Розділ 14. Послуги депозитарної установи ПАТ АКБ "Львів" для юридичних осіб - емітентів цінних паперів
Код комісії

до змісту

Розмір тарифу

Види послуг Банку

Порядок сплати

Аналітичний рахунок

11501

Прийняття реєстру власників іменних цінних паперів

100,00 грн.

100% попередня оплата

63990300

11502

Прийняття реєстру власників іменних цінних паперів у (за межами м.
Львова)

300,00 грн.

За 1 день відрядження
фахівця, 100% попередня
оплата

63990300

11503

Відкриття рахунків у цінних паперах власникам та зарахування прав
на цінні папери

За один рахунок у цінних
паперах, 100% попередня
оплата

63990300

до 500 акціонерів

2,00 грн.

від 501 акціонера

1,00 грн.

11504

Внесення змін до юридичної справи емітента за розпорядженням
емітента

50,00 грн.

При наданні послуги за
одну операцію

63990300

11505

Списання прав на цінні папери до іншої депозитарної установи та
закриття рахунків у цінних паперах власників:

10,00 грн.

За один рахунок, 100%
попередня оплата

63990300

11506

Депозитарний облік прав на цінні папери на рахунках власників до
моменту укладення ними договору із депозитарною установою

11507

Надання першої виписки з рахунку у цінних паперах

11508

Надання депонентам інформації від емітента

11509
11510
11511

Складання облікового реєстру власників цінних паперів за запитом
емітента
Складання облікового реєстру власників цінних паперів, які не уклали
із депозитарною установою договору, для переведення прав на цінні
папери до іншої депозитарної установи
Надання довідкових матеріалів

1,00 грн. за 1 рахунок у ЦП, але не менше 100,00грн. і не
більше 2 000,00грн. (для рахунків, Власники яких не уклали Щомісячно
договір з депозитарною установою)
Безкоштовно

63990300
Х

63990300

20,00 грн.

За одну довідку

63990300

100,00 грн.

За реєстр власників

63990300

1 000,00 грн.
50,00 грн.

За реєстр власників, 100%
попередня оплата
За один аркуш

63990300

за домовленістю
При наданні послуги
63990300
(Укладається додаткова угода).
Після укладення договору про відкриття рахунку у цінних паперах з власником цінних паперів такий рахунок обслуговується згідно для тарифів для юридичної чи фізичної особи.
Всі додаткові витрати (поштові, нотаріальні, витрати на публікацію у друкованих виданнях) емітент несе самостійно
Для виконання інших операцій, не перелічених у тарифах, Депонент та Зберігач укладають додаткову угоду, в якій Сторони домовляються про вартість операцій.
Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об'єктом оподаткування ПДВ на підставі п.3.2.1. статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" №168/97 від
11512

Інші послуги не передбачені тарифами

