Тарифи на послуги депозитарної установи АТ «Райффайзен Банк»
Custody tariffs of Raiffeisen Bank
Підрозділ 5. Юридичні особи- емітенти (пакет Стандартний)
Розмір тарифу, (грн.)
№

Назва послуги

Примітки

1

Стандартне
виконання

Термінове виконання2

І. АДМІНІСТРАТИВНІ ОПЕРАЦІЇ

1

Відкриття рахунків в цінних паперах
5.1.

5.2.

до 10 рахунків
від 11 до 100 рахунків
від 101
Зміна реквізитів рахунку
розпорядженням Емітента)

в

цінних

паперах

Власника

400
50 000
100 000

-

30

60

не тарифікується

не тарифікується

(за

5.3.

Закриття рахунку в цінних паперах (за розпорядженням Власника
цінних паперів)

5.4.

Закриття рахунків в цінних паперах у випадку зміни Емітентом депозитарної установи

5.4.1.

Від 1 до 3500 рахунків

5.4.2.

Від 3501 рахунків

6 за один рахунок

-

20 000

-

50

-3

за операцію

За операцію на
умовах попередньої
оплати

ІІ. ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ

5.5.

Видача по кожному відкритому рахунку в цінних паперах виписки про
стан рахунку в цінних паперах (стандартна)

5.6.

Видача паперового дублікату, копії засвідченої Депозитарною установою:

за документ
одноразово

5.6.1.

виписки або довідки або повідомлення

50

100

5.6.2

договору

100

200

за документ

ІІІ. ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ 4

5.7.
5.8.
5.9.

Зарахування/списання цінних паперів на рахунки Власників на
підставі отриманого реєстру
Блокування
цінних
паперів
на
підставі
отриманих
від
реєстроутримувача / попередньої депозитарної установи документів
Списання цінних паперів на рахунок Власника цінних паперів,
відкритий у іншої депозитарної установи (за ініціативою власника
цінних паперів)

За операцію на
умовах попередньої
оплати

6 за один рахунок
100

-

за операцію

50

-

за операцію

IV. ЗБЕРІГАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ /ДОКУМЕНТІВ

2

5.10.

Облік цінних паперів 5

5.11.

Зберігання документів, які отримані від реєстроутримувача /
попередньої депозитарної установи та які підтверджують обтяження
цінних паперів

5.12.

Зберігання сертифікатів цінних паперів, які вилучені у Власників

0.005% мін. 500

в місяць
від номінальної
вартості

50, в т. ч. ПДВ

в місяць

за окремою угодою, в т.ч. ПДВ

V. ІНШІ ОПЕРАЦІЇ
А. ІНШІ ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ
5.13.
5.14.
5.14.1.

Консалтингові послуги (за годину)
Прийом реєстру:
у Києві (у приміщені Депозитарної установи)

5.14.2.

у Києві (у
установи)

5.14.3.

за межами Києва

приміщені

реєстратора/попередньої

за окремою угодою, в т. ч. ПДВ
не тарифікується
депозитарної

за операцію

2000 + (витрати на
відрядження + ПДВ)

-

100

-

за операцію

-

за сторінку

Перевірка та прийом документів, які підтверджують обтяження цінних
паперів

5.16.

Приведення електронної форми реєстру відповідно до паперової форми та вимог депозитарію
титульна та прикінцева сторінки

за операцію

1500

5.15.

5.16.1.

-

100, в т.ч. ПДВ

5.16.2

інші сторінки

5.17.
5.18.

Прийом сертифікатів від Власників
за окремою угодою, в т.ч. ПДВ
Передача сертифікатів Емітенту для погашення
за окремою угодою, в т.ч. ПДВ
Формування та передача пакету документів, в т.ч. реєстру, емітенту
або уповноваженому на зберігання (у разі прийняття уповноваженим
за окремою угодою, в т.ч. ПДВ
органом Емітента рішення щодо зміни депозитарної установи)
Інші депозитарні послуги
за окремою угодою
Б. ПОСЛУГИ ПО ПЕРЕРАХУВАННЮ ДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
Перерахування доходів за цінними паперами
за окремою угодою
В. ІНШІ ПОСЛУГИ З ЗАЛУЧЕННЯМ СТОРОННІХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Тариф кур‘єрської
Кур’єрська служба
служби, в т.ч. ПДВ
за кожне звернення
до сторонньої
(50 + вартість послуг
організації
перекладача), в. т.ч
Переклад документів
ПДВ

5.19.
5.20.
5.21.
5.22.

3

5.23.
5.24.

5, в т.ч. ПДВ

Інші послуги з залученням сторонніх організацій

-

за окремою угодою

Г. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ6
5.25.

5.26.

5.27.
5.27.1.
5.27.2.
5.27.3

за кожну публікацію;
провайдеру послуг
500, в т.ч. ПДВ
публікація
оплачується окремо
за кожне
повідомлення;
Інформаційне та організаційне забезпечення повідомлення фондовій
100, в т.ч. ПДВ
провайдеру послуг
біржі, на якій Емітент пройшов процедуру лістингу
публікація
оплачується окремо
Інформаційне та організаційне забезпечення здійснення персонального повідомлення акціонерів (до та/або після проведення загальних зборів
акціонерів, в т.ч. у разі внесення змін та доповнень до порядку денного загальних зборів акціонерів):
за кожне надсилання
простим листом
2 500, в т.ч. ПДВ
повідомлень;
рекомендованим без повідомлення
3 000, в т.ч. ПДВ
провайдеру послуг
розсилка оплачується
рекомендованим з повідомленням
3 500, в т.ч. ПДВ
окремо
Інформаційне та організаційне забезпечення здійснення публікації в
офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку

5.28.

Виконання функцій реєстраційної та лічильної комісій при проведенні Товариством загальних зборів акціонерів:
у Києві

5.28.1.

до 3 000 осіб включно в переліку акціонерів

20 000, в т.ч. ПДВ

від 3 001 до 10 000 осіб включно в переліку акціонерів

25 000, в т.ч. ПДВ

більше 10 000 осіб в переліку акціонерів

-

за окремою угодою

за кожні загальні
збори акціонерів

за межами Києва
5.28.2.

5.28.3.

4

до 3 000 осіб включно в переліку акціонерів

30 000, в т.ч. ПДВ

-

від 3 001 до 10 000 осіб включно в переліку акціонерів

30 000, в т.ч. ПДВ

-

більше 10 000 осіб в переліку акціонерів
За додаткову уповноважену особу Депозитарної установи у складі
реєстраційної та лічильної комісій7

за окремою угодою
3 000, в т.ч. ПДВ

-

за кожні загальні
збори акціонерів

Для емітентів тарифи визначені в національній валюті України (гривня). Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється щомісяця, до 15 числа місяця, наступного за
місяцем, в якому були надані послуги, або на умовах попередньої оплати, Тарифи (за виключенням п. 5.11. – 5.13., 5.14.3., 5.16.-5.19., 5.22.-5.23., 5.25.-5.29.) розраховано без
урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі ст. 196.1.1 Податкового кодексу України. Всі депозитарні послуги, за винятком зазначених в
підрозділі Г, надаються в приміщенні Депозитарної установи. У випадку, якщо для надання певної послуги є необхідність у присутності представника(ів) Депозитарної
установи за місцезнаходженням Депонента, така послуга надається за спроможності та на розсуд Депозитарної установи; вартість такої послуги визначається
індивідуальним тарифом.
1

У випадку невиконання умов Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах в т.ч. щодо несвоєчасного подання документів з ідентифікації, Депозитарна установа
не надає послуги за розпорядженнями Емітента.
2

Термінове виконання операції:

Для п. 5.1., 5.7.:
- надання Депозитарній установі пакету документів для ідентифікації/формування юридичної справи Емітента менш ніш за 15-ть календарних днів до дати припинення
ведення реєстру реєстроутримувачем/до дати обліку Облікового реєстру;
- надання Депозитарній установі Договору про відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізуються,
або Договору про відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів випуску, які зазначені в обліковому реєстрі, отриманому від
попередньої депозитарної установи, або Договору про відкриття та обслуговування рахунків власників,, підписаного Емітентом, у термін менше ніж 15-ть календарних днів
до дати припинення ведення реєстру реєстроутримувачем/до дати обліку Облікового реєстру;
- отримання від Емітента заяви/розпорядження на відкриття рахунків в цінних паперів / зарахування цінних паперів більш ніж 3-и робочих дні після прийому-передачі реєстру;
Для п. 5.5.:
- надання дублікату документа протягом 4-ьох годин після отримання запиту. Дана послуга надається за узгодженням з Депозитарною установою. У разі порушення
Депозитарною установою терміну для термінового виконання операції, плата за виконання операції нараховується відповідно до стандартного тарифу.
3

При використанні позначки «-» у стовбці «Термінове виконання», послуга надається тільки за стандартними умовами та з використанням стандартних тарифів.

4

Списання анульованих цінних паперів не тарифікується. Переказ між балансовими рахунками Клієнтів без розпорядження Клієнтів не тарифікується.

Плата за облік цінних паперів (п. 5.10.), обіг по яких призупинено, не нараховується. Плата за облік цінних паперів (п. 5.10.), випуск по яких анульовано, не нараховується.
Плата за облік цінних паперів, обіг по яких обмежено (п. 5.10.), нараховується на загальних підставах. Плата за облік цінних паперів (п. 5.10.) розраховується згідно з
номінальною вартістю.
5

Послуги по інформаційному та організаційному забезпеченню загальних зборів акціонерів надаються Депозитарною установою при укладанні Договору про надання
консультаційних послуг (щодо інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів).
6

У вартість послуг входить забезпечення у складі реєстраційної та лічильної комісій до 3-х уповноважених осіб Депозитарної установи при проведенні Товариством загальних
зборів акціонерів згідно з переліком акціонерів, до складу якого входять до 3 000 осіб включно.
У вартість послуг входить забезпечення у складі реєстраційної та лічильної комісій до 5-и уповноважених осіб Депозитарної установи при проведенні Товариством загальних
зборів акціонерів згідно з переліком акціонерів, до складу якого входять від 3 001 до 10 000 осіб включно.

5

При проведенні Товариством загальних зборів акціонерів згідно з переліком акціонерів, до складу якого входять від 10 001 осіб включно та більше, кількість уповноважених
осіб Депозитарної установи у складі реєстраційної та лічильної комісій визначається в Замовлені до Договору.
За кожну додаткову уповноважену особу Зберігача, Товариство сплачує вартість згідно з п. 5.28.3.

