Набувають чинності з 01.01.2022р.

ТАРИФИ 1
на депозитарні послуги, які надає Депозитарна установа ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ»
№
з/п

Фізичні
особи

Послуги

Юридичні
особи

Нерезиденти
Умови
(фізичні / юридичні
нарахування
особи)

1. Адміністративні операції
1.1 Відкриття рахунку у цінних паперах (далі – ЦП)
1.2 Внесення змін до анкети рахунку в ЦП
1.3 Верифікація Депонента (представника) за його місцезнаходженням в

м. Києві

150 грн.
75 грн.

300 грн.
150 грн.

700 грн.
300 грн.

За операцію
За операцію

1000 грн.

1000 грн.

-

За операцію

0,02%, але не менше
300 грн. та не більше
1000 грн.

За операцію

1.4 Закриття рахунку в ЦП
1.5 Абонентська плата

Не тарифікується
Не тарифікується

2. Облікові операції з ЦП без принципу «поставка проти оплати»
2.1 Зарахування/списання/переказ прав на ЦП: від номінальної вартості

0,02%, але не менше
50 грн. та не більше
500 грн.

2.2 Переміщення власних ЦП Депонента з іншої депозитарної установи

Переміщення власних ЦП Депонента до іншої депозитарної установи: 0,04%, але не менше
від номінальної вартості
100 грн.
0,02%, але не менше
Встановлення обмежень (блокування) або зняття обмеження
150 грн. та не більше
2.4
(розблокування) прав на ЦП
500 грн.
50 грн. + тариф
Центрального
2.5 Відміна виконання облікової операції
депозитарію 2
2.3

0,02%, але не менше
150 грн. та не більше
750 грн.
Не тарифікується
0,04%, але не менше
200 грн.
0,02%, але не менше
300 грн. та не більше
1000 грн.
100 грн. + тариф
Центрального
депозитарію 2

0,04%, але не менше
300 грн.
0,02%, але не менше
500 грн. та не більше
1500 грн.
150 грн. + тариф
Центрального
депозитарію 2

За операцію
За операцію
(попередня оплата)

За операцію
За операцію

3. Облікові операції з ЦП за принципом «поставка проти оплати»
Зарахування/списання прав на ЦП за наслідком операцій на
3.1
організованому ринку
Блокування/розблокування прав на ЦП для забезпечення розрахунків
3.2
за правочинами щодо ЦП

50 грн.

50 грн.

100 грн.

За операцію

50 грн.

100 грн.

200 грн.

За операцію

4. Обслуговування рахунку у ЦП
Депозитарний облік прав на ЦП на рахунку у ЦП: від номінальної
4.1
вартості
Депозитарний облік прав на ЦП, заблокованих для забезпечення
4.2 розрахунків за правочинами щодо ЦП за принципом «поставка

проти оплати»: від номінальної вартості ЦП у портфелі

0,002%, але не менше 0,02%, але не менше
0,02%, але не менше
30 грн. та не більше
150 грн. та не більше 300 грн. та не більше
ніж 500 грн. 3
ніж 2000 грн.
ніж 3000 грн.
0,001% від номінальної вартості ЦП,
але не менше 150,00 грн. та не більше 350,00 грн.
(додатково до п. 4.1.)

за повний чи
неповний місяць
за повний чи
неповний місяць

5. Інформаційні операції
5.1 Виписка про стан рахунку у ЦП на кінець звітного періоду

Не тарифікується

5.2 Виписка про операції з ЦП після проведення операції

Не тарифікується

5.3 Виписка з рахунку у ЦП за запитом Депонента

50 грн.

75 грн.

150 грн.

Інформаційні довідки, довідки про незавершені операції на рахунку,
5.4
інші нестандартні довідки за запитом Депонента

100 грн.

150 грн.

200 грн.

1 раз в рік
За результатами
операцій
За документ
(+ поштові витрати)

За документ
(+ поштові витрати)

6. Інші послуги
Перерахування доходів/сум погашень за ЦП на рахунок Депонента
6.1
(в національній валюті)
6.2

Перерахування доходів/сум погашень за ЦП на рахунок Депонента
(в іноземній валюті) 4

(від суми, що
перераховується)

0,5%, але не менше 100 грн. та не більше 1000 грн.
+ інші витрати

За операцію

6.3 Термінове відкриття рахунку у ЦП

Підготовка пакету документів на відкриття рахунку у ЦП / внесення
змін до анкети рахунку у ЦП
Попередня перевірка пакету документів на відкриття рахунку у ЦП /
6.5
внесення змін до анкети рахунку у ЦП
6.6 Підготовка розпорядження Депонента
6.7 Попередня перевірка розпорядження Депонента
Засвідчення підпису розпорядника рахунку та інших осіб у картці із
6.8
зразком підпису
6.9 Засвідчення копій документів по рахунку у ЦП
Продовження операційного дня Депозитарної установи (за кожну
6.10
годину такого продовження, але не пізніше 22 год.)
6.4

6.11 Відправка документів поштою/кур’єрською службою
6.12 Інші послуги

За операцію

0,5%, але не менше 20 грн. та не більше 500 грн.

Подвійний тариф

(від суми, що
перераховується)

За операцію

100 грн.

200 грн.

300 грн.

50 грн.

100 грн.

150 грн.

За операцію

30 грн.
15 грн.

50 грн.
25 грн.

100 грн.
50 грн.

За документ
За документ

150 грн.

5 грн.

500 грн. + тариф Центрального депозитарію 2
Тариф поштового оператора/кур’єрської служби

За операцію

За документ
За 1 сторінку
За письмовим
зверненням
За кожну
відправку

За додатковою угодою

1

- дані тарифи можуть змінюватися за згодою сторін по окремих операціях з урахуванням рівня витрат на операції, а також змін на ринках капіталу;
2
- з тарифами Центрального депозитарію можна ознайомитись на його веб-сайті www.csd.ua у мережі Інтернет у розділі «Депозитарним установам/Тарифи»;
3
- тариф не застосовується щодо зберігання та обліку прав власності на цінні папери (номінальною вартістю до 10 000,00 грн.) на рахунках депонентів –
фізичних осіб, які були відкриті Емітентом в процесі дематеріалізації цінних паперів відповідно до пунктів 9, 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну
систему України»;
4
- розраховується в національній валюті України за курсом НБУ на дату перерахування.

Депозитарні послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі п. 196.1.1 ст. 196 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI

