ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ
на укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах
(для юридичних осіб – резидентів)
Цим Акціонерне товариство «Райффайзен Банк» (далі – «Депозитарна установа») пропонує
юридичним особам – резидентам, надання послуг депозитарної установи на умовах, викладених в
Умовах Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (для юридичних осіб – резидентів),
які є невід’ємною частиною цієї Публічної пропозиції та чинна редакція яких офіційно оприлюднена
на сайті депозитарної установи у мережі Інтернет за адресою https://raiffeisen.ua/ (далі – «Сайт»).
Ця Публічна пропозиція є офертою, що адресується Депозитарною установою необмеженому колу
юридичних осіб – резидентів, набуває чинності з 27 вересня 2021 року та офіційно оприлюднюється
на Сайті Депозитарної установи в мережі Інтернет. Публічна пропозиція є чинною до прийняття
Депозитарною установою рішення про її припинення.
Прийняти (акцептувати) цю Публічну пропозицію можуть юридичні особи - резиденти, діяльність та
операції яких (їхніх службових осіб та найманих працівників) не пов'язані та не будуть пов’язані з
постачанням послуг щодо віртуальних активів 1, в тому числі здійснення операцій на рахунку в цінних
паперах, пов’язаних з віртуальними активами; легалізацією злочинних доходів; фінансуванням
тероризму; фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення або з корупційною діяльністю;
фінансуванням чи проведенням Заборонених операцій2 (зокрема, юридична особа чи її керівники не
є санкціонованими особами); не матимуть ознак фінансових операцій, що не мають очевидної
економічної доцільності (сенсу) або мають на меті уникнення оподаткування чи уникнення виконання
вимог та обмежень, передбачених банківським, валютним законодавством України, законодавством
України з питань фінансового моніторингу.
Юридична особа - резидент, яка відповідає передбаченим цією Публічною пропозицією вимогам та
виявила намір прийняти (акцептувати) цю Публічну пропозицію («Депонент»), звертається до
Управління депозитарної діяльності АТ «Райффайзен Банк». Уповноважений представник Депонента
подає Депозитарній установі документи та відомості, необхідні для здійснення належної перевірки
Депонента, його кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також ідентифікації та верифікації
її уповноважених представників відповідно до вимог Депозитарної установи, з якими можна
ознайомитися на Сайті Депозитарної установи в мережі Інтернет. Укладення уповноваженими
представниками сторін Заяви про приєднання до Договору про обслуговування рахунку в цінних
паперах (для юридичних осіб – резидентів) за формою, що міститься в Додатку №1 до Умов (далі –
Заява про приєднання), є прийняттям (акцептом) цієї Публічної пропозиції відповідною юридичною
особою. Укладення сторонами Заяви про приєднання можливе за умови надання повного пакету
документів, необхідного для відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, належної
перевірки Депонента, повної ідентифікації його кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а
також повної ідентифікації та верифікації її уповноважених представників відповідно до вимог
Депозитарної установи. Укладення Заяви про приєднання з Депонентом, кінцевими бенефіціарними
власниками якої є політично значущі особи, члени їх сімей та особи, пов’язані з політично значущими
особами, здійснюється після одержання дозволу керівника Депозитарної установи на встановлення
ділових відносин. Депозитарна установа не укладає Заяву про приєднання з юридичною особою, якій
було встановлено неприйнятно високий ризик з підстав, визначених законодавством України або
нормативними документами Депозитарної установи.
Віртуальний актив – цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може
використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей.
2 Заборонені операції – операції та/або дії: 1) заборонені/обмежені згідно з санкціями України на підставі Закону України «Про
санкції»; 2) прямо або опосередковано пов’язані із видами діяльності, забороненими/обмеженими відповідно до рішень
уповноважених міжнародних органів та окремих держав (зокрема, Ради Безпеки ООН та її комітетів, ЄС, США тощо), політики Банку
та групи Райффайзен; 3) пов’язані з проведенням операцій з або на користь осіб, щодо яких застосовані міжнародні санкції
відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав, політики Банку та групи Райффайзен (далі –
санкціоновані особи); 4) які мають ознаки ризикової діяльності. Інформація про Заборонені операції розміщується на Сайті Банку в
мережі Інтернет.
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