ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Правління АТ АКБ «АРКАДА»
Протокол № 18/12-ТАРИФ від 18 грудня 2018 року
Тарифи Депозитарної установи АТ АКБ «АРКАДА»
на депозитарні послуги (далі - Тарифи)
вводяться в дію з 01.02.2019 р.
Вартість послуги
№

Назва послуги

Резидент

Нерезидент

Юридична особа /
Інші інституційні одиниці
3
4
Адміністративні операції (за кожну операцію)
Фізична особа

1

2

1 Відкриття рахунку в цінних паперах
(далі - ЦП)
2 Закриття рахунку в ЦП
3 Внесення змін до анкети рахунку в ЦП

4

5

6

7

Фізична особа

Юридична особа

5

6

50,00

200,00

30 $

50 $

безкоштовно

безкоштовно

50 грн.

160 грн.

безкоштовно
20 $

безкоштовно
40 $

Облікові операції (за кожну операцію)
Зарахування прав на ЦП, списання прав на 0,001 % від н.в. ЦП, але
0,006 % від н.в. ЦП, але не
0,005 % від н.в. ЦП,
0,005% від
ЦП, переказ прав на ЦП (зарахування ЦП, не менше 20,00 грн. та не менше 150,00 грн. та не більше але не менше 10 $
н.в. ЦП,
списання ЦП, переказ ЦП)
більше 700,00 грн.
800,00 грн.
але не менше 30 $
Термінова операція зарахування прав на
подвійний розмір тарифу
подвійний розмір тарифу
подвійний розмір
подвійний розмір
ЦП, списання прав на ЦП, переказ прав на
тарифу
тарифу
ЦП (зарахування ЦП, списання ЦП,
переказ ЦП)
Списання прав на ЦП, зарахування прав на
безкоштовно
безкоштовно
безкоштовно
безкоштовно
ЦП за наслідком рішення державних
органів (зарахування ЦП, списання ЦП)
Списання прав на ЦП з рахунку власника
300,00 грн.
450,00 грн.
20 $
40 $
цінних паперів для їх зарахування на
рахунок в цінних паперах цього ж
1

8

9

10

11

12

13

власника в іншій депозитарній установі
(списання ЦП)¹
Зарахування прав на ЦП на рахунок
100,00 грн.
200,00 грн.
власника ЦП, відкритий у депозитарній
установі АТ АКБ «АРКАДА», при
переказі з рахунку цього ж власника з
іншої депозитарної установи (зарахування
ЦП)
Зарахування прав на ЦП на рахунок
100,00 грн.
200,00 грн.
власника внаслідок їх списання з рахунку,
який знаходиться в базі даних, що
передані Центральному депозитарію, як
уповноваженому на зберігання
(зарахування ЦП)
Списання прав на ЦП з рахунку власника
0,001 % від н.в. ЦП, але
0,006 % від н.в. ЦП, але не
цінних паперів внаслідок погашення ЦП
не менше 20,00 грн. та не менше 150,00 грн. та не більше
(списання ЦП)
більше 200,00 грн.
300,00 грн.
Здійснення операцій щодо
0,01 % від н.в. ЦП,
0,015 % від н.в. ЦП,
переоформлення прав власності на ЦП,
але не менше 250,00 грн.
але не менше 550,00 грн.
при отриманні ЦП у спадщину / дарування
ЦП
Знерухомлення цінних паперів на
0,001 % від н.в. ЦП, але
0,006 % від н.в. ЦП, але не
пред’явника
не менше 20,00 грн. та не менше 150,00 грн. та не більше
більше 700,00 грн.
900,00 грн.
Відміна облікової операції за
0,001 % від н.в. ЦП, але
0,006 % від н.в. ЦП, але не
розпорядженням депонента /коригувальна не менше 20,00 грн. та не
менше 150,00 грн. та
операція (відміна розпорядження,
більше 700,00 грн.
не більше 900,00 грн.
коригування даних /інформації згідно із
розпорядженням депонента в системі
депозитарного обліку, надання виписки
депоненту щодо коригувальної операції ) ²

Обтяження цінних паперів зобов'язаннями (за кожну операцію)
14 Блокування / розблокування ЦП, прав на
Безкоштовно
Безкоштовно
ЦП за наслідком рішення державних
органів

10 $

20 $

10 $

30 $

0,005 % від н.в. ЦП,
але не менше 10 $

0,005% від
н.в. ЦП,
але не менше 30 $
0,005 % від н.в. ЦП,
0,005% від
але не менше 50 $
н.в. ЦП,
але не менше 150 $
0,005 % від н.в. ЦП,
але не менше 30 $

0,005% від
н.в. ЦП,
але не менше 50 $
0,005 % від н.в. ЦП,
0,005% від
але не менше 20 $
н.в. ЦП,
але не менше 50 $

Безкоштовно

Безкоштовно
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15 Блокування / розблокування ЦП, прав на
ЦП за наслідком застави ЦП
16 Блокування / розблокування ЦП, прав на
ЦП за наслідком виставлення ЦП на
продаж
17 Блокування / розблокування ЦП, прав на
ЦП за наслідком інших обмежень щодо
обігу ЦП (крім п.15, п.16, п.17 цього
документу)
18 Термінова операція блокування /
розблокування ЦП, прав на ЦП

0,06 % від н.в. ЦП,
але не менше 200,00 грн.
0,05 % від н.в. ЦП,
але не менше 100,00 грн.

0,06 % від н.в. ЦП,
але не менше 550,00 грн.
0,05 % від н.в. ЦП,
але не менше 350,00 грн.

0,05 % н.в. ЦП,
0,05 % н.в. ЦП,
але не менше 35 $ але не менше 150 $
0,05 % від н.в. ЦП, 0,05 % від н.в. ЦП,
але не менше 25 $ але не менше 70 $

0,06 % від н.в. ЦП,
але не менше 200,00 грн.

0,06 % від н.в. ЦП,
але не менше 550,00 грн.

0,05 % н.в. ЦП,
але не менше 25 $

0,05 % н.в. ЦП,
але не менше 100 $

подвійний розмір тарифу

подвійний розмір тарифу

подвійний розмір
тарифу

подвійний розмір
тарифу

Обслуговування рахунку в цінних паперах
0,005 % від н.в. ЦП,
0,005 % від н.в. ЦП,
але не менше 25,00 грн.
але не менше 100,00 грн.

19 а) Депозитарний облік та зберігання прав
0,01 % від н.в. ЦП, 0,01% від н.в. ЦП,
на ЦП (окрім ДЦП****) (за повний або
але не менше 35 $
але не менше 80 $
неповний місяць)
б) Депозитарний облік та зберігання
0,002 % від н.в. ЦП, але не
0,003 % від н.в. ЦП, але не
0,05 % від н.в. ЦП, 0,05% від н.в. ЦП,
дематеріалізованих акцій
менше 1,00 грн. та не
менше 150,00 грн. та не більше але не менше 15 $ та
але не менше
(за повний або неповний місяць)
більше 100,00 грн.
700,00 грн.
не більше 75 $
50 $ та не більше
100 $
100,00 грн.
0,001 грн., але
в) Депозитарний облік та зберігання прав
0,01 % від н.в. ЦП, 0,01% від н.в. ЦП,
не менше 300,00 грн/місяць
на ДЦП (за повний або неповний місяць)
але не менше 15 $
але не менше 50 $
20 Абонентська плата за обслуговування
рахунку в ЦП (за один місяць) ³
21 Продовження операційного дня
Депозитарної установи (за 1 годину)
(сплачує депонент, за розпорядженням
якого продовжується операційний день
Депозитарної установи)
22 Надання виписки / довідки щодо рахунку у
ЦП клієнта/депонента (за кожну виписку /
довідку)
23 Підготовка та видача виписки або довідки
з рахунку в цінних паперах по запиту
депонента (за кожну виписку/довідку)

20,00 грн.

150,00 грн.

200,00 грн. + вартість
послуг депозитарію

500,00 грн. + вартість послуг
депозитарію

25 $

70 $

50 $ + вартість
95 $ + вартість
послуг депозитарію послуг депозитарію

Інформаційні операції
50,00 грн.
70,00 грн.

20 $

60 $

50,00 грн.

20 $

75 $

70,00 грн.
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24 Надання виписки (довідки) з рахунку в
цінних паперах депонента для звірки
25 Надання виписки/довідки/іншої інформації з
рахунків у цінних паперах, що були закриті на
момент надання довідки на письмовий запит
власника рахунку (за документ)
26 Надання реєстру власників іменних цінних
паперів за запитом Емітента
27 Надання інформаційної довідки за запитом
депонента (за кожну довідку)
28 а) Надання інших інформаційних послуг
депоненту
б) Надання інформації за запитом
депонента щодо випуску емітента (по
кожному випуску ЦП)
в) Надання інформації за запитом
депонента щодо проходження лістингу
ЦП, які знаходяться на його рахунку в
ЦП (по кожному випуску ЦП)
г) Надання інформації за запитом
депонента щодо ЦП: котирування на
фондовій біржі ЦП, які знаходяться на
його рахунку в ЦП (по кожному випуску
ЦП)
д) Надання інформації за запитом
депонента щодо рівня рейтингової оцінки
ЦП, які знаходяться на його рахунку у ЦП
(по кожному випуску ЦП)

75,00 грн.

150,00 грн.

20 $

75 $

150,00 грн.

250,00 грн.

20 $

50 $

150,00 грн.

За домовленістю ***
350,00 грн.

20 $

60 $

За домовленістю**

За домовленістю**

За домовленістю** За домовленістю**

150,00 грн.

500,00 грн.

20 $

50 $

150,00 грн.

500,00 грн.

20 $

50 $

150,00 грн.

500,00 грн.

20 $

50 $

150,00 грн.

500,00 грн.

20 $

50 $

100,00 грн.

10 $

20 $

Інші послуги
29 Перерахування депоненту виплат доходу
щодо ЦП, суми погашення ЦП, та інших
виплат, що здійснюються (здійснювалися)
відповідно до закону, за цінними
паперами, права на які обліковуються на
рахунку в цінних паперах депонента
(окремо за кожну операцію)

20,00 грн.
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30 Обслуговування корпоративних операцій
емітента
31 Інформаційні повідомлення про
корпоративні дії емітента за запитом
депонента (про проведення емітентом
загальних зборів, про використання право
голосу, надання акціонеру інформації про
включення його до переліку акціонерів та
інше) (за одне повідомлення)
32 Приймання, аналіз та перевірка
довіреності щодо уповноваженої особи
депонента *
33 Приймання, аналіз та перевірка
документів, наданих Депозитарній
установі спадкоємцем, разом з
розпорядженням при переоформленні прав
власності на ЦП та/або при отриманні ЦП
у спадщину
34 Засвідчення копій установчих документів
депонента (за один документ)
35 Посвідчення довіреності на право участі та
голосування на загальних зборах
акціонерного товариства від фізичних осіб,
що є депонентами депозитарної установи/
Довіреності на виконання повноважень
керуючого/розпорядника рахунком у
цінних паперах від фізичної особи або
юридичної особи, що діє без печатки (за
один документ)
36 Надання депоненту копії Договору про
відкриття рахунку в ЦП/ Договору про
обслуговування рахунку в ЦП (завірену
депозитарною установою) (за один
документ)
37 Надання депоненту копії Договору про
відкриття рахунку в ЦП/ Договору про
обслуговування рахунку в ЦП (не завірену

За домовленістю***
50,00 грн.

50,00 грн.

8$

20 $

80,00 грн.

200,00 грн.

15 $

50 $

400,00 грн.

800,00 грн.

80 $

100 $

-

150,00 грн.

-

-

50,00 грн.

300,00 грн.
-

-

200,00 грн.

250,00 грн.

30 $

50 $

80,00 грн.

200,00 грн.

15 $

35 $
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депозитарною установою) (за один
документ)
38 Надання копій документів з юридичної
справи депонентів, що знаходяться в
депозитарній установі (за 1 сторінку)
39 а) Додаткові (кастодіальні) послуги
б) Зарахування прав на ЦП / списання прав
на ЦП/ переказ прав на ЦП, одержаних в
кредит (зарахування ЦП, списання ЦП, переказ
ЦП) (щомісячно)
в) Депозитарний облік ЦП та зберігання
ЦП, одержаних в кредит (щомісячно)

20,00

50,00

За домовленістю**

За домовленістю**

0,0008 % від н.в. ЦП,
але не менше 50,00 грн.

0,0008 % від н.в. ЦП,
але не менше 80,00 грн.

0,0008 % від н.в. ЦП,
але не менше 50,00 грн.

0,0008 % від н.в. ЦП,
але не менше 80,00 грн.

10 $

30 $

За домовленістю** За домовленістю**
0,0008 % від н.в. ЦП,
але не менше
80,00 грн.

0,0008 % від
н.в. ЦП,
але не менше
80,00 грн.
0,0008 % від н.в. ЦП,
0,0008 % від
але не менше
н.в. ЦП,
80,00 грн.
але не менше
80,00 грн.
0,5 % від н.в. ЦП, 0,5 % від н.в. ЦП,
але не менше 20 $ але не менше 50 $

40 Зарахування на рахунок у ЦП депонента
0,5 % від н.в. ЦП,
0,5 % від н.в. ЦП,
доходів у вигляді ЦП (окремо за кожну
але не менше 100,00 грн.
але не менше 150,00 грн.
операцію)
41 Підготовка документів 4 (розпоряджень,
заяв, анкет, карток зразків підписів тощо),
20,00 грн.
30,00 грн.
10 $
20 $
які необхідні для виконання депозитарних
операцій (за один документ)
42 Відміна депозитарного розпорядження, яке
50,00 грн.
100,00 грн.
5$
10 $
прийняте, але не виконано (за одну
відміну)
43 Термінова підготовка документів
(розпоряджень, заяв, анкет, карток зразків подвійний розмір тарифу
подвійний розмір тарифу
подвійний розмір
подвійний розмір
підписів тощо), які необхідні для
тарифу
тарифу
виконання депозитарних операцій
(за один документ)
Операції по обслуговуванню активів пайових та корпоративних інвестиційних фондів (Згідно Договору про обслуговування активів ІСІ)
44 Здійснення нагляду за відповідністю
500,00 грн.
операцій з активами ІСІ регламенту,
проспекту емісії цінних паперів ІСІ та
законодавству (щомісячно)
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45 Здійснення нагляду за діяльністю ІСІ в разі
500,00 грн.
ліквідації, реорганізації або прийняття
НКЦПФР рішення про вилучення Фонду з
ЄДРІСІ (щомісячно)
46 Засвідчення звітів та/або інших документів
150,00 грн.
щодо діяльності ІСІ (за операцію)
47 Детальна перевірка операції списання
40,00 грн.
грошових коштів з рахунку ІСІ (за
операцію)
Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Дані послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі пп. 196.1.1 та пп.196.1.5. п.196.1. статті
196 розділу 5 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 р.
Послуги, додаткові витрати, які Депозитарна установа понесе від імені депонента, непередбачені даними тарифами, сплачуються Депозитарній
установі за додатковою угодою Сторін.
пункт 7
¹ - Облікова операція списання ЦП (прав на ЦП) до іншої Депозитарної установи здійснюється тільки за умови 100% попередньої оплати
депозитарних послуг Депозитарної установи.
пункт 13
² - Оплата здійснюється за подвійним тарифом
пункт 20
³ - Абонентська плата не нараховується, якщо на рахунку в ЦП депонента відсутні цінні папери.
4
- Під терміном «підготовка документів» мається на увазі заповнення Депозитарною установою форм, встановлених вимогами Положення про
депозитарну установу АТ АКБ «АРКАДА» на підставі наданих депонентом/Емітентом документів.
* Депозитарна установа готує / надає рекомендовану довіреність щодо уповноваженої особи депонента.
** Ця послуга надається за умови підписання між Депозитарною установою і депонентом відповідної додаткової угоди або окремого договору.
*** Ця послуга надається за умови підписання між Депозитарною установою і Емітентом відповідної додаткової угоди або окремого договору.
**** - Державні цінні папери
Для фізичних осіб, у яких на рахунках у ЦП зберігаються тільки ЦП, зараховані в наслідок дематеріалізації, загальною номінальною вартістю не
більше 2 500,00 грн., абонентська плата складає 0,1 грн. на місяць.
Оплата депозитарних послуг здійснюється у національній валюті України на р/р 35783298980, оплата за відкриття рахунку в цінних паперах
здійснюється у національній валюті України на р/р 6519 0 011 980.
При здійсненні нарахувань за депозитарні послуги, вартість яких визначена в іноземній валюті, депозитарна установа здійснює нарахування у
відповідності до курсу валют, встановленого НБУ на день виставлення актів - рахунків.
Довідки, які не передбачені внутрішніми документами Депозитарної установи та/або відповідним Договором, надаються депонентам за
запитами тільки за умови 100 % попередньої оплати.
Надання інших депозитарних послуг, не перелічених у тарифах, здійснюється за окремою додатковою угодою, в якій Сторони домовляються про
вартість операцій.
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