Інформація для клієнтів депозитарної установи –
ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»
Згідно частини 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» до укладення договору про обслуговування рахунку у
цінних паперах Депозитарна установа надає клієнтам таку інформацію про:
1. Фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї
послуги для клієнта*.
2. Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість*:
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Умови
Тариф, грн.
нарахування
Адміністративні операції
Відкриття рахунку у цінних паперах
за 1 операцію
100,00
Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах
за 1 операцію
30,00
Закриття рахунку у цінних паперах
безкоштовно
Приймання/видача цінних паперів, що випущені у
за 1 бланк
30,00
документарній формі, до сховища на зберігання
Облікові операції
Ведення рахунку у цінних паперах
безкоштовно
(абонентська плата за місяць)
Зарахування/списання /переказ цінних паперів, прав на
за 1 операцію
50,00
цінні папери на рахунках у цінних паперах Депонента
Переказ цінних паперів, прав на цінні папери з власного
рахунку / на власний рахунок ТОВ «ФІРМА «МОТОРбезкоштовно
ДІЛЕР»
Блокування/розблокування цінних паперів, прав на цінні
за 1 операцію
100,00
папери/обтяження цінних паперів зобов’язаннями
Відміна (анулювання) розпорядження на виконання
за 1 операцію
50,00
облікової операції
Інформаційні операції
Видача виписки (довідки) про стан рахунку у цінних
500,00
за 1 виписку
паперах
Видача виписки про операції з цінними паперами за
за 1 виписку
500,00
період
Видача виписки про операції з цінними паперами за
результатами операційного дня, якщо був рух цінних
за 1 виписку
безкоштовно
паперів
Надання інформаційної довідки про незавершені
за 1 довідку
50,00
операції
Надання інших інформаційних довідок
за 1 довідку
500,00
Розрахунково-клірингові операції
Блокування/розблокування ЦП/грошових коштів для
20,00
торгів на біржі
Списання/зарахування ЦП за принципом «поставка
400,00+ тарифи
проти оплати»
депозитарію
Виконання операцій за розпорядженням депозитарію
20,00
Додаткові послуги
Оформлення документів
за 1 документ
30,00
Засвідчення копій документів при поданні Депозитарній
за 1 документ
30,00
установі оригіналів або нотаріально засвідчених копій
Засвідчення підпису розпорядника рахунку в картці із
за 1 підпис
30,00
зразком підпису розпорядника рахунку в цінних паперах
Засвідчення підпису власника рахунку на дорученні для
за 1 підпис
30,00
представлення інтересів на загальних зборах
Оформлення доручення для представлення інтересів на
за 1 доручення
150,00
загальних зборах акціонерного товариства
Перерахування доходів за цінними паперами на
1% від перерахованої суми, але не менше
грошовий рахунок депонента
10,00 та не більше 50,00
Найменування послуги

- на 30 хвилин
50,00 + тариф депозитарію
- на 1 годину
100,00+ тариф депозитарію
- понад 2 години
200,00+ тариф депозитарію
*Якщо інше не передбачено умовами договору про обслуговування рахунку у цінних паперах.

Подовження операційного дня Депозитарної установи:

3. Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання
фінансової послуги.
Фізична особа самостійно не сплачує податки і збори в результаті отримання нею послуг з
депозитарної діяльності. Депозитарна установа не сплачує податки і збори за рахунок фізичної
особи в результаті отримання нею послуг з депозитарної діяльності (крім випадків обслуговування
депозитарною установою державних облігацій).
Податки за рахунок фізичної особи при виплаті такій особі дивідендів за цінними паперами або
переказу грошових коштів у зв’язку із погашенням цінних паперів сплачує емітент, який є
податковим агентом. Згідно підпункту в) пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України
особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані, зокрема,
подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму
застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку.
4. Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною
дострокового припинення надання фінансової послуги.

особою внаслідок

Припинення надання депозитарною установою фінансової послуги можливо тільки після
закриття рахунку у цінних паперах. Закриття рахунку у цінних паперах неможливо, якщо на ньому
обліковуються будь-які цінні папери.
Протягом 3-х робочих днів з дати початку депозитарною установою процедури припинення нею
провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної
установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності
депозитарної установи, повідомити Депонента рекомендованим листом щодо необхідності закриття
рахунка в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури. У разі не
закриття Депонентом рахунку у встановлений термін належні йому цінні папери будуть переведені на
рахунок у цінних паперах в уповноваженої депозитарної установи.
Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах (надалі-Договір) може бути достроково
розірваний:
4.1 Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про дострокове розірвання Договору в
односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити надіславши
відповідне письмове повідомлення іншій Стороні за її місцезнаходженням (для юридичної
особи)/місцем проживання (для фізичної особи) не менше ніж за 20 робочих днів до дати припинення
дії Договору внаслідок розірвання.
Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в
односторонньому порядку за місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для
фізичної особи) Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.
4.2 За згодою Сторін.
4.3 За відповідним рішенням суду.
4.4 Договір може бути розірваний за умови відсутності цінних паперів на рахунку у цінних
паперах Депонента.
4.5 Депозитарна установа та Депонент зобов’язані у разі розірвання Договору (у тому числі у
зв’язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому
ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та Договору.
У разі припинення дії Договору Депонент зобов’язаний сплатити фактично надані
Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії Договору.
5. Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок врегулювання
спірних питань, що виникають в процесі надання фінансової послуги.
Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за
Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом
переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він
вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору
відповідно до законодавства України або у постійно діючому Третейському суді саморегулівної
організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.

Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не
врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України,
Законом України «Про депозитарну систему України», нормативно-правовими актами НКЦПФР.
6. Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса,
номер телефону тощо), а також реквізити отрганів з питань захисту прав споживачів.
Центральний апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку знаходиться за
адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30.
Офіційний веб-сайт: www.nssmc.gov.ua
Телефон «гарячої» телефонної лінії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
для звернень громадян: (044) 280 28 26.
Реквізити органу з питань захисту прав споживачів:
Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів.
Адреса: 03680, м. Київ, вул. Горького, 174
7. Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що
надаються іншими фінансовими установими.
У процесі здійснення депозитарної діяльності депозитарна установа виконує функції щодо
депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних
паперах депонентів, обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах
депонентів та інші функції, визначені законодавством.
Депозитарна установа здійснює депозитарний облік цінних паперів на рахунках у цінних
паперах відповідно до кількості цінних паперів, що зберігаються та обліковуються на рахунку у
цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів, з якими
депозитарною установою укладено депозитарний договір.
Укладення депозитарного договору депозитарною установою з Центральним депозитарієм
цінних паперів є відповідно до законодавства обов’язковою умовою провадження депозитарної
діяльності та передбачає, зокрема, надання Центральним депозитарієм цінних паперів депозитарній
установі послуг щодо відкриття та обслуговування Центральним депозитарієм рахунку у ціних
паперах депозитарної установи, зберігання та облік Центральним депозитарієм цінних паперів на
рахунку у цінних паперах депозитарної установи відповідно до встановленої Законом України «Про
депозитарну систему» компетенції, права на які та права за якими належать депонентам
депозитарної установи, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса – відповідному
кредиторові, та самій депозитарній установі, що належать депозитарній установі.
Для клієнта послуги, які надаються депозитарною установою із використанням послуг
Центрального депозитарію цінних паперів, підлягають окремій платі.
Депозитарна установа не отримує винагороди за послуги, які надаються депозитарній установі
Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до депозитарного договору.

