
 
Затверджено  
Рішенням Тарифного Комітету АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»  
 
Протокол № 12-06/19 від 21 червня 2019 року 

 

 
Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам 

(Діючі тарифи на депозитарні послуги депозитарної установи АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» 
 для нерезидентів) 

  

№ з/п Вид (назва) операції   
Тариф, грн.(%) Умови 

нарахування для  юридичних осіб для фізичних осіб 

1. АДМІНІСТРАТИВНІ ОПЕРАЦІЇ 

1.1. Відкриття рахунку в ЦП  30,00 USD 20,00 USD
1
 За  операцію 

1.2. Закриття рахунку в ЦП  Входить у вартість 
відкриття рахунку 

Входить у вартість 
відкриття рахунку 

 
За  операцію 

1.3. Внесення змін до анкети рахунку в ЦП 10,00 USD 10,00 USD
2
 За  операцію 

1.4. Абонентська плата за ведення рахунку у ЦП 20,00 USD 20,00 USD
3
 щомісячно 

1.5. Депозитарний облік прав на цінні папери
4
 0,002% н.в.п., 

але не менше 20,00 USD . 
і не більше 700,00 USD 

0,002% н.в.п., 
але не менше 20,00 

USD . і не більше 
700,00 USD
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щомісячно 
 

2. ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ ТА ОБЛІК ПРАВ НА ЦП (крім операцій за принципом «поставка проти оплати») 

2.1. Облікова операція з ЦП, облік яких здійснює 
Центральний депозитарій (зарахування, 
списання, переказ прав на ЦП) з видачею 
виписок 

0,01% н.в.п., 
 але не менше 20,00 USD  

і не більше 300,00 USD  

0,01% н.в.п., 
 але не менше 10,00 

USD .і не більше 200,00 
USD 

За  операцію 

2.2. Облікова операція з ЦП, облік яких здійснює 
Національний банк України (зарахування, 
списання, переказ прав на ЦП) з видачею 
виписок 

0,01% н.в.п., 
 але не менше 20,00 USD  

і не більше 300,00 USD 

0,01% н.в.п., 
 але не менше 20,00 

USD  і не більше 200,00 
USD
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За  операцію 

2.3. Обмеження/відміна обмеження прав на ЦП 
(блокування / розблокування ЦП на рахунку 
депонента)  

0,01% н.в.п., 
 але не менше 50,00 USD  

і не більше 300,00 USD 

0,01% н.в.п., 
 але не менше 50,00 

USD  і не більше 200,00 
USD 

За  операцію 

3. ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ (за принципом «поставка проти оплати») 

3.1. Зарахування/списання прав на ЦП:    

3.1.1 За правочинами щодо ЦП, облік яких здійснює 
Центральний депозитарій, укладеними на 
позабіржовому ринку 

0,01% н.в.п., 
 але не менше 30,00 

USD  і не більше 300,00 
USD 

0,01% н.в.п., 
 але не менше 20,00 

USD  і не більше 200,00 
USD 

За  операцію 

3.1.2. За правочинами щодо ЦП, облік яких здійснює 
Національний банк України, укладеними на 
позабіржовому ринку 

0,01% н.в.п., 
 але не менше 30,00 

USD  і не більше 300,00 
USD 

0,01% н.в.п., 
 але не менше 20,00 

USD  і не більше 200,00 
USD
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3.1.3 За правочинами щодо цінних паперів, які 
укладаються на організаторах торгівлі 

0,01% н.в.п., 
 але не менше 10,00 

USD  і не більше 150,00 
USD 

0,01% н.в.п., 
 але не менше 10,00 

USD  і не більше 100,00 
USD
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За  операцію 

                                                           
1
 не тарифікується у випадку купівлі ЦП в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» 

2
 не тарифікується у випадку купівлі ЦП в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» 

3
 Абонентська плата за ведення рахунку у ЦП не нараховується у випадку, якщо на рахунку в ЦП обліковуються тільки ОВДП, 

продавцем яких є АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» 
4
 якщо діяльність з депозитарного обліку державних цінних паперів та облігацій місцевих позик не проводиться протягом 

місяця, мінімальний тариф не застосовується 
5
 не тарифікується щодо ЦП, продавцем яких є АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» 

6
 операції переказу прав на ЦП з рахунку в ЦП АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» на рахунок депонента-фізичної особи та переказу прав на 

ЦП на рахунок в ЦП АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» з рахунку депонента-фізичної особи не тарифікуються 
7
 не тарифікується, якщо стороною правочину є АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» 

8
 не тарифікується, якщо стороною правочину є АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» 



3.1.4. Блокування цінних паперів для забезпечення 
розрахунків за правочинами щодо цінних 
паперів 

 
20,00 USD 

 
10,00 USD 

За  операцію 

4. ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ 

4.1 Видача виписок з рахунку в ЦП за запитом: 
- про стан рахунку 
- про операціїї з ЦП за період 

 
10,00 USD 
10,00 USD 

 
10,00 USD 
10,00 USD 

  
 

За документ 

5. ІНШІ  ОПЕРАЦІЇ 

5.1. Перерахування грошових коштів (доходів та 
погашення за ЦП ), в т.ч. на державні цінні 
папери, на банківський рахунок депонента 

0,5% від суми доходу, 
 але не менше 20 USD. і 

не більше 200 USD 

0,5% від суми доходу, 
 але не менше 10 USD. і 

не більше 200 USD
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За операцію 

ЦП –цінні папери 
НВП – номінальна вартість пакету  цінних  паперів 
Виконання операцій, які не передбачені даними тарифами здійснюються за додатковими угодами 
Тарифи розраховані без урахування ПДВ. Наведені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ на підставі  п. 196.1. статті 196 

Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI.  
Комісії, інші платежі, встановлені в іноземній валюті, можуть бути сплачені або списані Банком в національній валюті по 
курсу Національного банку України на дату такого платежу / списання відповідно до діючого законодавства та внутрішніх 
процедур Банку 
 

                                                           
9
 не тарифікується щодо ЦП, продавцем яких є АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» 


