ТАРИФИ НА ДЕПОЗИТАРНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ
Депозитарної установи АТ «АЛЬФА-БАНК»
Тариф (згідно обраного варіанту
індекс

1.
1.1.

база
нарахування
комісії

Операція (послуга)

у Договорі на обслуговування
рахунку в ЦП)

для
для
розрахунків розрахунків у
у гривні
валюті
Тарифи для фізичних осіб, юридичних осіб, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, інститутів
спільного інвестування, вкладників фондів спільного інвестування, керуючих компаній.
Адміністративні операції

1.1.1.

Відкриття рахунку в цінних паперах

За 1 операцію

1.1.2.

Закриття рахунку в цінних паперах

За 1 операцію

1.1.3.

Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах

500 грн.

20 USD

Входить в тариф п. 1.1.1.

За 1 операцію

50 грн.

2 USD

1.2.1.

Облік прав на цінні папери на рахунку депонента, (окрім ОВДП та
цінних паперів облік яких зупинено або заблоковано згідно рішення
НКЦПФР)

% від
номінальної
вартості ЦП що
обліковуються
за 1 місяць

0,5%
Мінімум
500 грн.
Максимум
5000 грн.

0,5%
Мінімум
20 USD
Максимум
200 USD

1.2.2.

- Зарахування, списання, переказ, блокування, розблокування цінних
паперів
- Здійснення операції знерухомлення, матеріалізації цінних паперів на
пред'явника згідно Розпорядження Депонента (місце зберігання ЦД)
- Перерахування грошових коштів (доходу або дивідендів за ЦП), що
сплачує емітент ЦП через Депозитарну систему та надійшли від
Депозитарію на рахунок Депонента

За 1 операцію

250 грн.

10 USD

За 1 виписку

100 грн.

4 USD

За 1 годину

1 000 грн.

40 USD

1.2.

1.3.
1.3.1.
1.4.
1.4.1.
1.5.
1.5.1.

Облікові операції

Інформаційні операції
- Формування за запитом Депонента інформаційної довідки, виписки
про стан рахунку/ операції на рахунку в цінних паперах (формат
Депозитарної установи)
Інші операції
Обслуговування операцій Депонента в наслідок продовження
операційної доби за запитом Депонента

Тарифи для інвесторів в цінні папери АТ «АЛЬФА-БАНК»
Облік прав на ЦП, зарахування, списання, абонентська плата,
одноразово
блокування, розблокування ЦП АТ «АЛЬФА-БАНК»

Входить в тариф п. 1.1.1.

Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об'єктом оподаткування
ПДВ на підставі ст.196.1.1. Податкового кодексу України.
Додатково:
 Рахунки на оплату послуг надаються депонентам щомісячно до 5-го числа наступного місяця.
 У разі несплати послуг упродовж місяця, обслуговування цінних паперів призупиняється за
порушення умов оплати.
 Для проведення інших операцій, не передбачених даними тарифами укладається додаткова
угода

