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Перелiк та BapTicтb послуг, якi надаються депозитарною установ
ТОВ (ПРО КАПlТАЛ СЕК'ЮРlТ]З), на даry укладання договору

Тарифний план кСтандарт)) дгlя депонентiв - юридичних осiб

тарифи розрахованi без урахувань Пf|в, Наведенi послуги !епозитарноi' установи не е об'екгом' 
п.196,1.'l CTaTTi 196 Податкового кодексу УкраТни

!одат,ок 2

ЮРlТl3)

оподаткува1-1ня Пдв на t]iдставi

Ne п/п Послуги BapTicTb послчг, грн. Умови нарахування
Адм i н iстративн i олера цaТ

1 Вiдкриггя рахунку у цiнних паперах 250,00 3а операц ю
2 ВiдкриггЕ рqхунку у цiнних паперах з попередньою перевiркою документiв 350,00 За огlерацiю
3 вiдкритгя рахунку у цiнних паперах з попередньою пiдготовкою

документiв
450,00 За операцiю

4 Внесення змiн до анкёти рахунку у цiнних паперах 100,00 3а операцiю
5 Внесення змiн до анкети рахунку у цiнних паперах з попередньою

перевiркою документiв
2 00 ,00 За операцiю

6 Внесення змiн до анкети рахунку у цiнних паперах з попередньою
п iд готов ко ю докчlц9нтi в

300,00 За огlерацtю

7 3акриття paIyHKy у цiнних паперах 100,00 За операцiю
Обслу г 0вування рахунку в цiнних паперах

в Абонентська плата за обслуговування рахунку в ц lнних паперах 200,00 3а мiсяць
9 Абонентська плата за обслуговування рахунку в ц

вiдсутностi о_перацiьi та залишкjв на рахунку протя
iнних паперах (за умови
гом мiсяця)

1 00 ,00 3а мiсяць

10 flепозитарний облiк прав на цiннi папери на рахунку у
номiнальноТ BapTocTi на кiнець мiсяця)

паперах (вiд 0,003% вiд номiнальноТ
BapTocTi, але не менше

200,00

3а мiсяць

обпiко i операцii
11 Переце! преё ца цiнн папери (мiж депонентами !епозитарноi' установи) 125,00 3а операцiю
12 200,00 3а операцiю

13 1 75,00 За операцiю

14 3арахування / списання прав на цiннi папери (мiж депонентами рiзiих
ДеПОЗитарних установ) з попередньою пiдготовкою розпорядження

2 50 ,00 3а операцiю

15 ВСr-ановлення / знятrя обмежень праЕ] на r.liHHi паперГза rнrrrвiЙвою
депснента

250,00 За огltэраiliю

16 ВСтановлення / зняття обмежень прав на цiннi папери за iнiцiатl,lвою
д9]]9дq нта з ц9!qр9дцьо ю пiд гото в ко ю ро зп о рядже н ня

300,00 За операцitо

17 75,00 3а операцiю

1в БЛОкУвання прав на цiннi папери для забезпечення розрахункiв за
ПРаВОЧИНаМИ ЩОДо цiнних паперiв за принципом (поставка проти оплати)
з попgJ?едньою Jiдготов ко ю рсзцорядження

1 00,00 За операцiю

19 3арахування / списання прав на цiннi папери за правочинами щодо
цiнних паперiв, якi укладаються на позабiр)l(овому ринку за принципом

, 
( цо9rавка проти оплати )

в0,00 За операцiю

20 3арахування / с.писання прав на цiннi папери за правочинами щодо
цiнних паперiв,,якi уlсtадаються на бiржi за принципом (поставка проти

50,00 3а операцiю

21 Не тарифiкуеться За виписку

Надання виписки з рахунку в..цiнних паперах щомiсячно Не тарифiкуеться 3а виписку
Надання виписки з рахунку в цiн1-1их паперах на вимоry Депонеiiа ,1 00,00 За виrlиску

24 100,00 3а довiдку

25 100,00 3а довiдку

lншi оп цiт
26 1% вiд суми виплати, але

не менше 50,00 та не
бiльше З00,00

За операцiю

27 1 500,00 3а одну годину
(розраховусться

виходячи iз кi.гlькост i

годиl-J пролоЕ]жеliня
операцiйного дня,

але L]e пiзнiше 22 00]
2в 1 00,00 За операцlю

29 За дошtовленiстю Ci-opiH

_!Ф9рд1
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23


