Тарифи на депозитарне обслуговування ПрАТ "Альтера Фінанс"
№
з\п

Назва послуги (операції)

набувають чинності 01.10.2019 р.
Тариф

Адміністративні операції
1
Відкриття рахунку в ЦП (надалі –
ЦП) / Первинна ідентифікація
депонента
2
Відкриття рахунку в ЦП з
наданням допомоги щодо
підготовки проектів документів
для відкриття рахунку в ЦП
3
Внесення змін до анкети
Депонента
4
Внесення змін до анкети
Депонента з наданням допомоги
щодо підготовки проектів
документів для внесення змін до
анкети Депонента
5
Закриття рахунку

Для
фізичної
особи

Для юридичної
особи

Для ІСІ

Умови
нарахування

50 грн.

100 грн.

За операцію

100 грн.

200 грн.

За операцію

50 грн.

100 грн.

За операцію

100 грн.

200 грн.

За операцію

Входить до вартості тарифу на відкриття
За операцію
рахунку в ЦП
Обслуговування рахунку / Депозитарний облік прав на ЦП (крім державних ЦП та облігацій місцевих позик)
6
Депозитарний облік прав на ЦП
Входить до вартості тарифу на відкриття
на рахунку в ЦП
рахунку в ЦП
7
Обслуговування рахунку в ЦП,
Входить до
0,0005% не менш ніж 400 грн. та
Щомісячно
крім ОВДП/ОМП (за умови
вартості
не більш ніж 700 грн.
(від
наявності залишків на рахунку
тарифу на
номінальної
протягом звітного місяця)
відкриття
вартості ЦП )
рахунку в
ЦП
8
Депозитарний облік ЦП/прав на
0,003% не
0,003% не менш ніж 400 грн. та
Щомісячно
ЦП (ОВДП/ОМП)
менш ніж
не більш ніж 700 грн.
(від
100 грн. та
номінальної
не більш
вартості ЦП )
ніж 500 грн.
9
Обслуговування рахунку в ЦП (за
Входить до вартості тарифу на відкриття
Щомісячно
умови відсутності залишків на
рахунку в ЦП
(від
рахунку протягом звітного
номінальної
місяця)
вартості ЦП )
10 Обслуговування рахунку в ЦП
1000 грн.
За одну годину,
внаслідок продовження
але не пізніше
операційного дня Депозитарної
22.00
установи
Інформаційні операції
11
Надання виписки про стан на
20 грн.
За виписку
рахунку в ЦП або про операції з
цінними паперами (за наказом
Депонента)
12
Надання виписки про операції з
Входить до вартості тарифу на обслуговування
За виписку
цінними паперами за умови
рахунку в ЦП
наявності облікових операцій
протягом звітного місяця
13
Надання виписки про стан
Входить до вартості тарифу на проведення
За виписку
рахунку ЦП внаслідок
облікової операції
проведення облікової операції
(запит повинен бути наданий
депозитарній установі в день
проведення операції)
14 Надання Емітентові
--420 грн.
За реєстр
реєстру/переліку власників
іменних цінних паперів (формат
Центрального депозитарію)

15

Надання інформації щодо
50 грн.
корпоративних операцій емітента
за запитом Депонента
Облікові операції (крім операцій з державними ЦП та облігацій місцевих позик)

За документ

16

Переказ, зарахування, списання
прав на цінні папери

0,025%, але не менш ніж 200 грн. та не більше
500 грн.

17

Переказ, зарахування, списання
прав на цінні з попередньою
перевіркою проекту
розпорядження (наказу)
Безумовні облікові операції

0,025%, але не менш ніж 200 грн. та не більше
500 грн.

18
19

Обтяження / відміна обтяжень
прав на цінні папери паперів
Розрахунково-клірингові операції
20
Блокування ЦП для торгів на
біржі
21
Зарахування/списання прав на
ЦП за правочинами щодо цінних
паперів, які укладаються на біржі
за принципом "поставка проти
оплати"
Інші послуги
22 Участь у загальних зборах
акціонерів представника
Депозитарної установи за
дорученням Депонента
23 Відміна операції за
розпорядженням Депонента
24 Посвідчення довіреності на
право участі та голосування на
загальних зборах акціонерного
товариства
25 Термінове виконання
розпорядження
26 Відновлення обслуговування
рахунку в ЦП після його
призупинення у випадку
невиконання або несвоєчасного
виконання депонентом
зобов’язань щодо оплати послуг
27 Перерахування грошових коштів
(погашення та/або виплати
доходів за ЦП)
28 Інші депозитарні операції

Від
номінальної
вартості ЦП
Від
номінальної
вартості ЦП

Входить до вартості тарифу на обслуговування
рахунку в ЦП
300 грн.

За операцію

100 грн.

За операцію

Входить до
вартості
тарифу на
обслуговуванн
я рахунку в
ЦП

50 грн.

За операцію

За операцію

2000,00 грн. + витрати на відрядження

за участь у
зборах

50 грн.

За операцію

300,00 грн.

---

---

Подвійний тариф

За операцію

100 грн. + сумарна вартість обслуговування
рахунку в ЦП за період, протягом якого надання
послуги було призупинене, згідно тарифів, які
діяли у відповідному періоді
0,02%, але не менш ніж 50 грн.

За
перерахування

За окремою угодою

Щомісячно

Наведені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі ст.196.1.1 Податкового кодексу України.

