Витяг із ТАРИФІВ
на банківські операції та послуги, що надаються фізичним особам

Затверджено рішенням
Тарифного комітету АКБ "Укрсоцбанк"
від 18 липня 2002 року, протокол № 24,
від 07 липня 2006 року, протокол № 31
7.4 Послуги зберігача цінних паперів
7.4.1. Послуги депонентам - фізичним особам
№ п/п
Операції та послуги
Розмір тарифу
ПДВ
7.4.1.1. Відкриття рахунку у ЦП
100 грн.
без ПДВ

Примітка до тарифу
за операцію

7.4.1.2.

Внесення змін до рахунку у ЦП

3 грн.

за операцію

7.4.1.3.

Закриття рахунку у ЦП

не тарифікується

-

7.4.1.4.

Ведення рахунку у ЦП

не тарифікується

-

7.4.1.5.

Зарахування (списання) ЦП на
рахунок (з рахунку) у ЦП

0,05% н.в.п., не менше 12,0
без ПДВ
грн. і не більше 500,0 грн.

за операцію

7.4.1.6.

Переказ ЦП

0,05% н.в.п., не менше 2,0
грн. і не більше 500,0 грн.

без ПДВ

за операцію

7.4.1.7.

Зарахування (списання) ЦП на
рахунок (з рахунку) у ЦП внаслідок
знерухомлення (матеріалізації), де:
0,05% н.в.п. не менше 2,0
грн. і не більше 500,0 грн.

без ПДВ

за операцію

7.4.1.7.1 номінальний утримувач - зберігач

без ПДВ

0,05% н.в.п., не менше 12,0
без ПДВ
грн. і не більше 500,0 грн.
0,005% н.в.п., не менше
Операції щодо обмеження в обігу ЦП 12,0 грн. і не більше 500,0 без ПДВ
грн.
Переміщення ЦП (між балансовими
рахунками без переходу прав
10 грн.
без ПДВ
власності)

7.4.1.7.2 номінальний утримувач - депозитарій

за операцію

7.4.1.8.

за операцію

7.4.1.9.

за операцію

Операції щодо знерухомлення
(матеріалізації) іменних ЦП, пов'язані
тарифи за додатковою
7.4.1.10. з подальшим здійсненням
угодою
відповідних операцій в системі
реєстру власників іменних ЦП
7.4.1.11. Знерухомлення ЦП на пред’явника

0,1% н.в.п.

без ПДВ

за операцію

7.4.1.12.

Переведення знерухомленних ЦП на
0,1% н.в.п.
пред’явника у документарну форму

без ПДВ

за операцію

7.4.1.13.

Зберігання ЦП - відокремлене і
колективне

відповідно 0,005% н.в.п. або
0,0025%, не менше 1,0 грн. і без ПДВ
не більше 10,0 грн.

За квартал

№ п/п

Операції та послуги

7.4.1.14. Зберігання сертифікатів ЦП
7.4.1.15.

Розмір тарифу

ПДВ

Примітка до тарифу

0,005% н.в.п., не менше 1,0
без ПДВ
грн. і не більше 10,0 грн.

За квартал

3,0 грн.

без ПДВ

За кожний окремий рахунок

5,0 грн.

без ПДВ

За аркуш

Видача виписок з рахунку у ЦП, а
саме:

7.4.1.15.
про стан рахунку у ЦП депонента
1
7.4.1.15. про операції з ЦП депонента
2
Надання додаткової інформації 7.4.1.16. довідок, звітів, довідково-аналітичних
матеріалів

тарифи за додатковою
угодою

тарифи за додатковою
угодою
тарифи за додатковою
7.4.1.18. Корпоративні операції
угодою
7.4.2. Послуги депонентам - фізичним особам власникам акцій АКБ "Укрсоцбанк" *
7.4.1.17. Перевірка ЦП на справжність

7.4.2.1.

Відкриття рахунку у ЦП депоненту
при придбанні акцій банку

10,0 грн.

без ПДВ

7.4.2.2.

Відкриття рахунку у ЦП депоненту
внаслідок депонування емітентом
глобального сертифікату акцій

не тарифікується

без ПДВ

7.4.2.3.

Переказ ЦП з рахунку емітента на
рахунок у ЦП власника по повністю
сплачених акціях внаслідок
депонування емітентом глобального
сертифікату акцій

без ПДВ

за операцію; власникам
пакету акцій АКБ
"Укрсоцбанк", номінальна
вартість якого не перевищує
200 грн. - безкоштовно

7.4.2.4.

Переказ ЦП з рахунку емітента на
0,05% н.в.п., не менше 12,0
рахунок у ЦП власника внаслідок
без ПДВ
грн. і не більше 500,0 грн.
продажу емітентом викуплених акцій

за операцію; власникам
пакету акцій АКБ
"Укрсоцбанк", номінальна
вартість якого не перевищує
200 грн. - безкоштовно

0,05% н.в.п., не менше 2,0
грн. і не більше 500,0 грн.

7.4.2.5.

Переказ ЦП згідно з договором
купівлі-продажу

0,05% н.в.п., не менше 2,0
грн. і не більше 500,0 грн.

7.4.2.6.

Переказ ЦП з рахунку у ЦП власника
0,05% н.в.п., не менше 12,0
на рахунок емітента внаслідок викупу
без ПДВ
грн. і не більше 500,0 грн.
емітентом власних акцій

без ПДВ

за операцію

за операцію; власникам
пакету акцій АКБ
"Укрсоцбанк", номінальна
вартість якого не перевищує
200 грн. - безкоштовно
за операцію; власникам
пакету акцій АКБ
"Укрсоцбанк", номінальна
вартість якого не перевищує
200 грн. - безкоштовно

* Інші тарифи на зберігача депонентам - фізичним особам, власникам акцій АКБ "Укрсоцбанк", аналогічні
тарифам на відповідні послуги звичайним депонентам - фізичним особам (розділ 7.4.1)

