Тарифи на послуги Депозитарної установи АТ «АБ «РАДАБАНК», що надаються
депонентам
Тарифний пакет «Юридична особа-резидент»
№

Послуга

1.1.

Відкриття рахунку у ЦП

1.2.

Закриття рахунку у ЦП

1.3.

Внесення змін до реквізитів рахунку

2.1.

2.2.

2.3.

Тариф
Стаття 1. Адміністративні операції
500,00 грн.
входить до вартості відкриття рахунку за
операцію
200,00 грн.

Стаття 2. Облікові операції
0,3% від номінальної вартості пакета ЦП, але
Переказ прав на ЦП (від номінальної
не менше 500,00 грн. та не більше 3000,00
вартості)
грн.
0,3% від номінальної вартості пакета ЦП, але
Списання прав на ЦП (від номінальної
не менше 500,00 грн. та не більше 3000,00
вартості)
грн.
0,03% від номінальної вартості пакета ЦП,
Зарахування прав на ЦП (від
але не менше 500,00 грн. та не більше 3000,00
номінальної вартості)
грн.

2.4.

Обмеження прав на ЦП зобов’яннями/
зняття обмеженя прав на ЦП
зобов’язаннями (застава, блокування,
розблокування)

2.5.

Примітки
За операцію
За операцію
За операцію

За операцію

За операцію

За операцію

0,03% від номінальної вартості пакета ЦП,
але не менше 500,00 грн. та не більше 3000,00
грн. на місяць

За операцію

Блокування цінних паперів для
забезпечення розрахунків за
правочинами, щодо цінних паперів

100,00 грн.

За операцію

2.6.

Розблокування цінних паперів для
забезпечення розрахунків за
правочинами, щодо цінних паперів

100,00 грн.

За операцію

2.7.

Переказ державних ЦП/зарахування
0,02% від номінальної вартості, але не менш
державних ЦП/Списання державних ЦП
ніж 300,00 та не більше 1000,00 грн. за
(від номінальної вартості)
операцію

За операцію

Стаття 3. Інформаційні операції
3.1.

Виписка про стан рахунку у ЦП

100,00 грн

за документ

3.2.

Виписка про операції на рахунку у ЦП

100,00 грн

за документ

Стаття 4. Обслуговування рахунку

4.1.

Абонентська плата (обслуговування
рахунку у ЦП за відсутністі на рахунку
прав на цінні папери)

входить до вартості відкриття рахунку

за місяць

Стаття 5. Облік прав власності на цінні папери (депозитарний облік ЦП)

5.1.

Облік прав власності на цінні папери
бездокументарної форми, окрім
державних цінних паперів (від
номінальної вартості)

0,03% від номінальної вартості пакета ЦП,
але не менше 400,00 грн. та не більше 3000,00
грн. на місяць

За місяць

5.2.

Облік прав власності на цінні
папери папери, заблоковані для
забезпечення разрахунків за
правочинами щодо цінних паперів за
принципом (від номінальної вартості)

5.3.

в гривні - 0,01 грн. за 1 цінний папір в день,
але не менше 400,00 грн.
Облік прав власності на державні цінні
папери бездокументарної формі
в іноземній валюті -0,03 грн. за 1 цінний
папір в день, але не менше 400,00 грн.

0,03% від номінальної вартості пакета ЦП,
але не менше 400,00 грн. та не більше 3000,00
грн. на місяць

За місяць

За місяць
(за повний, або неповний
місяць)

Стаття 6. Інші операції
6.1.

Перерахування доходів по ЦП (від
загальної суми, що перераховується
депоненту)

0,1% від загальної суми, що перераховується
депоненту, але не менше 100,00 грн. та не
більше 500,00 грн.

За операцію

6.2.

Обслуговування рахунку в ЦП
внаслідок подовження операційного дня

Подвійний тариф + відшкодування вартості
послуг депозитарія на подовження
операційної доби за операцію

За операцію

100,00 грн.

За розпорядження

за окремою додатковою угодою

-

за окремою додатковою угодою

-

6.3.
6.4.
6.5.

Відміна розпорядження на проведення
операції
Інші операції, передбачені чинним
законодавством
Інформаційно- довідкові послуги

* Послуги, надані по операціям з ЦП, не є об’єктом оподаткування ПДВ п. 196.1.1. Податкового кодексу України № 2755-VI від
02.12.2010 р.

Тарифи на послуги Депозитарної установи АТ «АБ «РАДАБАНК», що надаються депонентам
Тарифний пакет «Фізична особа-резидент»
№

Послуга

1.1.

Відкриття рахунку у ЦП

1.2.

Закриття рахунку у ЦП

1.3.

Внесення змін до реквізитів рахунку

2.1.

2.2.

2.3.

Тариф
Стаття 1. Адміністративні операції
300,00 грн.
входить до вартості відкриття рахунку за
операцію
200,00 грн.

Стаття 2. Облікові операції
0,3% від номінальної вартості пакета ЦП,
Переказ прав на ЦП (від номінальної
але не менше 400,00 грн. та не більше
вартості)
2000,00 грн.
0,3% від номінальної вартості пакета ЦП,
Списання прав на ЦП (від номінальної
але не менше 400,00 грн. та не більше
вартості)
2000,00 грн.
0,03% від номінальної вартості пакета ЦП,
Зарахування прав на ЦП (від
але не менше 400,00 грн. та не більше
номінальної вартості)
2000,00 грн.

Примітки
за операцію
за операцію
за операцію

за операцію

за операцію

за операцію

2.4.

Обмеження прав на ЦП зобов’яннями/
зняття обмеженя прав на ЦП
зобов’язаннями (застава, блокування,
розблокування)

2.5.

Блокування цінних паперів для
забезпечення розрахунків за
правочинами щодо цінних паперів

100,00 грн.

за операцію

2.6.

Розблокування цінних паперів для
забезпечення розрахунків за
правочинами щодо цінних паперів

100,00 грн.

за операцію

2.7.

Переказ державних ЦП/зарахування
державних ЦП/Списання державних
ЦП (від номінальної вартості)

0,02% від номінальної вартості, але не менш
ніж 300,00 грн. та не більше 1000,00 грн.

за операцію

0,03% від номінальної вартості пакета ЦП,
але не менше 400,00 грн. та не більше
2000,00 грн.

за операцію

Стаття 3. Інформаційні операції
3.1.

Виписка про стан рахунку у ЦП

100,00 грн.

за документ

3.2.

Виписка про операції на рахунку у ЦП

100,00 грн.

за документ

Стаття 4. Обслуговування рахунку
4.1.

5.1.

Абонентська плата (обслуговування
рахунку у ЦП за відсутністі на рахунку
прав на цінні папери)

входить до вартості відкриття рахунку

Стаття 5. Облік прав власності на цінні папери (депозитарний облік ЦП)
Облік прав власності на цінні папери
0,03% від номінальної вартості пакета ЦП,
бездокументарної форми, окрім
але не менше 300,00 грн. та не більше
державних цінних паперів (від
2000,00 грн.
номінальної вартості)

за місяць

За місяць

5.2.

5.3

Облік прав власності на цінні
папери папери, заблоковані для
0,03% від номінальної вартості пакета ЦП,
забезпечення разрахунків за
але не менше 300,00 грн. та не більше
правочинами щодо цінних паперів (від
2000,00 грн.
номінальної вартості)
в гривні - 0,01 грн. за 1 цінний папір в день,
але не менше 300,00 грн. на місяць за
повний, або неповний місяць
Облік прав власності на державні цінні
папери бездокументарної форми
в іноземній валюті - 0,03 грн. за 1 цінний
папір в день, але не менше 300,00 грн. на
місяць за повний, або неповний місяць
Стаття 6. Інші операції

За місяць

За місяць

6.1.

Перерахування доходів по ЦП (від
загальної суми, що перераховується
депоненту)

0,1% від загальної суми, що перераховується
депоненту, але не менше 100,00 грн. та не
більше 500,00 грн.

За операцію

6.2.

Обслуговування рахунку в ЦП
внаслідок подовження операційного
дня

Подвійний тариф + відшкодування вартості
послуг депозитарія на подовження
операційної доби

За операцію

100,00 грн.

За розпорядження

400,00 грн.

За 1 довіреність

за окремою додатковою угодою

-

за окремою додатковою угодою

-

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

Відміна розпорядження на проведення
операції
Підтвердження справжності підпису на
довіреності на право участі та
голосування на загальних зборах
акціонерного товариства, акції якого
обліковуються у депозитарній
установі
Інші операції, передбачені чинним
законодавством
Інформаційно-довідкові послуги

* Послуги, надані по операціям з ЦП, не є об’єктом оподаткування ПДВ п. 196.1.1. Податкового кодексу України № 2755-

VI від 02.12.2010 р.

Тарифи на послуги Депозитарної установи АТ «АБ «РАДАБАНК», що надаються
депонентам
Тарифний пакет «Юридична особа-нерезидентам»
№

Послуга

1.1.

Відкриття рахунку у ЦП

1.2.

Закриття рахунку у ЦП

1.3.

Внесення змін до реквізитів рахунку

2.1.

2.2.

2.3.

Тариф
Стаття 1. Адміністративні операції
600,00 грн.
входить до вартості відкриття рахунку за
операцію
300,00 грн.

Стаття 2. Облікові операції
0,3% від номінальної вартості пакета ЦП,
Переказ прав на ЦП (від номінальної
але не менше 600,00 грн. та не більше
вартості)
4000,00 грн.
0,3% від номінальної вартості пакета ЦП,
Списання прав на ЦП (від номінальної
але не менше 600,00 грн. та не більше
вартості)
4000,00 грн.
0,03% від номінальної вартості пакета ЦП,
Зарахування прав на ЦП (від
але не менше 600,00 грн. та не більше
номінальної вартості)
4000,00 грн.

2.4.

Обмеження прав на ЦП зобов’яннями/
зняття обмеженя прав на ЦП
зобов’язаннями (застава, блокування,
розблокування)

2.5.

Примітки
За операцію
За операцію
За операцію

За операцію

За операцію

За операцію

0,03% від номінальної вартості пакета ЦП,
але не менше 600,00 грн. та не більше
4000,00 грн. на місяць за операцію

За операцію

Блокування цінних паперів для
забезпечення розрахунків за
правочинами

200,00 грн.

За операцію

2.6.

Розблокування цінних паперів для
забезпечення розрахунків за
правочинами

200,00 грн.

За операцію

2.7.

Переказ державних ЦП/зарахування
державних ЦП/Списання державних
ЦП (від номінальної вартості)

0,02% від номінальної вартості, але не менш
ніж 400,00 грн. та не більше 2000,00 грн. за
операцію

За операцію

Стаття 3. Інформаційні операції
3.1.

Виписка про стан рахунку у ЦП

300,00 грн

За документ

3.2.

Виписка про операції на рахунку у ЦП

300,00 грн

За документ

Стаття 4. Обслуговування рахунку

4.1.

Абонентська плата (обслуговування
рахунку у ЦП за відсутністі на рахунку
прав на цінні папери)

входить до вартості відкриття рахунку за
місяць

За місяць

Стаття 5. Облік прав власності на цінні папери (депозитарний облік ЦП)

5.1.

Облік прав власності на цінні папери
бездокументарної форми, окрім
державних цінних паперів (від
номінальної вартості)

0,03% від номінальної вартості пакета ЦП,
але не менше 600,00 грн. та не більше
5000,00 грн. на місяць

За місяць

5.2.

5.3

Облік прав власності на цінні
папери папери, заблоковані для
забезпечення разрахунків за
правочинами щодо цінних (від
номінальної вартості)

0,03% від номінальної вартості пакета ЦП,
але не менше 600,00 грн. та не більше
4000,00 грн. на місяць

у гривні - 0,01 грн. за 1 цінний папір в день,
але не менше 500,00 грн. на місяць за
повний, або неповний місяць
Облік прав власності на державні цінні
папери бездокументарної форми
в іноземній валюті -0,03 грн. за 1 цінний
папір в день, але не менше 500,00 грн. на
місяць за повний, або неповний місяць
Стаття 6. Інші операції

За місяць

За місяць

6.1.

Перерахування доходів по ЦП (від
загальної суми, що перераховується
депоненту)

0,1% від загальної суми, що перераховується
депоненту, але не менше 200,00 грн. та не
більше 600,00 грн.

За операцію

6.2.

Обслуговування рахунку в ЦП
внаслідок подовження операційного
дня

Подвійний тариф + відшкодування вартості
послуг депозитарія на подовження
операційної доби за операцію

За операцію

200,00 грн.

За розпорядження

за окремою додатковою угодою

-

за окремою додатковою угодою

-

6.3.
6.4.
6.5.

Відміна розпорядження на проведення
операції
Інші операції, передбачені чинним
законодавством
Інформаційно- довідкові послуги

* Послуги, надані по операціям з ЦП, не є об’єктом оподаткування ПДВ п. 196.1.1. Податкового кодексу України № 2755-VI
від 02.12.2010 р.

Тарифи на послуги Депозитарної установи АТ «АБ «РАДАБАНК», що надаються депонентам
Тарифний пакет «Фізична особа-нерезидент»
№

Послуга

1.1.

Відкриття рахунку у ЦП

1.2.

Закриття рахунку у ЦП

1.3.

Внесення змін до реквізитів рахунку

2.1.

2.2.

2.3.

Тариф
Стаття 1. Адміністративні операції
400,00 грн.
входить до вартості відкриття рахунку за
операцію
300,00 грн.

Стаття 2. Облікові операції
0,3% від номінальної вартості пакета ЦП,
Переказ прав на ЦП (від номінальної
але не менше 500,00 грн. та не більше
вартості)
3000,00 грн.
0,3% від номінальної вартості пакета ЦП,
Списання прав на ЦП (від номінальної
але не менше 500,00 грн. та не більше
вартості)
3000,00 грн.
0,03% від номінальної вартості пакета ЦП,
Зарахування прав на ЦП (від
але не менше 500,00 грн. та не більше
номінальної вартості)
3000,00 грн.

Примітки
За операцію
За операцію

За операцію

За операцію

За операцію

2.4.

Обмеження прав на ЦП зобов’яннями/
зняття обмеженя прав на ЦП
зобов’язаннями (застава, блокування,
розблокування)

2.5.

Блокування цінних паперів для
забезпечення розрахунків за
правочинами, щодо цінних паперів

200,00 грн.

За операцію

2.6.

Розблокування цінних паперів для
забезпечення розрахунків за
правочинами, щодо цінних паперів

200,00 грн.

За операцію

2.7.

Переказ державних ЦП/зарахування
державних ЦП/Списання державних
ЦП (від номінальної вартості)

0,03% від номінальної вартості пакета ЦП,
але не менше 500,00 грн. та не більше
3000,00 грн. на місяць

За операцію

0,02% від номінальної вартості, але не
менш ніж 300,00 та не більше 1000,00 грн.

За операцію

Стаття 3. Інформаційні операції
3.1.

Виписка про стан рахунку у ЦП

200,00 грн.

За документ

3.2.

Виписка про операції на рахунку у ЦП-

200,00 грн.

За документ

4.1.

Стаття 4. Обслуговування рахунку
Абонентська плата (обслуговування
рахунку у ЦП за відсутністі на рахунку
входить до вартості відкриття рахунку
прав на цінні папери)
Стаття 5. Облік прав власності на цінні папери (депозитарний облік ЦП)

За місяць

5.1.

Облік прав власності на цінні папери
бездокументарної форми, окрім
державних цінних паперів (від
номінальної вартості)

0,03% від номінальної вартості пакета ЦП,
але не менше 400,00 грн. та не більше
3000,00 грн.

За місяць

5.2.

Облік прав власності на цінні
0,03% від номінальної вартості пакета ЦП,
папери папери, заблоковані для
але не менше 500,00 грн. та не більше
забезпечення разрахунків за
3000,00 грн.
правочинами щодо цінних паперів (від

За місяць

номінальної вартості)

5.3

в гривні - 0,01 грн. за 1 цінний папір в день,
але не менше 400,00 грн. на місяць за
повний, або неповний місяць
Облік прав власності на державні цінні
папери бездокументарної форми
в іноземній валюті -0,03 грн. за 1 цінний
папір в день, але не менше 400,00 грн. на
місяць за повний, або неповний місяць
Стаття 6. Інші операції

За місяць

6.1.

Перерахування доходів по ЦП (від
загальної суми, що перераховується
депоненту)

0,1% від загальної суми, що перераховується
депоненту, але не менше 200,00 грн. та не
більше 600,00 грн.

За операцію

6.2.

Обслуговування рахунку в ЦП
внаслідок подовження операційного
дня

Подвійний тариф щодо проведення
облікових операцый Статті 2. +
відшкодування вартості послуг депозитарія
на подовження операційної доби

За операцію

6.3.

Відміна розпорядження на проведення
операції -

200,00 грн.

За розпорядження

6.4.

Підтвердження справжності підпису на
довіреності на право участі та
голосування на загальних зборах
акціонерного товариства, акції якого
обліковуються у депозитарній
установі

500,00 грн.

За 1 довіреність

6.5.

Інші операції, передбачені чинним
законодавством

за окремою додатковою угодою

-

6.6.

Інформаційно- довідкові послуги

за окремою додатковою угодою

-

* Послуги, надані по операціям з ЦП, не є об’єктом оподаткування ПДВ п. 196.1.1. Податкового кодексу України № 2755-VI
від 02.12.2010 р.

