн. за кожний наступний рахунок (max
2000)

Згідно умов
договору

5.
5.1

Корпоративні операції
Виплата дивідендів (перерахування доходів у
грошовій формі по цінним паперам
власникам)

0,01% від суми, але не менше 10,00
грн. (Примітка 9).

Згідно умов
договору

Додаткові депозитарні послуги
Виготовлення та розсилка повідомлень
Емітента власникам цінних паперів

За додатковою угодою, але не менше
500,00 грн., та не більше 30 000,00 грн.

6.
6.1

Згідно умов
договору



Сумарна номінальна вартість визначається як сума середньоденної номінальної вартості цінних паперів, що обліковувались
на рахунках власників протягом місяця їх зберігання
Емітент сплачує послуги Депозитарній установі за зберігання на рахунках власників цінних паперів дематеріалізованого випуску до
моменту звернення останнього власника до Депозитарної установи та надання ним всіх необхідних документів для ведення та
управління рахунком у цінних паперах.
Для проведення інших операцій ПАТ “Айбокс Банк” та Емітент укладають додаткову угоду, в якій Сторони домовляються про
вартість операцій.
Примітки:
Примітка 1 – за одну операцію
Примітка 2 – за один документ
Примітка 3 – за один лист
Примітка 4 – в разі продовження операційної доби
Примітка 5 – за одну виписку
Примітка 6 – за одну довідку

Примітка 7 – за один аркуш
Примітка 8 – за одне розпорядження
Примітка 9 – за один рахунок
Примітка 10 – за один реквізит
Примітка 11 – в разі зміни тарифів за домовленністю
Примітка 12 – при укладанні Договору на
відкриття/обслуговування рахунків власникам

