„Затверджено”
Додаток 1 до Рішення Тарифного Комітету
№53 від 03.06 .2014
Починають діяти з 12.06.2014
ТАРИФИ НА ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ АТ «ОТП БАНК», ЩО НАДАЮТЬСЯ В ПАКЕТІ «ОВДП-ПДВ»*
1. Відкриття та ведення рахунку
Назва операції

Тариф (грн.)

Відкриття рахунку в ЦП;

100 грн.

Відкриття рахунку у ЦП для зарахування ОВДП ПДВ з
рахунку депонента, відкритого в іншій депозитарній установі;

50 грн.

Абонентська плата за обслуговування рахунку в цінних
паперах депонента;

окремо не встановлюється

Закриття рахунку;

окремо не встановлюється

2. Зберігання та облікові операції
Зарахування прав на ОВДП-ПДВ з рахунку емітента;

Коментарі

окремо не встановлюється

Зарахування прав на ОВДП-ПДВ з власного рахунку від іншої
депозитарної установи;

окремо не встановлюється

без обмежень за сумою і кількістю
ОВДП-ПДВ;

Депозитарний облік та зберігання прав на ОВДП-ПДВ;

окремо не встановлюється

за весь період обслуговування на
рахунку виключно ОВДП-ПДВ;

Списання/переказ прав на ОВДП-ПДВ по рахунку Депонента
за договорами щодо цінних паперів, які розраховуються за
принципом поставка проти оплати;

0,02%, але не менше 100,00 та
не більше 400,00

Отримання доходів та погашень по ОВДП-ПДВ, та їх переказ
депоненту;

0,03% від суми отриманих
коштів, але не менше 30,00 та
не більше 1000,00

розраховується від суми
отриманих доходів, за одну
операцію;

Отримання доходів та погашень по ОВДП-ПДВ, які
заблоковано під отримання позики в АТ «ОТП Банк»;

0,25% від суми отриманих
коштів, але не менше 20,00, та
не більше 600,00

розраховується від суми
отриманих доходів, за одну
операцію;

Внесення до реєстру брокерів інформації/ зміна внесеної
інформації/ надання документу, який містить інформацію що
була внесена до реєстру договорів брокерів, які проводять
операції на ринку ЦП;

за одну операцію;

окремо не встановлюється

Блокування/Розблокування ЦП за розпорядженням
депонента під отримання позики в АТ «ОТП Банк»;

0,005%, але не менше 50,00 та
не більше 300,00

за одну операцію (від загальної
номінальної вартості);

Блокування/Розблокування ЦП за розпорядженням
депонента (за винятком блокування під отримання позики в
АТ «ОТП Банк»);

0,01%, але не менше 100,00 та
не більше 500,00

за одну операцію (від загальної
номінальної вартості);

Блокування ЦП на рахунку Депонента для забезпечення
розрахунків за принципом поставка проти оплати

окремо не встановлюється

*Умови приєднання та обслуговування за тарифним пакетом «ОВДП-ПДВ» (надалі-Тарифний пакет) :
а)
Тарифним пакетом можуть скористатись юридичні особи-резиденти або фізичні особи-підприємці (надалі-Депонент), які отримують
у власність облігації внутрішньої державної позики, випущені для погашення заборгованості по відшкодуванню податку на додану
вартість.
б)
Для обслуговування за Тарифним пакетом Депонент зазначає це у заяві на відкриття рахунку у цінних паперах або надає додаткову
заяву про переведення на обслуговування за цим тарифним пакетом. Депозитарна установа обробляє отримані заяви та, у разі
якщо Депонент відповідає умовам даного Тарифного пакету, переводить Депонента на обслуговування за новим тарифним
пакетом з дати обробки заяви, або відмовляє Депоненту про переведення на новий тарифний пакет, про що надсилається
відповідне письмове повідомлення.
в)
Депозитарна установа здійснює реєстрацію Депонента у відповідних облікових системах для обслуговування облігацій
внутрішньої державної позики (ОВДП) на рахунку у цінних паперах протягом 10 робочих днів з дати отримання Депозитарною
установою всіх необхідних документів.
г)
Послуги, що не зазначені в Тарифному пакеті надаються Депоненту на умовах «Стандартних тарифів».
д)
У разі зарахування на рахунок у цінних паперах Депонента, який обслуговується за даним Тарифним пакетом, цінних паперів, на
які не розповсюджується дія даного Тарифного пакета обслуговування рахунку переводиться на «Стандартні тарифи».
е)
Оплата послуг, що передбачені даним Тарифним пакетом, здійснюється на умовах попередньої оплати згідно актів-рахунків, що
надаються Депоненту та/або шляхом договірного списання з рахунків відкритих в АТ «ОТП Банк» в тому числі у порядку, згідно
п.3.16 (з підпунктами) договору про обслуговування цінних паперів.
ж)
Депонент, який обслуговується за даним Тарифним пакетом, надає Депозитарній установі право при отриманні доходів та
погашень по ОВДП на користь Депонента без додаткового узгодження з Депонентом, утримувати на свою користь суми
заборгованості за депозитарні послуги, що надані Депоненту на дату отримання відповідної суми коштів та перераховувати
Депоненту залишок коштів (у разі наявності такого) на відкритий поточний рахунок Депонента згідно п. з).
з)
Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання доходів та погашень по ОВДП на користь Депонента Депозитарна установа
зобов’язана переказати отримані доходи з урахуванням пп. е) - ж) на поточний рахунок Депонента, який вказаний в анкетіопитувальнику рахунку у цінних паперах або, у разі відсутності/неактуальності вказаних реквізитів, повідомити Депонента про
необхідність внесення відповідних змін до анкети-опитувальнику рахунку;
и)
Відповідно до умов даного Тарифного пакету Депонент надає Депозитарній установі право проводити операції списання по рахунку
в цінних паперах Депонента, щодо яких отримана інформація від депозитарію Національного банку України про погашення,

виключно на підставі повідомлень (розпоряджень) такого депозитарію на підставі договору про обслуговування рахунку у цінних
паперах без надання окремих розпоряджень Депонента.

