
 
 

 

 

ДОДАТОК 3 до Наказу №11-Д від 09.09.2019 

 

 

Тарифи комісійної винагороди за надання депозитарних послуг 

Депонентам – фізичним особам – акціонерам ПАТ «Промінвестбанк»*  
1. Адміністративні операції 

 Тариф, грн. Умови нарахування 

Відкриття рахунку в ЦП Плата не нараховується Рахунок в ЦП відкрито на підставі реєстру акціонерів ПАТ 

«Промінвестбанк» або відкривається на інших підставах 

Внесення змін до Анкети  

рахунку в ЦП 
20 За кожну операцію 

Закриття рахунку в ЦП Плата не нараховується За кожну операцію 

2. Обслуговування рахунку в ЦП 

           Тариф, грн.     Умови нарахування 

Депозитарний облік прав на акції  ПАТ «Промінвестбанк» 

До 1 млн грн включно Плата не нараховується Нараховується в залежності від номінальної вартості 

портфелю депонента в грн., за місяць 

(за умови обслуговування на рахунку виключно акцій ПАТ 

«Промінвестбанк») 

Понад 1 млн грн. 20 Нараховується в залежності від номінальної вартості 

портфелю депонента в грн., за місяць 

(за умови обслуговування на рахунку виключно акцій ПАТ 

«Промінвестбанк») 

Перерахування грошових коштів (погашення та/або дохід по ЦП) 

 Тариф, грн Умови нарахування 

 

 
0.01% від суми грошових коштів 

(не менше 20 грн. та не більше 500 грн.) 

За кожну операцію 

3. Облікові операції 

 Тариф, грн. Умови нарахування 

Переказ/зарахуваня/списання прав на 

ЦП 
50 За кожну операцію 

Зарахування прав на ЦП з рахунку, 

відкритого в іншій ДУ 
Плата не нараховується За кожну операцію 

Блокування/розблокування активів для 

торгів на ОТ 
20 За кожну операцію 

Зарахуваня/списання прав на ЦП за 

результатами торгів на ОТ 
20 За кожну операцію 

Обмеження /відміна обмежень прав на 

ЦП (блокування/розблокування прав на 

ЦП) 

100 За кожну операцію 

Проведення облікової операції за 

принципом «поставка проти 

платежу» 

300 За кожну операцію 

4. Інформаційні операції  

 Тариф, грн. Умови нарахування 

Виписки з рахунку в ЦП:  
Щоденна виписка за результатами 

проведення операції з ЦП; 

 

Плата не 

нараховується 

 

У відповідності до умов договору про обслуговування рахунку в 

ЦП 

Додаткові виписки з  рахунку в ЦП 20 За кожну виписку 

5. Інші послуги 

 Тариф, грн. Умови нарахування 

Здійснення облікових операцій після 

закінчення  операційного часу 
200 - на перші 30 хвилин; 

 150 - за кожні наступні 30 хв. (але не пізніше 22.00) 

Оформлення документів  під час 

відкриття/закриття рахунків у ЦП 
20 За кожний пакет документів для проведення відповідної 

операції  

Інші послуги, не заборонені 

Законодавством України 
За домовленістю Окремо за кожну послугу відповідно до умов додаткового 

договору 

  

*Ці Тарифи розповсюджується на рахунки в ЦП, на яких обліковуються виключно акції ПАТ «Промінвестбанк»  (тарифи для акціонера вступають в 

силу після укладення з ним Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах). 

Дані послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі п.п.196.1.1, 196.1.5  Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755 
 


