Тарифи на депозитарні послуги
ТОВ „ГЛОБАЛ КАСТОДІАН”
для фізичної особи
№
п/п

Найменування послуги

Адміністративні операції
1
Відкриття рахунку у цінних паперах
2
Закриття рахунку у цінних паперах
3
Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах
Облікові операції
4
Зарахування прав на цінні папери
5
Переказ прав на цінні папери
6
Списання прав на цінні папери

Вартість
послуги,
грн.
25,00*
10,00 *
50,00

Умови
нарахування
за операцію
за операцію
за операцію

44,00
за операцію
44,00
за операцію
100%
за операцію
МЗРП**
за операцію
7
Встановлення, зняття обмежень прав на цінні папери за 200,00
ініціативою депонента на визначений строк та / або до настання
певної події, пов’язаного з обтяженням їх зобов’язаннями
8
Зарахування, списання, переказ прав на цінні папери унаслідок 30,00
за операцію
виконання безумовної операції
9
Встановлення, зняття обмежень прав на цінні папери унаслідок враховано в абонентській
виконання безумовної операції
платі
10 Внесення змін до системи депозитарного обліку унаслідок враховано в абонентській
виконання/обслуговування корпоративних операцій емітента
платі
11 Знерухомлення цінних паперів
70,00
за операцію
12 Проведення
облікової
операцій
за 44,00
за операцію
розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарія у
разі вчинення правочину щодо цінних паперів, якщо
проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних
паперів проти оплати"
13 Депозитарний облік цінних паперів (облік цінних паперів, прав 0,004%
один раз у
на цінні папери та їх обмежень на рахунку у цінних паперах) від
місяць
зарезервованих для забезпечення проведення розрахунків на номінальн
організаторі торгівлі (біржі)
ої
вартості,
але не
менше
100,00
14 Депозитарний облік цінних паперів (облік цінних паперів, прав 0,002%
один раз у
на цінні папери та їх обмежень на рахунку у цінних паперах)
від
місяць
номінальн
ої
вартості,
але не
менше
5,00
Інформаційні операції
15 Надання виписки про операції з цінними паперами після враховано
при здійсненні
проведення облікової операції на рахунку у цінних паперах
відповідних
облікових
операцій
16 Надання виписки за запитом Депонента:
50,00
- про стан рахунку в цінних паперах
за виписку
- про операції з цінними паперами
17 Надання інформації про включення до переліку акціонерів, які 50,00
за довідку

мають право брати участь у загальних зборах
18 Надання інформаційних довідок
Інші операції
19 Перерахування з рахунку Депозитарної установи на рахунок
Депонента грошових коштів (доходів за цінні папери), що
надійшли від Центрального депозитарію
20 Продовження операційного дня Депозитарної установи за
зверненням Депонента
21
22

23

24
25
26
27
28

Абонентська плата за обслуговування рахунку в цінних паперах
(при наявності цінних паперів на рахунку)
Засвідчення уповноваженим працівником Депозитарної
установи зразка підпису розпорядника рахунку в цінних
паперах на картці із зразком підпису розпорядника рахунку в
цінних паперах
Засвідчення копії документів уповноваженим працівником
Депозитарної установи

50,00
0,1% від
суми
нарахувань
500,00
1,00
35,00

за довідку
за операцію
за кожні 30
хвилин
продовження
один раз у
місяць
за операцію

5,00 за
за операцію
сторінку,
але не
менше
15,00
Посвідчення довіреностей на право участі та голосування на 200,00
за операцію
загальних зборах акціонерного товариства
Оформлення
довіреності
на
виконання
повноважень 200,00
за операцію
керуючого/розпорядника рахунком у цінних паперах
Відміна операції
70,00
за операцію
Оформлення документів щодо обслуговування рахунку у 150,00*
за пакет
цінних паперах
документів
Інші послуги
за домовленістю

* Для фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність для
розрахунку вартості послуги застосовується коефіцієнт 3.
**МЗРП - мінімальна заробітна плата у місячному розмірі, встановленому законодавством України,
станом на день подання Депонентом відповідного розпорядження про проведення відповідної
облікової операції.

