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Перелiк Ia BapтicTb послуг, якi надаються депозитарною установOю
ТоВ (ПРо }(AПlТАЛ сЕк'ЮРlТl3), на дату укладання договору

тарифний план кстандарт)) дпя депонентiв - фiзичних осiб
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Ng п/п Послуги BapTicTb послуг, грн. умови нарахчвання
Адмiнil этративнi операцiТ

1 200,00 За операцiю
2 ВlДКРИТТl_РеIУнку у цiнних паперах з попередньою перевiркою докчментiв 250 00 зя ппдпяl lin
3 Вiдкриття рахунку у цiнних паперах з попередньою пiдготовкою

J_о_lqI\49tцц_
300,00

4 Активацiя рахунку у цiнних паrrеr;iБдкйтого на пiдстаы дБовоБЛ;
eMiTeH гOм

Не тарифiкусться За операцiю

5 внесення зм lH д9 анýJц.азxу.Iý_у tttнцих папера{ 75,00 за опеоаuiю
6 внесення зм

__п9р9Е]р19ц J
100,00 3а операцiюt-

7 150,00
+_ _-_.-_

i За огiера1.liю
l_ в__

__U-99дLI
9 не тарифiкчеться За мiсяць
10 лепозитарний оOлiк прав на цiннi папери на paxyнlry у цiнних 300 l раз на piK

_QQд[коr
_11 _ Г-_- зrЪ;ар;ц]Б

12 100,00 3а операцiю

13 ,100,00 3а операцiю

14 ,150,00 За операцiк;
,15

135,00 3а операцiю

lo 150,00 За сrпераr{iю

l

17 Блокування прав на цiннi папери для забеЗгlеЧеЩiв,j
lРQLОЧlЛЩlЩ!ц ЩЩо цiннrх паперtв 3а"прцнцип9
БлoкyваННяпpaBHaцiннiпапepИдЛязабeзпeЧаHHяф
правочина.ми щодо цiнних паперiв 3а принципом (поставка проти оплати))
шglеjýдllqю лlдготоB_i(oю розп ення

30,00 Эа сji ейiliБ
lё 45.00 За операцiю

19 зарахування / списання прав на цiннi папери за правойБ* щодо
цiнних паперiв, якi укладаються на позабiржовому ринку за принципом
(поставка проти оrl.tlати)

40,00 3а опе;lаrliю

20
1 5,00

нформ ацlйнi оп
21 

l

_---i
Не тарифiкуеться 3а виписку

22 надання випискt4 з рахунку в цiнних паййх щойаячно не таоифiкчет,ься Зя El l/t п ll ГИ\/

23
___-.--

24
100,00

"* ",-:j:::l
За виписку

100.00 За довiдку

Н аД а н н я i н ф о р ма ц i й н о l: д о в iд к и п р о н е з а Бе р Йе н i о гl е р а ц Бц н,ч л- r*;

ца пе_рqл.4и. tta в имогу,Деп9цqнт а
1 00,с0 За довiдку

ншl оп€ а

1% Bip, суlчlи tзt4плаl,и, але
не менlrlе 50,00 та не

бiлlьше 300,00

За операцir<l

2/ 1500,00 3а.одну го/tину
(розраховуеться

вихолячи iз KiлlbKocTi
голин llродовження
оrlерацiйного дllrl,

_q,l_e: [е гliц!щg ?? 0_0j

За огlерацiю

--йБырБiiЁi--
1__l 50,00

1,__]
150,00

зU 3а домсвленiстю Стор]rt
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