Додаток 1
до Умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах
в АТ «Райффайзен Банк», що укладається
юридичними особами – резидентами шляхом приєднання

Заява про приєднання
до Умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах
(для юридичних осіб – резидентів)
м. _______________

«____» ___________ 202_ р.

Акціонерне товариство «Райффайзен Банк», далі – «Депозитарна установа», з однієї сторони, та
_____________________________________________________________, далі – «Депонент», з іншої сторони, далі разом –
«Сторони», уклали цю Заяву про приєднання про наступне:
1.

2.

Терміни, що застосовуються в Договорі мають таке значення:
1.1. Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – «Договір») – укладений між
Депозитарною установою та Депонентом договір, який складається з двох частин:
(a) індивідуальної частини Договору: ця Заява про приєднання до Умов Договору (далі за текстом
– «Заява про приєднання»), а також інші Заяви, додатки до Договору та/або додаткові угоди,
в т.ч. які змінюють умови публічної частини Договору, що можуть бути підписані Сторонами до
Договору після приєднання до Договору та
(b) публічної частини Договору – Умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах
(для юридичних осіб – резидентів), далі за текстом – «Умови», та Тарифів, які
оприлюднюються на Сайті Депозитарної установи та визначає перелік депозитарних послуг
Депозитарної установи, порядок та умови надання Депозитарною установою Послуг
Депонентам за Договором, права та обов’язки Депозитарної установи та Депонента, порядок
розрахунків та відповідальність Сторін, додаткові підстави відмови від Договору та/або
припинення надання Послуг, а також інші особливості надання окремих Послуг.
Публічна та індивідуальна частини нероздільно пов’язані між собою та складають єдиний Договір
про обслуговування рахунку в цінних паперах. Будь-яке посилання на Заяву про приєднання,
Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах означає посилання на Заяву про
приєднання, Умови, заяви, всі зміни, додатки та додаткові договори/угоди до них.
1.2. Заява – підписаний Депозитарною установою та Депонентом правочин за формою Депозитарної
установи, яким ініціюються та визначаються особливості та додаткові умови надання окремих
Послуг. Заява є невід‘ємною частиною Договору з моменту її підписання Депозитарною установою
та Депонентом.
1.3. Послуги – визначені Умовами депозитарні послуги, що надаються Депозитарною установою
Депоненту, зокрема, з відкриття та проведення операцій на рахунку у цінних паперах, обліку
цінних паперів (прав на цінні папери) на ньому, надання інформації про операції на рахунку тощо.
1.4. Сайт Депозитарної установи – офіційний сайт Депозитарної установи в мережі Інтернет
http://www.raiffeisen.ua.
1.5. Тарифи – всі та окремі затверджені Депозитарною установою тарифи на послуги депозитарної
установи для юридичних осіб - резидентів, які розміщені на Сайті Депозитарної установи та
визначають перелік та вартість Послуг.
1.6. Інші терміни вживаються в значеннях, що наведені в Умовах, а якщо вони Умовами не визначені,
то вони вживаються у розумінні відповідно до законодавства України або звичаїв ділового обороту.
Підписанням цієї Заяви про приєднання Депонент приєднується до Договору про обслуговування
рахунку в цінних паперах та висловлює повну та безумовну згоду з його умовами. Договір про
обслуговування рахунку в цінних паперах є укладеним з дати підписання Депонентом (уповноваженою
особою Депонента) та уповноваженою особою Депозитарної установи Заяви про приєднання та
скріплення її печатками Депозитарної установи і Депонента (за наявності). Підписанням Заяви про
приєднання Депонент безумовно визнає, що Заява про приєднання, Умови, Тарифи, заяви разом зі
всіма змінами, додатками та додатковими договорами/угодами до них у сукупності є Договором про
обслуговування рахунку в цінних паперах, складають його зміст, мають обов‘язкову силу та
застосовуються до відносин Сторін так само, якби їх було викладено та підписано безпосередньо в
тексті цього документу.
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6.

7.

8.

9.

Депозитарна установа самостійно встановлює Умови та змінює їхню редакцію, у тому числі визначає
перелік Послуг, їх зміст та умови надання. Умови набувають сили у відносинах Сторін за Договором з
дати набуття ними чинності. Чинна редакція Умов офіційно оприлюднюється на Сайті Депозитарної
установи.
За надання Послуг Депонент сплачує Депозитарній установі плату, розмір якої визначається згідно з
Тарифами. Депозитарна установа самостійно встановлює Тарифи та може їх змінювати двічі на місяць
– 1 (першого) та 15 (п’ятнадцятого) числа кожного календарного місяця. Нові Тарифи набирають
чинності у відносинах сторін із зазначеної в них дати, але не раніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів
з дати їхнього затвердження. Тарифи вважаються прийнятими Депонентом, якщо до дати набрання
ними чинності Депонент не повідомить Депозитарну установу про розірвання Договору відповідно до
Умов.
Депозитарна установа може вносити зміни до Умов двічі на місяць – 1 (першого) та 15 (п’ятнадцятого)
числа кожного календарного місяця та оприлюднювати їх на Сайті Депозитарної установи. Якщо 1
(перше) та/або 15 (п’ятнадцяте) число припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день,
оприлюднення здійснюється в перший Робочий день, наступний за ним. Змінені Умови набирають
чинності у відносинах Сторін із зазначеної в них дати, але не раніше 15 (п’ятнадцяти) календарних дні
з дати їхнього оприлюднення на Сайті Депозитарної установи. Такі Умови вважаються прийнятими
Депонентом, якщо до дати набрання ними чинності Депонент не повідомить Депозитарну установу про
розірвання Договору відповідно до Умов.
Передбачена пунктами 4 та 5 Заяви про приєднання періодичність внесення змін до Тарифів та Умов
не застосовується у випадках, коли внесення змін обумовлено необхідністю приведення Умов у
відповідність до вимог законодавства України або виконанням обов’язкових для Депозитарної
установи вимог. У таких випадках, змінені Умови оприлюднюються на Сайті Депозитарної установи та
набирають чинності у відносинах Сторін із зазначеної в них дати.
Підписанням Заяви про приєднання Депонент підтверджує, що він ознайомлений та згоден з Умовами
та Тарифами, що є чинними на дату підписання Заяви про приєднання. В подальшому Депонент
зобов’язаний перед отриманням Послуг ознайомитись з чинною редакцією Умов та діючими на
відповідний момент Тарифами, а також 1 (першого) та 15 (п’ятнадцятого) числа кожного місяця
ознайомлюватись з новими (зміненими) Умовами, які до набрання ними чинності оприлюднюються
Депозитарною установою згідно з пунктом 5 Заяви про приєднання. Звернення Депонента до
Депозитарної установи для отримання Послуг або вчинення Депонентом інших фактичних дій,
спрямованих на отримання Послуг, свідчить про згоду Депонента з чинною редакцією Умов та діючими
Тарифами. Депозитарна установа інформує Депонента про зміну Умов/Тарифів шляхом їх публікації
на сайті Депозитарної установи. Зобов‘язання щодо інформування про зміну Умов/Тарифів вважається
виконаним Депозитарною установою належним чином, якщо Умови/Тарифи були розміщені
Депозитарною установою з дотримання вимог, встановлених цією Заявою про приєднання.
Депозитарна установа зобов‘язується надавати Депоненту Послуги в порядку та на умовах, визначених
Договором. Депонент має право самостійно обирати Послуги, які він бажає отримати та з цією метою
підписує відповідну Заяву. Зобов‘язання Депозитарної установи щодо надання окремих Послуг,
зобов‘язання Депонента щодо їх оплати, інші зобов‘язання Сторін виникають з моменту підписання
Депозитарною установою та Депонентом Заяви та після виконання Депонентом інших умов,
визначених Договором та законодавством України, зокрема, після надання Депонентом необхідних
документів та інформації. Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов
Договору при користуванні Депонентом Послугами передбачена Умовами. Депонент засвідчує та
гарантує, що до підписання Заяви про приєднання отримав всю інформацію, передбачену частиною
другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг».
Депонент надає Депозитарній установі право здійснювати Договірне списання грошових коштів з
банківських рахунків Депонента в Депозитарній установі (у тому числі з рахунків його структурних
підрозділів, а також рахунків, що будуть відкриті Депонентом у майбутньому) в будь-яких валютах,
реквізити яких Депозитарна установа визначить самостійно, в сумах, необхідних для оплати послуг
Депозитарної установи, виконання грошових зобов‘язань Депонента перед Депозитарною установою,
у тому числі для погашення Депонентом заборгованості за Договором та іншої заборгованості
Депонента перед Депозитарною установою, для відшкодування витрат, сплати пеней, штрафів та
інших платежів, пов’язаних із заборгованістю Депонента перед Депозитарною установою, а також у
випадках та сумах, необхідних для виконання Депозитарною установою вимог FATCA стосовно
Депонента. Договірне списання здійснюється Депозитарною установою відповідно до Договору будьяку кількість разів з дати настання строку виконання відповідного грошового зобов‘язання (включно)
до повного погашення заборгованості Депонента перед Депозитарною установою або повного
утримання Депозитарною установою сум на виконання вимог FATCA. Депозитарна установа є
отримувачем коштів по Договірному списанню та спрямовує їх відповідно до мети Договірного
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списання. Списання коштів з банківських рахунків оформлюється меморіальним ордером. У випадку
відсутності або недостатності у Депонента коштів в необхідній валюті для здійснення Договірного
списання з метою оплати послуг Депозитарної установи та/або виконання грошових зобов‘язань
Депонента перед Депозитарною установою, Депонент надає Депозитарній установі право списання
коштів з банківських рахунків Депонента в інших валютах, відкритих в Депозитарній установі (у тому
числі з рахунків, що будуть відкриті Депонентом у майбутньому та реквізити яких Депозитарна
установа визначить самостійно) без надання Депонентом розрахункових документів та заявок
списання здійснюється Депозитарною установою в розмірі, еквівалентному сумі зобов’язань
Депонента з врахуванням витрат та комісій, пов’язаних з купівлею/обміном/продажем іноземної
валюти. Депонент також доручає Депозитарній установі здійснити від імені Депонента
купівлю/обмін/продаж списаних коштів з метою отримання національної валюти (за визначеним
Депозитарною установою курсом, що не може відхилятися від офіційного курсу НБУ за попередній
банківський день більше ніж на 10%) та направити кошти на погашення заборгованості Депонента.
Також з метою виконання Депонентом своїх зобов’язань перед Депозитарною установою, Депонент
надає Депозитарній установі право утримувати на користь Депозитарної установи кошти в розмірі
таких зобов‘язань (або в сумах, еквівалентних їх розміру) із коштів, що належать до перерахування на
користь Депонента згідно Договору, а у випадку їх відсутності, або недостатності, Депонент
зобов‘язаний негайно, але не пізніше десяти робочих днів після отримання відповідної письмової
вимоги Депозитарної установи, сплатити на користь Депозитарної установи кошти в сумі своїх
зобов’язань перед Депозитарною установою.
Підписанням Заяви про приєднання Депонент підтверджує дотримання, повноту та достовірність всіх
засвідчень та гарантій, зазначених в Умовах.
Депозитарна установа має право відмовитися від надання Послуг, зокрема, від підписання заяв,
проведення операції(ій) на рахунку у цінних паперах, а також призупинити (тимчасово) всі або окремі
операції на ньому, відмовити в обслуговуванні Депоненту та/або закрити рахунок у цінних паперах у
випадках, передбачених законодавством України, а також Умовами.
У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, встановлених Договором, Сторони несуть
відповідальність згідно з законодавством України та умовами Договору. Сторони безумовно визнають
види та розмір відповідальності, підстави відмови від Договору та/або припинення надання Послуг, що
визначені Договором.
Договір укладається на невизначений строк. Договір може бути розірваний за згодою Сторін, за
ініціативою однієї з Сторін або у випадках, передбачених Умовами та законодавством України. Зміни
та доповнення до Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим
оформленням додаткових заяв/договорів, що є невід’ємними частинами Договору (якщо інше не
передбачено Договором, в тому числі додатками до нього).
Депонент не має права передавати свої права та обов’язки за Договором третім особам без письмової
згоди Депозитарної установи.
Підписанням Заяви про приєднання Депонент надає Депозитарній установі згоду здійснювати
розкриття (передачу) інформації, що міститься на його рахунку у цінних паперах, іншу конфіденційну
інформацію, що стала відомою Депозитарної установи у процесі обслуговування та отримання послуг
Депозитарної установи, особам та в порядку, та обсягах, що визначені законодавством України та/або
Договором, зокрема, Умовами.
Заява про приєднання укладена в двох примірниках, по одному примірнику для кожної зі Сторін, які
мають однакову юридичну силу.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Депозитарна установа
Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»
(а після державної реєстрації зміни найменування
- АТ «Райффайзен Банк») 01011, м. Київ, вул. Лєскова,
9,
код
ЄДРПОУ
14305909,
IBAN:UA233000010000032001100701026
у
Національному банку України тел. (044) 490-89-26
В особі ___ (ПІБ та посада)
(підпис)
на підставі довіреності від ___20 р №______
М.п.

ДЕПОНЕНТ
____________
м.
___________________
Код
за
ЄДРПОУ________ тел. 8 (______)________________________

М.п. (за наявності)

ВІДМІТКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

300053Реєстраційний номер Заяви

Дата

депозитарний код рахунку в цінних паперах

(прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи Депозитарної установи)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи Депозитарної установи)

(підпис)

Копію Заяви про приєднання отримав: _______________________________________________________________
Дата

підпис

ПІБ Депонента
печатка (у разі використання)

