
 

ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА НАДАЄТЬСЯ КЛІЄНТУ ЩОДО ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 
(ПОСЛУГИ З ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ) 

 
№ 
п/п 

Законодавча норма Діяльність з торгівлі цінними паперами 

1 Інформація про АТ «ПРАВЕКС БАНК 

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

1.2 Місцезнаходження 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.  

1.3 Контактний телефон + 38 (044) 521-04-67  

1.4 Адреса електронної пошти (e-mail) bank@pravex.ua  
dtib_secur@pravex.ua 

1.5 Найменування особи, яка надає 
посередницькі послуги (за наявності) 

АТ «ПРАВЕКС БАНК» не залучає посередників та/або агентів для надання фінансових та інших 
послуг під час здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами  

1.6 Відомості про державну реєстрацію 
особи 

Дата державної реєстрації: 27.10.2004 
Дата запису: 01.11.2004 
Номер запису: 1 070 120 0000 003106 

1.7 Інформація щодо включення 
фінансової установи до Державного 
реєстру банків 

Дата внесення відомостей до Державного реєстру банків: 29.12.1992  
Реєстраційний номер в Державному реєстрі банків: 139 

1.8 Інформація щодо права на надання 
відповідної фінансової послуги 

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 

 

1.9 Контактна інформація органу, який 
здійснює державне регулювання 
діяльності  

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30.  
+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  
 
 

mailto:bank@pravex.ua
mailto:dtib_secur@pravex.ua
mailto:info@nssmc.gov.ua
https://www.nssmc.gov.ua/
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Інформація про умови та порядок діяльності фінансової установи, що розміщується у місці надання послуг клієнтам та/або на 
власному веб-сайті фінансової установи: 

 

2.1 Перелік послуг, що надаються 
фінансовою установою, порядок та 
умови їх надання 

АТ «ПРАВЕКС БАНК» провадить професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з 

торгівлі цінними паперами, а саме брокерську діяльність, на підставі Ліцензії Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку (Рішення № 583 від 27.08.2018 р.) та пропонує своїм клієнтам 
наступні послуги за операціями з цінними паперами: 

- купівля-продаж цінних паперів, в тому числі облігацій внутрішньої державної позики, на 
біржовому та позабіржовому ринках; 

- інші послуги у процесі провадження діяльності з торгівлі цінними паперами відповідно до 
чинного законодавства України. 

2.2 Вартість, ціна/тарифи щодо 
фінансових послуг залежно від виду 
фінансової послуги 

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. 

 

3 Фінансова послуга та інша послуга під час здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами: 

3.1 Порядок визначення 
зборів, платежів та 
інших витрат, які повинен сплатити 
клієнт, включно з 
податками 

Див п.2.2 
Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового Кодексу 

України (далі – Кодекс), відповідно до п.п.163.1.1 п.163.1 ст.163 якого об’єктом оподаткування 
фізичної особи – резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід. 

Згідно з п.п.164.2.9 п.164.2 ст.164 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного 
доходу платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення платником податку 
операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, 
ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.40 і 165.1.52 
пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу; 

Порядок оподаткування інвестиційного прибутку визначено п.170.2 ст.170 Кодексу, згідно із 
п.п.170.2.2 інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим 
платником податку від продажу окремого інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за 
наявності), та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на 
придбання такого активу з урахуванням норм п.п.170.2.4 – 170.2.6 п.170.2 ст.170 Кодексу (крім 
операцій з деривативами).  

Відповідно до  пп.1.3 п.161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу інвестиційний прибуток є об’єктом 
оподаткування військовим збором. Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до 
бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.  

Відповідно до пп.170.2.9. п.170.2 ст.170 Кодексу податковим агентом платника податку, який 

https://www.pravex.com.ua/
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здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця 
цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець. 

Відповідно до пп.168.1.1. п.168.1 ст.168 Кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, 
надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із 
суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену ст.167 Кодексу.  

Звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не 
включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають 
оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 
165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 Кодексу. 

Виконання Банком  функцій податкового агента для клієнта – фізичної особи не звільняє такого 
платника податку від обов’язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу 
інвестиційних активів, здійснених протягом звітного періоду як на території України, так і за її 
межами. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається 
календарний рік, за результатами якого платник податку – фізична особа зобов’язаний подати 
річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат 
(інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року. 
      Особливості оподаткування інвестиційного прибутку, отриманого нерезидентами на території 
України.  

У разі якщо доходи з джерелом їх походження в Україні виплачуються нерезиденту резидентом 
– юридичною або самозайнятою фізичною особою, такий резидент вважається податковим 
агентом нерезидента щодо таких доходів. Відповідно до пп.170.10.3. п.170.10. ст.170 Кодексу, під 
час час укладення договору з нерезидентом, умови якого передбачають отримання таким 
нерезидентом доходу з джерелом його походження в Україні, резидент зобов'язаний зазначити в 
договорі ставку податку, що буде застосована до таких доходів. 

Відповідно до пп.170.10.1. п.170.10. ст.170 Кодексу, доходи з джерелом їх походження в 
Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються 
за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених 
деякими нормами цього розділу для нерезидентів).  

Відповідно до п.103.2. ст.103 Кодексу, особа (податковий агент) має право самостійно 
застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним 
міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є 
бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою 
укладено міжнародний договір України. Застосування міжнародного договору України в частині 
звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за 
умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа, який підтверджує статус 
податкового резидента згідно з вимогами п.103.4. ст.103 Кодексу. 

     Законодавство, що регулює оподаткування операцій з цінними паперами:  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html#318
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html#518
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html#492
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html#423
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102755.html#423
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а) Податковий кодекс України N 2755-VI від 2.12.2010    
б) Наказ Міністерства фінансів України від 22.11.2011 N 1484 «Про затвердження Методики 

визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні 
функцій податкового агента»  

в) Наказ Міністерства фінансів України від 02.10.2015 N 859 «Про затвердження форми 
податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової 
декларації про майновий стан і доходи». 

4 Договір про надання фінансових послуг: Генеральний договір  

4.1 Наявність у клієнта права на відмову 
від договору про надання 
фінансових послуг  

Не передбачено. 

4.2 Строк, протягом якого клієнтом може 
бути використано право на відмову 
від договору, а також інші умови 
використання права на відмову від 
договору 

Не передбачено. 

4.3 Мінімальний строк дії 
договору (якщо 
застосовується) 

Не застосовується.  
 

4.4 Наявність у клієнта права розірвати 
чи припинити договір, права 
дострокового виконання договору, а 
також наслідки таких дій 

При достроковому припиненні дії Договору та всіх документів, укладених в рамках такого 
Договору, Банк та клієнт зобов’язуються провести взаємні розрахунки за зобов’язаннями. 
Порядок взаєморозрахунків, внесення змін та припинення дії Договору зазначені в умовах 
Договору, укладеному між Банком та клієнтом.  
Всі зміни та доповнення до укладених Договорів здійснюються в письмовій формі. 

 

4.5 Порядок внесення змін та доповнень 
до договору 

За взаємною письмовою згодою сторін.  
 

4.6 Неможливість збільшення 
фіксованої процентної ставки за 
договором без письмової згоди 
споживача фінансової послуги 

Така можливість відсутня. 
 

5 Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг: 

5.1 Можливість та порядок позасудового 
розгляду скарг споживачів 
фінансових послуг 
 
 

Позасудовий розгляд скарг споживачів здійснюється шляхом розгляду Банком письмових 
звернень відповідно до вимог:  
ЗаконуУкраїни «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991р № 1023- XII 
 
Суперечки і розбіжності, що виникають між Банком та клієнтом в процесі виконання умов 
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 Договору, підлягають розгляду, у першу чергу, шляхом переговорів. У випадку, якщо згоди не 
досягнуто, то суперечка буде вирішуватися в судовому порядку відповідно до чинного 
законодавства України. 
 
Посилання на розділ «Взаємодія з громадськістю» офіційного веб-сайту Національної комісії 
цінних паперів та фондового ринку  

https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/public-affairs/ 
 

5.2 Адреса, за якою приймаються скарги 
споживачів фінансових послуг 

Скарги споживачів фінансових послуг приймаються:  
Поштова адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.  
e-mail: bank@pravex.ua  

5.3 Наявність гарантійних фондів чи 
компенсаційних схем, що 
застосовуються відповідно до 
законодавства 

Не передбачено чинним законодавством України 

 

https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha-diialnist/public-affairs/
mailto:bank@pravex.ua

