
 
 

Додаток 7  
до Положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами  АТ «ПРАВЕКС БАНК» 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Найменування: Повне найменування: Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК» (далі - 
Банк) 
Скорочене найменування: АТ «ПРАВЕКС БАНК»  

Місцезнаходження: Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.  

Контактні дані: Контактний телефон: + 38 (044) 521-04-67  
Контактний телефон: 0 800 500 450 
e-mail: bank@pravex.ua  
            dtib_secur@pravex.ua 

Реквізити Банку:   код Банку 3808380 
код ЄДРПОУ 14360920 

Мови спілкування та 
отримання документів, 
інформації яка 
надається клієнту 

Обслуговування клієнтів та документообіг в Банку здійснюється 
українською мовою. 
 

Засоби зв’язку, що 
використовуються між 
Банком та клієнтом 

З питань надання інвестиційних послуг в частині операцій з облігаціями 
державної позики звертатись: 
Відділ торгівлі цінними паперами: 
Контактний телефон: +38 044 521 0467  
e-mail: dtib_secur@pravex.ua 

Перелік послуг, які 
надає Банк 

Як Торговець цінними паперами банк надає такі інвестиційні послуги: 
- операції з державними цінними паперами; 
- купівля-продаж облігацій внутрішньої державної позики на 

біржовому та позабіржовому ринках; 
- інші послуги у процесі провадження діяльності з торгівлі цінними 

паперами відповідно до чинного законодавства України. 

інформацію про 
отриману(і) ліцензію(ї), 
видану(і) Національною 
комісією з цінних 
паперів та фондового 
ринку (НКЦПФР) 

Банк надає інвестиційні послуги для фізичних та юридичних осіб на 
підставі наступних ліцензій Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку: 

Брокерська діяльність. Професійна діяльність на фондовому ринку ‒ 
діяльності з торгівлі цінними паперами. Ліцензія видана Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі рішення № 583 
від 28 серпня 2018 року, строк дії не обмежений; 

Дилерська діяльність. Професійна діяльність на фондовому ринку ‒ 
діяльності з торгівлі цінними паперами. Ліцензія видана Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі рішення № 595 
від 10 серпня 2017 року, строк дії не обмежений 

Контактна інформація 
НКЦПФР 

Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30.  
Контактні телефони:  
+38 (044) 254 23 31,  
+38 (044) 280 40 95 (управління документообігу)  
+38 (044) 280 85 95 (єдине вікно)  
e-mail: info@nssmc.gov.ua  
Сайт: https://www.nssmc.gov.ua  

Характер, періодичність 
та строки подання звітів 
про виконання послуг, 
які Банк надає клієнту 
 

Інформування клієнта про виконання замовлень клієнта відбувається 
шляхом направлення інформаційного повідомлення на визначену 
клієнтом електронну адресу не пізніше наступного робочого дня за 
днем виконання такого замовлення. 
Всі електронні повідомлення, які призводять чи можуть призводити до 
укладання договору будуть фіксуватись, зберігатись Торговцем та їх 
копії можуть надаватися клієнту на його вимогу. Такі повідомлення 
зберігаються протягом п’яти років з дати створення. 
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Характер та ризики,  які 
пов'язані зі здійсненням 
операцій на фондовому 
ринку  

До фінансових ризиків, що пов'язані зі здійсненням операцій на 
фондовому ринку, зокрема, відносяться: 

 ринковий ризик - можливість негативної зміни вартості активів 
(портфеля активів) внаслідок несприятливої зміни ринкових цін. 
До ринкових ризиків відносяться: 
- ціновий ризик - можливість повної або часткової втрати 

грошових коштів, ЦП та/або інших фінансових інструментів 
через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок 
коливання ринкових цін; 

- валютний ризик - можливість повної або часткової втрати 
грошових коштів, ЦП та/або інших фінансових інструментів 
через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок 
зміни курсу однієї іноземної валюти стосовно іншої, у тому 
числі національної валюти; 

- процентний ризик - можливість повної або часткової втрати 
грошових коштів, ЦП та/або інших фінансових інструментів 
через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок 
несприятливих змін ринкових процентних ставок. 

 кредитний ризик - можливість негативної зміни вартості активів 
(портфеля активів) Клієнта внаслідок неспроможності 
контрагентів (позичальників) виконувати свої зобов'язання, 
зокрема, з виплати процентів та основної суми боргу у 
відповідності до строків та умов кредитного договору (проспекту 
емісії). Аналізуючи кредитний ризик контрагента, необхідно 
оцінити імовірність дефолту контрагента; суму, що піддається 
ризику; величину можливих втрат при настанні кредитної події. 

 ризик ліквідності - можливість негативної зміни вартості активів 
(портфеля активів) Клієнта через неможливість купівлі або 
продажу активів у визначеній кількості за середньо ринковою 
ціною за короткий термін. До ризиків ліквідності відносяться: 
- ризик ринкової ліквідності — можливість повної або часткової 

втрати активів через неможливість купівлі або продажу 
активів в потрібній кількості за досить короткий період часу в 
силу погіршення ринкової кон'юнктури; 

- ризик балансової ліквідності — можливість виникнення 
дефіциту грошових коштів або інших високоліквідних активів 
для виконання зобов'язань перед кредиторами. 

Необхідно зазначити, що здійснення операцій на строковому ринку 
пов'язано з підвищеними фінансовими ризиками. 
Крім вищезазначених ризиків при здійсненні операцій на фондовому 
ринку необхідно враховувати: 

 правовий ризик —  можливість повної або часткової втрати 
активів внаслідок запровадження несприятливих для Клієнта 
законодавчих змін, у тому числі до податкового законодавства, 
або внаслідок відсутності нормативно-правових актів щодо 
фондового ринку або окремих його секторів; 

 юридичний ризик —  наявний або потенційний ризик, який 
виникає через порушення або недотримання вимог законів, 
нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичної 
норм, а також через можливість двозначного їх тлумачення; 

 операційно-технічний ризик – наявний або потенційний ризик, 
що виникає через недоліки корпоративного управління, системи 
внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних 
технологій і процесів оброблення інформації з точки зору 
керованості, універсальності, надійності, контрольованості і 
безперервності роботи. 



 
Витрати та пов’язані з 
ними винагороди, що 
стягуються Торговцем 

Перелік фінансових послуг та їх вартість, що надаються за Договором, 
вказуються у Тарифах, які є чинними на день підписання з клієнтом 
Договору. 
Вартість послуг зазначена в Тарифах, які розміщені на офіційному веб-
сайті Банку в мережі Інтернет за адресою: https://www.pravex.com.ua 
Порядок зміни та/або доповнення Тарифів регламентується Договором. 

Інформація про політику 
конфлікту інтересів 

При наданні інвестиційних послуг з метою запобігання конфлікту 
інтересів, а також для зменшення можливих негативних наслідків такого 
конфлікту інтересів Банк: 
- керується вимогами чинного законодавства України, вимогами 

Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, документами\політиками Банку, що 
регламентують питання щодо визначення, виявлення, управління, 
уникнення, запобігання та розкриття потенційних або дійсних 
конфліктів інтересів (розміщена на веб-сайті Банку за посиланням 
______________);  

- вживає всіх необхідних заходів для виявлення та запобігання чи 
усунення конфліктів інтересів між Банком, клієнтом чи між двома 
клієнтами банку, що виникають у процесі надання інвестиційних 
послуг; 

- дотримується принципу пріоритету інтересів клієнта над власними 
інтересами, як це передбачається нормами законодавства; 

- дотримується принципу рівного і справедливого ставлення до своїх 
клієнтів, з урахуванням установлених для різних категорій клієнтів 
умов обслуговування та особливостей ринкової ситуації. 

 
 
 
 
 
Підтверджую, що ознайомлений з основною інформацією про АТ «ПРАВЕКС БАНК» та 

загальними умовами здійснення інвестиційної діяльності в державні облігації України. 

 

Підписанням цього Інформаційного повідомлення надаю свою згоду на отримання 

інформації, що стосується отримання будь-яких фінансових послуг за участі Банку 

через веб-сайт https://www.pravex.com.ua. Прошу надавати на мою електрону 

адресу_______________________________ актуальну адресу веб-сайту Банку, а також 

інформацію про розділи на веб-сайті, де знаходиться інформація про фінансові 

послуги за участі Банку. 

 

В разі зміни наданої мною власної електронної адреси зобов’язуюсь повідомити АТ 

«ПРАВЕКС БАНК» нову адресу протягом 3-х календарних днів. 

 

________________        __________________             ___________________________ 

 (дата)               (Підпис)    (ПІБ) 
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