Протокол Тарифного комітету №270918/1 від 27.09.2018р.
Введено в дію з 01.10.2018 року

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ ПАТ "РВС БАНК"
№ з/п

Вид операції

1. Адміністративні операції
1.1.
Відкриття рахунку в цінних паперах
1.2.
Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах
1.3.
Закриття рахунку в цінних паперах за ініціативою власника
2. Облікові операції
2.1.

Зарахування/списання/переказ прав на цінні папери за розпорядженням
депонента

2.2.

Зарахування/списання прав на цінні папери виключно на підставі
розпорядженя та/або повідомлень від Центрального депозитарію та/або
Національного Банку України (крім безумовних операцій)

Блокування/розблокування прав на цінні папери за ініціативою
депонента
Блокування/розблокування прав на цінні папери для забезпечення
2.4.
розрахунків за правочинами щодо цінних паперів за принципом
"Поставка проти оплати"
2.5.
Відміна виконання облікової операції за розпорядженням депонента
3. Депозитарний облік цінних паперів
2.3.

3.1.

Депозитарний облік прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах
депонента

Фізичні особи,
грн.

100,00
50,00

Юридичні особи, грн.

Умови нарахування

резидент

нерезидент

200,00
100,00
Не тарифікується

500,00
200,00

За операцію
За операцію
За операцію

0,02% але не
0,02% але не
0,02% але не менше
менше 100,00 та
менше 50,00 та не
200,00 та не більше
не більше
більше 500,00
1500,00
1000,00

Від номінальної
вартості, за операцію

50,00

50,00

100,00

За операцію

100,00

100,00

200,00

За операцію

50,00

50,00

100,00

За операцію

30,00

50,00

100,00

За операцію

0,002% але не
0,002% але не
0,002% але не
від номінальної вартості
менше 200,00 та
менше 50,00 та не
менше 500,00 та не цінних паперів за повний
не більше
більше 5000,00
більше 10000,00
або не повний місяць
10000,00

4. Інформаційні операції
4.1.

Видача виписки з рахунку в цінних паперах за запитом депонента

Формування та надання інформаційних довідок щодо операцій за
4.2.
рахунком в цінних паперах за запитом депонента
5. Інші послуги

30,00

50,00

50,00

За одну виписку

50,00

50,00

50,00

За одну довідку

5.1.

Перерахування грошових коштів (доходів за цінними паперами,
погашення), що надійшли на рахунок Депозитарної установи для
перерахування Депоненту

5.2.

Обслуговування рахунку в цінних паперах депонента внаслідок
продовження операційного дня Депозитарної установи

5.3.
5.4.

Участь в загальних зборах акціонерів (учасників) від імені Депонента за
його дорученням
Інші операції (послуги)

За домовленістю сторін, на підставі додаткової угоди

5.5.

Комплексне відкриття та обслуговування рахунків власників емітентом

За окремою угодою

0,25% від суми
грошових коштів

0,3% від суми
0,3% від суми
грошових коштів грошових коштів

За операцію

За одну годину
1200,00

Розраховується виходячи із
кількості годин продовження
операційного дня, але не
пізніше 22.00

За окремою угодою

*Тарифи 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.rwsbank.com.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.

27.09.2018р.

