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Тарифи та перелік послуг, що надає депозитарна установа ПАТ "
Універсал Банк " Депонентам – нерезидентам
Tariffs and list of services that provides depository institution of PJSC
"Universal Bank» to Depositors- non-resident
Адміністративні операції/ Executive transactions

№

Послуга

Юридичні особи –
нерезиденти/nonresident legal entities

Фізичні особи –
нерезиденти /nonresident individuals

Умови стягнення
Conditions of charge

1

Відкриття рахунку в цінних паперах
Opening securities account

100 USD

30 USD

За операцію
per one operation

2

Закриття рахунку в цінних паперах
Closing securities account
Зміна анкетних даних по рахунку в цінних паперах
Change of file data in securities account
Реєстрація розпорядника рахунку
Registration of the authorized person

30 USD

10 USD

50 USD

20 USD

20 USD

10 USD

За операцію
per one operation
За операцію
per one operation
За операцію

3
4

per one operation
5

Реєстрація керуючого рахунком
Registration of account manager

80 USD

80 USD

За операцію
per one operation

Інформаційні операції/ Informative operations
№

Послуга

Юридичні особи –
нерезиденти/nonresident legal entities

Фізичні особи –
нерезиденти /nonresident individuals

Умови стягнення
Conditions of charge

1

Видача виписки з рахунку в цінних паперах за запитом
Issue of account statement on request

30 USD

15 USD

За один запит
For each request

2

Видача виписки про операції з цінними паперами за
запитом

40 USD

30 USD

За один запит
For each request

Issue of account statement about transactions

Облікові операції/ Registration operations *

№
1

Послуга
Зарахування/списання/переказ ЦП вчинених за
правочином щодо цінних паперів поза фондовими
біржами без додержання при розрахунках принципу
"поставка цінних паперів проти оплати"
Enrollment / charge / transfer of securities by the
committed transaction in securities outside stock
exchanges in the calculation of compliance with the
principle of "delivery of securities against payment"

Юридичні особи –
нерезиденти/nonresident legal entities
0,03% від номінальної
вартості пакету ЦП , але не
менше 30 USD + тариф
депозитарія
0.03% of the nominal value
of the package of securities,
but not less than 30 USD +
tariff depositary

Фізичні особи –
нерезиденти /nonresident individuals
0,03% від номінальної
вартості пакету ЦП , але не
менше 30 USD + тариф
депозитарія
0.03% of the nominal value of
the package of securities, but
not less than 30 USD + tariff
depositary

Умови стягнення
Conditions of charge
За операцію
per one operation

2

Зарахування/списання/переказ ЦП вчинених за
правочином щодо цінних з додержанням при
розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти
оплати"
Enrollment / charge / transfer of securities committed by
transaction of securities in the calculation of compliance
with the principle of "delivery of securities against
payment"

0,008% від вартості
пакету ЦП , але не
менше 20 USD + тариф
депозитарію

0,008% від вартості
пакету ЦП , але не менше
20 USD + тариф
депозитарію

0.008% of the nominal value 0.008% of the nominal value of
of the package of securities, the package of securities, but
but not less than 20 USD + not less than 20 USD + tariff
tariff depositary
depositary
0,01% від номінальної
0,01% від номінальної вартості
вартості пакету ЦП, але не пакету ЦП, але не менше 10
менше 10 USD та не більше USD та не більше 100 USD +
100 USD + тариф
тариф депозитарію
депозитарію
0,01% from the nominal cost
0,01% from the nominal
of securities, but at least 10
cost of securities, but at least USD+services of depositary
10 USD+services of
depositary

За операцію
per one operation

3

Зарахування/списання ЦП внаслідок операцій емітента
Entry/allowances of securities owing to issuer
transactions

4

Блокування/розблокування цінних паперів, прав на цінні
папери (крім виконання безумовної операції та
забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних
паперів за принцопом ” поставка проти оплати ” )
Blocking / unblocking of securities rights to securities
(other than unconditional fulfillment operations and
providing payments for transactions in securities for
pryntsopom "delivery versus payment")

0,04% від номінальної
0,04% від номінальної
вартості пакету ЦП , але не вартості пакету ЦП , але не
менше 100USD + тариф
менше 100USD + тариф
депозитарія
депозитарія
0,04% from the nominal
0,04% from the nominal cost
cost of securities, but at least of securities, but at least 100
100 USD+services of
USD+services of depositary
depositary

За операцію
per one operation

5

Блокування/розблокування цінних паперів, прав на цінні
папери для забезпечення розрахунків за правочинами
щодо цінних паперів за принцопом ” поставка проти
оплати ”
Blocking / unblocking of securities rights to securities for
settlement for transactions in securities for pryntsopom
"delivery versus payment"

0,03% від номінальної
0,03% від номінальної
вартості пакету ЦП , але не вартості пакету ЦП , але не
менше 50 USD + тариф
менше 50 USD + тариф
депозитарія
депозитарія
0,03% from the nominal
0,03% from the nominal cost
cost of securities, but at least of securities, but at least 50
50 USD+services of
USD+services of depositary
depositary

За операцію
per one operation

6

Звернення стягнення на предмет застави за
розпорядженням заставодержателя/ Foreclosure of
collateral on the order of the mortgagee

Згідно угоди між
депонентом .
заставодержателем та
депозитарною установою
/ By agreement between the
depositor. mortgagee and
depository institution

За операцію
per one operation

Згідно угоди між депонентом .
заставодержателем та
депозитарною установою /
By agreement between the
depositor. mortgagee and
depository institution

За операцію
per one operation

на всі облікові операції існує обмеження: не більше 1000 USD, якщо обмеження не вказано
безпосередньо в тарифі./ For all accounting transactions to set the following limits: not more than 1000 USD if the limitation is not
mentioned in the tariff itself.

•

Обслуговування рахунків в цінних паперах/ Keep and services account of securities

№
1

Послуга

Юридичні особи –
нерезиденти/nonresident legal entities

Фізичні особи –
нерезиденти /nonresident individuals

Умови стягнення
За місяць/ per month

Обслуговування депозитарного обліку цінних паперів
- 0,002% , але
:/від ном. вартості пакету по кожному коду ЦП/:
не менше 60 USD
Maintenance Depository Accounting
не бІльше 500 USD
:/ nominal value package for each code security /:
- 0,002%, but
not less than 60 USD

25 USD

not more than 500 USD
2

3

Комісія за перерахунок доходів по ЦП на поточний
рахунок власника
Fee for transfer of profits from securities on customer
current account

0, 25% , але
не менше 2 USD та
не більше 100 USD
0, 25% , but at least 2 USD ,
not more than 100 USD

0, 15% , але
не менше 1 USD , та
не більше 50 USD

Абонентська плата за обслуговування рахунку в
цінних паперах депонента після завершення
операційного дня :
Fee for continuation of operating day

На 30 хвилин
for 30 minutes

На 30 хвилин
for 30 minutes

На 1 год
For 1 hour
На 2 год.

За операцію/ per one operation

0, 15% , least 1 USD , not
more than 50 USD

- 200 USD

-

200 USD
- 300 USD На 1 год
For 1 hour

-

For 2 hour

300 USD
- 500 USD На 2 год.
більш ніж на 2-і години, але не For 2 hour
пізніше 22:00
More than 2 hours not later 500 USD
than 10PM
більш ніж на 2-і години,
– 700 USD але не пізніше 22:00
More than 2 hours not
later than 10PM
–
700 USD
4

Обслуговування Депонента в рамках договору про
відкриття рахунку в цінних паперах (відправка
документів, , підготовка документів, обмін
інформацією)
Depositor service according to securities account
agreement (sending of documents, information
exchange)
-

-

підготовка документів
Preparation of documents
Рекомендований лист
Registered letter
кур'єрська пошта
Currier post

- 60 USD

- 20 USD

- 15 USD

- 15 USD

- 50 USD

- 50 USD

Fees are indicated exclusive of VAT. These services are not subject to VAT under paragraph
196.1.1 of the Tax Code of Ukraine of 02.12.2010 № 2755-VI.

