Додаток 9.1 до Положення
Депозитарна установа

Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК»
код за ЄДРПОУ 14360920, код МДО 300673
01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, тел. (044) 521-02-67

Інформація про фінансову послугу відповідно до статті 12 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
№
п/п
1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

Законодавча норма

Інформація

Інформація про умови та порядок діяльності фінансової установи, що розміщується у місці
надання послуг клієнтам та/або на власному веб-сайті фінансової установи
Депозитарна установа АТ «ПРАВЕКС БАНК» (далі –
Депозитарна установа, АТ «ПРАВЕКС БАНК», Банк) у порядку,
передбаченому
законодавством,
внутрішніми
документами
Депозитарної установи та договором про обслуговування рахунка в
цінних паперах (далі – Договір) надає наступні послуги (далі –
депозитарні послуги):
1. відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах;
Перелік послуг, що
2. депозитарний облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх
надаються фінансовою
обмежень на рахунках у цінних паперах;
установою, порядок та
3. обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних
умови їх надання
паперах;
4. обслуговування корпоративних операцій емітента на
рахунках у цінних паперах;
5. інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності
відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 23.04.2013 № 735 та законодавства України.
Перелік фінансових послуг та їх вартість, що надаються за
Вартість, ціна/тарифи
Договором, вказуються у Тарифах, які є чинними на день підписання
щодо фінансових
з клієнтом Договору, та розміщені на офіційному веб-сайті
послуг залежно від
Депозитарної установи в мережі Інтернет за адресою:
виду фінансової
https://www.pravex.com.ua.
послуги
Порядок зміни та/або доповнення Тарифів регламентується
Договором.
Механізм захисту прав споживачів та основи реалізації державної
політики у сфері захисту прав споживачів визначається Законом
України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 №1023-XII.
Захист прав споживачів здійснюють центральний орган
Інформація про
виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної
механізми захисту
політики у сфері захисту прав споживачів, центральний орган
прав споживачів
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного
фінансових послуг
контролю за додержанням законодавства про захист прав
споживачів, місцеві державні адміністрації, інші органи виконавчої
влади, органи місцевого самоврядування згідно із законом, а також
суди.
Особа, яка надає фінансові послуги
Найменування,
Повне найменування: Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК»
місцезнаходження,
Скорочене найменування: АТ «ПРАВЕКС БАНК»
контактній телефон,
Місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.
адреса електронної
Контактний телефон: + 38 (044) 521-02-67
пошти (e-mail); адреса, e-mail: dib_gukib@pravex.ua
за якою приймаються
Скарги споживачів фінансових послуг приймаються:
скарги споживачів
Поштова адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.
фінансових послуг
e-mail: dib_gukib@pravex.ua
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Найменування особи,
АТ «ПРАВЕКС БАНК» не залучає посередників та/або агентів для
яка надає
надання послуг за договором про обслуговування рахунку в цінних
посередницькі послуги
паперах
(за наявності)
Відомості про
Дата державної реєстрації: 27.10.2004,
державну реєстрацію
Дата запису: 01.11.2004,
особи, яка надає
Номер запису: 1 070 120 0000 003106.
фінансові послуги
Інформація щодо
включення фінансової
Дата внесення відомостей до Державного реєстру банків: 29.12.1992
установи до
Реєстраційний номер в Державному реєстрі банків: 139
Державного реєстру
банків
Інформація щодо
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
наявності в особи, яка
– депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності
надає фінансові
депозитарної установи серії АЕ № 286534, виданої за рішенням
послуги, права на
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
надання відповідної
08.10.2013 № 2297, строк дії ліцензії з 12.10.2013 – необмежений
фінансової послуги
Контактна інформація Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
органу, який здійснює Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30.
державне регулювання +38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (управління документообігу)
щодо діяльності особи, +38 (044) 280 85 95 (єдине вікно)
яка надає фінансові
e-mail: info@nssmc.gov.ua
послуги
веб-сайт: https://www.nssmc.gov.ua
Фінансова послуга з відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах
Див. п. 1.2.
Відповідно до підпункту 196.1.1 статті 196 Податкового кодексу
України від 02.12.2010 №2755-VI, операції з депозитарної діяльності
на ринку цінних паперів не є об’єктом оподаткування податком на
додану вартість.
У разі якщо на користь депонента сплачуються кошти за
доходами в грошових коштах по цінних паперах, якими володіє
депонент, такі кошти зараховуються на поточний рахунок депонента,
Порядок визначення
вказаний в його анкеті рахунку в цінних паперах, в порядку,
зборів, платежів та
передбаченому Договором. Ці кошти не є доходами Депозитарної
інших витрат, які
установи.
повинен сплатити
Депозитарна установа не сплачує податки і збори за рахунок
клієнт, включно з
фізичних осіб в результаті отримання ними послуг з депозитарної
податками
діяльності (крім випадків обслуговування Депозитарною установою
держаних облігацій України).
У разі здійснення через Депозитарну установу виплати дивідендів
за цінними паперами або переказу грошових коштів у зв’язку із
погашенням цінних паперів податки за рахунок фізичних осіб при
виплаті таким особам дивідендів за цінними паперами або переказу
грошових коштів у зв’язку із погашенням цінних паперів сплачує
емітент, який є податковим агентом.
Договір про надання фінансових послуг: Договір про обслуговування рахунку в цінних
паперах
Наявність у клієнта
права на відмову від
Не передбачено
договору про надання
фінансових послуг
Строк, протягом якого
клієнтом може бути
Не передбачено
використано право на
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відмову від договору, а
також інші умови
використання права на
відмову від договору
Мінімальний строк дії
договору (якщо
Не застосовується
застосовується)
Договір може бути розірваний (достроково) за умови відсутності
на рахунку в цінних паперах депонента цінних паперів з наступним
закриттям рахунку в цінних паперах депонента і проведення всіх
взаєморозрахунків між сторонами за Договором, та у разі:
- надання іншій стороні письмового повідомлення про розірвання
Договору;
- надання депонентом Депозитарній установі письмового
Наявність у клієнта
розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах депонента,
права розірвати чи
окрім випадку, передбаченого підпунктом 2.2.6. Договору.
припинити договір,
Депозитарна установа та депонент, які є сторонами Договору,
права дострокового
несуть майнову відповідальність за невиконання або неналежне
виконання договору, а
виконання своїх обов’язків за Договором. Збитки, завдані одній із
також наслідки таких
Сторін з вини іншої Сторони, відшкодовуються у порядку,
дій
визначеному чинним законодавством України. Сторони зобов’язані
вжити заходів щодо закриття рахунку в цінних паперах та
проведення
розрахунків
за
Договором
до
дати
його
розірвання/припинення дії.
Договір вважається розірваним після закриття рахунку в цінних
паперах та повного погашення будь-якої заборгованості кожної зі
Сторін перед іншою Стороною.
Порядок внесення змін
Договір може буди змінений за умовами, що вказані в Договорі, та
та доповнень до
іншим чином, передбаченим чинним законодавством.
договору
Неможливість
збільшення фіксованої
процентної ставки за
договором без
Така можливість відсутня
письмової згоди
споживача фінансової
послуги
Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг
Депонент має право звертатися до АТ «ПРАВЕКС БАНК» зі
скаргами стосовно невиконання або неналежного виконання надання
Банком фінансових послуг.
Можливість та
Усі спори або розбіжності, що виникають з Договору або
порядок позасудового
пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між
розгляду скарг
Депозитарною установою та Депонентом.
споживачів
Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів
фінансових послуг
та/або в досудовому порядку, він вирішується в судовому порядку за
встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно
до чинного законодавства України.
Наявність гарантійних
фондів чи
компенсаційних схем,
Не передбачено чинним законодавством України
що застосовуються
відповідно до
законодавства
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