
 

 
 

 

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»  

на укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах 

Відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України Акціонерне товариство 

«Райффайзен Банк Аваль» (далі – Депозитарна установа) оголошує Публічну пропозицію 

на укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах для фізичних осіб – 

резидентів (далі – Публічна пропозиція) на умовах, що викладені нижче.  

Ця Публічна пропозиція є офертою, що адресується Депозитарною установою 

необмеженому колу фізичних осіб - резидентів, набуває чинності з 16.10.2018 та офіційно 

оприлюднюється на веб-сайті Депозитарної установи в мережі Інтернет (www.aval.ua). 

Публічна пропозиція є чинною до прийняття Банком рішення про її припинення. 

Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», діючи на підставі статей 634, 641, 

644 Цивільного кодексу України, звертається з цією Публічною пропозицією та бере на себе 

зобов’язання перед фізичними особами – резидентами, які приймуть (акцептують) умови 

Публічної пропозиції (далі – Депоненти), надавати депозитарні послуги в порядку та на 

умовах, передбачених Умовами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, 

включаючи всі Додатки та Зміни до нього (далі – Умови договору), за Тарифами 

Депозитарної установи (далі – Тарифи). 

Тарифами визначається перелік послуг, що надаються Депозитарною установою 

згідно Умов договору, та їх вартість, яку Депонент має сплатити на користь Депозитарної 

установи за отримані послуги.  

Акцептування даної Публічної пропозиції здійснюється шляхом подання 

Депонентом Заяви про приєднання до Умов договору про обслуговування рахунку в цінних 

паперах (далі – Заява про приєднання) до Депозитарної установи за адресою: м.Київ, вул. 

Пирогова, 7-7Б, після повної ідентифікації Депонента (його представників) відповідно до 

вимог Депозитарної установи, а також подачі Депонентом повного пакету документів, 

необхідного для відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах згідно  вимог 

законодавства, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку, Національного банку України та внутрішніх документів Депозитарної 

установи.  

Публічна пропозиція, Умови договору, Згода на розкриття банківської таємниці, 

обробку персональних даних та іншої конфіденційної інформації, Тарифи, Заява про 

приєднання з усіма Додатками та Змінами у сукупності, які обов’язково оприлюднюються 

Депозитарною установою на веб-сайті Депозитарної установи в мережі Інтернет 

(www.aval.ua),  є Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Договір).  

Договір з Депонентом є укладеним з дати прийняття та підписання Депозитарною 

установою від Депонента Заяви про приєднання, що підписується та подається Депонентом 

після його ідентифікації та подачі повного пакету документів, необхідного для відкриття та 

обслуговування рахунку в цінних паперах. Після укладення Договору Депозитарна 

установа зобов’язана надавати Депоненту депозитарні послуги відповідно до Умов 

договору, а Депонент набуває прав та обов’язків, передбачених Договором.  

http://www.aval.ua/
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До відносин сторін Договору застосовуються умови Договору, зокрема Тарифи, у 

редакції, чинність якої визначається відповідно до положень Умов договору. У разі 

припинення цієї Публічної пропозиції, Умови договору (з усіма Додатками і Змінами)  та 

Тарифи продовжують застосовуватися до відносин сторін. 

Послуги, що Депозитарна установа пропонує надавати відповідно до цієї Публічної 

пропозиції, не можуть бути пов’язані із здійсненням фізичною особою підприємницької 

діяльності, діяльності щодо легалізації злочинних доходів або фінансування тероризму, та 

корупційною діяльністю. 

 

Голова Правління   

АТ «Райффайзен Банк Аваль» В.М. Лавренчук  

Заступник Голови Правління   

АТ «Райффайзен Банк Аваль» Н.О. Гуріна 

 

 

 


