
Інформація для клієнта  

згідно з частиною другою статті 12 Закону України  

 «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 
№п/п Перелік інформації 

 

Фінансові послуги, що надаються АТ «Укрексімбанк» на фондовому ринку 

Депозитарна діяльність  Діяльність з торгівлі цінними паперами, андеррайтингу та 

управління 

1. Особа, яка надає фінансові послуги: 
найменування, місцезнаходження, особи, 

яка надає фінансові або посередницькі 

послуги, 

 

Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» 

Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127 

Телефон: 0-800-50-44-50; Телефакс: +380(44) 247-80-82; Телекс: 831258 EXIMB UX; bank@eximb.com 

 контактний телефон і адреса електронної 

пошти особи, яка надає фінансові або 

посередницькі послуги, 

Відділ  депозитарної  діяльності: 

(044) 247-80-79 

bank@eximb.com 

Управління інвестиційної діяльності: 

Тел.:  

0-800-50-44-50;  

+38-044-247-38-38;  

+38-044-247-89-48;  

+38-044-231-74-79; 

Факс: +38-044-247-80-82 

broker@hq.eximb.com 

 адреса, за якою приймаються скарги 

споживачів фінансових послуг; 

 

Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127 

 відомості про державну реєстрацію особи, 

яка надає фінансові послуги; 

 

Орган державної реєстрації: Національний банк України,  

 

 інформацію щодо включення фінансової 

установи до відповідного державного 

реєстру фінансових установ або Державного 

реєстру банків; 

 

Державна реєстрація Національним банком України від 23.01.1992 № 5 

Ліцензія Національного банку України № 2 від 25.12.2001 

 інформацію щодо наявності в особи, яка 

надає фінансові послуги, права на надання 

відповідної фінансової послуги; 

 

Ліцензія Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку на право 

здійснення професійної діяльності на 

фондовому ринку – депозитарної 

діяльності, а саме: депозитарної діяльності 

депозитарної установи (ліцензія серії АЕ 

№286514 від 08.10.2013р.) 

Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому 

ринку:  

o діяльність з торгівлі цінними паперами:  

 Брокерська діяльність: ліцензія серії АЕ №294528 від 

21.10.2014, строк дії ліцензії – необмежений.  

 Андеррайтинг: ліцензія серії АЕ №294530 від 21.10.2014, 

строк дії ліцензії – необмежений. 

 Дилерська діяльність: ліцензія серії АЕ №294529 від 

21.10.2014, строк дії ліцензії - необмежений. 

 контактна інформацію органу, який 

здійснює державне регулювання щодо 

діяльності особи, яка надає фінансові 

Національний банк України 
Адреса:  01601, Київ, вул. Інститутська, 9;  

Гаряча лінія: 0 800 505 240 

mailto:broker@hq.eximb.com


послуги; Web-сайт: https://bank.gov.ua   

Форма електронного звернення громадянина (.rtf та .pdf), надсилається на електрону адресу nbu@bank.gov.ua 

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  

Адреса:  01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30 

Звернення громадян:  

Єдине вікно: (044) 280 85 95 

E-mail: office@nssmc.gov.ua; info@nssmc.gov.ua  

Web-сайт: www.nssmc.gov.ua  

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

https://www.nfp.gov.ua/ 

Центральний апарат : (01001, м.Київ-1, вул. Б. Грінченка 3, office@nfp.gov.ua) 

Телефон для довідок: (044): 234-39-46 

Канцелярія тел.: (044) 234-02-24, факс: (044) 235-77-51 

2. Фінансова послуга - загальна суму зборів, 

платежів та інших витрат, які повинен 

сплатити клієнт, включно з податками, або 

якщо конкретний розмір не може бути 

визначений - порядок визначення таких 

витрат; 

АТ «Укрексімбанк» як депозитарна установа надає 

фінансові послуги, а саме: депозитарні послуги на 

підставі укладеного з клієнтом  договору про 

обслуговування рахунку в цінних паперах/договору 

про надання послуг з обслуговування рахунку в 

цінних паперах номінального утримувача (далі – 

Договір) надає  

       Депозитарні послуги надаються таким клієнтам: 

державі, територіальним громадам, юридичним 

особам (резидентам, нерезидентам), інститутам 

спільного інвестування, Накопичувальному 

пенсійному фонду, недержавним пенсійним фондам, 

інвестиційним фондам, фізичним особам 

(резидентам, нерезидентам), нотаріусам (у разі 

зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса) 

тощо. 

        Перелік фінансових послуг та їх вартість, що 

надаються за Договором, вказуються в Тарифах 

комісійної винагороди на банківські послуги АТ 

«Укрексімбанк» (далі – Тарифи), які є чинними на 

день підписання з клієнтом Договору,  та 

розміщуються на офіційному сайті АТ 

«Укрексімбанк». 

         У подальшому, про зміни та/або доповнення до 

Тарифів, депозитарна установа – АТ «Укрексімбанк» 

повідомляє клієнта шляхом їх розміщення на 

офіційному сайті АТ «Укрексімбанк» у строк не 

пізніше як за 15 (п’ятнадцять) робочих днів до дати 

АТ «Укрексімбанк» як надає фінансові послуги з 

андеррайтингу, брокерської діяльності, діяльності з 

управління цінними паперами на підставі відповідно 

укладених з клієнтом  договорів. 

Розмір, порядок нарахування та сплати винагороди за 

надання фінансових послуг зазначається у 

відповідному договорі з Клієнтом на підставі тарифів 

Банку (далі – Тарифи), які чинні на день подання 

клієнтом замовлення. 

Чинні Тарифи Банку за операціями з цінними 

паперами розміщені на офіційному сайті Банку за 

електронною адресою:  

- тарифи для юридичних осіб за операціями, 

пов'язаними з цінними паперами: 

https://www.eximb.com/assets/files/download/tariff-

brokerage-corporate.pdf  

- Тарифи для фізичних осіб за операціями, 

пов'язаними з цінними паперами 

https://www.eximb.com/assets/files/download/tariff-

brokerage-individual.pdf 

- діяльність з випуску та розміщення цінних паперів 

(андеррайтинг): 

https://www.eximb.com/assets/files/download/tariff-

underwriting-corporate.pdf  

Особливості нарахування (виплати) та 
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набрання чинності цими змінами та/або 

доповненнями. 

         З Тарифами депозитарної установи клієнт може 

ознайомитись  на офіційному сайті АТ 

«Укрексімбанк» за електронною адресою: 

https://www.eximb.com/ua/business/corporate/corporate-

cinni-papery/corporate-depozytarni-poslugy/corporate-

taryfy-komisiynoyi-vynagorody.html  (для 

корпоративних клієнтів) 

 

https://www.eximb.com/ua/business/pryvatnym-

klientam/pryvatnym-klientam-cinni-paperi/pryvatnym-

klientam-depozytarni-poslugy/pryvatnym-klientam-

depozytarni-poslugy-taryfy-komisiynoyi-

vynagorody.html 

(для фізичних осіб) 

 

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 податку 

на додану вартість.        

 

        У разі, якщо клієнту за Договором надаються  

фінансові послуги, що оподатковуються податком на 

додану вартість,  порядок оплати  фінансової послуги 

та податку на додану вартість зазначається в розділі 

ІІІ  Договору. 

 

         У разі, якщо на користь клієнта сплачуються 

доходи та/або номінал цінних паперів в грошових 

коштах кошти, отримані депозитарною установою 

від ПАТ «Національний депозитарій України», 

Національного банку України зараховуються на 

поточний рахунок клієнта, вказаний в його анкеті 

рахунку в цінних паперах, в порядку, передбаченому 

Договором.  Ці кошти не є доходами депозитарної 

установи. 

 

оподаткування інвестиційного прибутку для 

фізичних осіб викладені у п. 170.2 ст. 170 

Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 

2755-VI (далі Кодекс). 

Відповідно до пп. 170.2.9. п. 170.2 ст. 170 Кодексу 

податковим агентом платника податку, який здійснює 

операції з інвестиційними активами з використанням 

послуг професійного торговця цінними паперами, 

включаючи банк, є такий професійний торговець (крім 

операцій з цінними паперами, визначеними у п. 

165.1.52 Кодексу). 

Відповідно до п. 168.1.1. 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. 

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 (податкового) року як на 

території України, так і за її межами. 

інвестиційним прибутком відповідно до п. 14.1.81. 

Кодексу є дохід у вигляді позитивної різниці між 

доходом, отриманим платником податку від 

проведення операцій з цінними паперами з 

урахуванням курсової різниці, деривативами та 

корпоративними правами, випущеними в інших, ніж 

цінні папери, формах, та витратами на придбання 

таких інвестиційних активів. 

Нормативні документи, що регулюють 

оподаткування операцій з цінними паперами: 

а) Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-

VI 

б) Методика визначення інвестиційного прибутку 

професійним торговцем цінними паперами при 

виконанні ним функцій податкового агента, 

затверджена наказом Міністерства фінансів України 

22.11.2011 № 1484, рішенням Державної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку 22.11.2011 № 1689, 



зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24 січня 

2012 р. за № 100/20413 

в) Наказ Міністерства фінансів від 02.10.2015 №859 

«Про затвердження форми податкової декларації про 

майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення 

податкової декларації про майновий стан і доходи». 

 

Особливості оподаткування інвестиційного 

прибутку, отриманого нерезидентами на території 

України. 

У разі якщо доходи з джерелом їх походження в 

Україні виплачуються нерезиденту резидентом - 

юридичною особою, такий резидент вважається 

податковим агентом нерезидента щодо таких доходів. 

Під 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. (пп. 

170.10.3. п. 170.10. ст. 170 ПКУ) 

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). (пп. 170.10.1. п. 170.10. ст. 

170 ПКУ) 

Відповідно до п. 103.2. ст. 103 ПКУ 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 цієї 

статті. 



 

3. Правові наслідки та порядок здійснення  

розрахунків  з 

фізичною особою внаслідок   

дострокового припинення  надання  

фінансової послуги 

 

 

Клієнт у будь-який час має право 

відмовитися від  Договору за умови закриття рахунку 

в цінних паперах шляхом надання депозитарній 

установі письмового повідомлення про 

односторонню відмову від Договору та 

розпорядження про закриття рахунку в цінних 

паперах. Закриття рахунку в цінних паперах 

здійснюється у строк, визначений внутрішніми 

документами депозитарної установи, а Договір 

вважається розірваним на наступний день після дня 

закриття рахунку в цінних паперах клієнта. 

Депозитарна установа має право 

відмовитися від  Договору у випадках, визначених 

законодавством та  Договором. 

У разі виникнення обставин непереборної 

сили клієнт має право відмовитися від Договору в 

односторонньому порядку шляхом надання 

депозитарній установі повідомлення про дострокове 

розірвання Договору. У цьому випадку, закриття 

рахунку в цінних паперах здійснюється у строк, 

визначений внутрішніми документами депозитарної 

установи, а Договір вважається розірваним на 

наступний день після дня закриття рахунку в цінних 

паперах. 

Договір може бути розірваний за згодою 

сторін за умови закриття рахунку в цінних паперах 

клієнта. У разі досягнення згоди між сторонами 

щодо розірвання Договору, клієнт надає 

розпорядження про закриття рахунку в цінних 

паперах, а між сторонами Договору укладається 

договір про розірвання Договору. Рахунок у цінних 

паперах закривається у строк, визначений 

внутрішніми документами депозитарної установи, а 

Договір вважається розірваним на наступний день 

після дня закриття рахунку в цінних паперах, про що 

зазначається у договорі про розірвання Договору. 

Закриття рахунку в цінних паперах 

здійснюється депозитарною установою на підставі 

розпорядження клієнта або його керуючого 

рахунком, або депозитарної установи, у випадках 

визначених внутрішніми документами депозитарної 

установи та відповідним Договором, за умови 

Клієнт може у будь-який час в 

односторонньому порядку відмовитись від Договору, 

направивши письмове повідомлення іншій Стороні 

засобами поштового зв’язку, кур’єром або особисто, 

не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати 

розірвання цього Договору. У такому разі Договір та 

всі невиконані Замовлення вважаються 

розірваним/припиненими через 7 (сім) календарних 

днів від дня направлення Торговцем 

Клієнту/отримання Торговцем від Клієнта 

повідомлення про односторонню відмову від Договору 

(окрім випадку, де Клієнт підтверджує та 

погоджується, що у разі незгоди Клієнта із 

запропонованими Торговцем змінами та/або 

доповненнями до Тарифів та/або умов Договору, 

Клієнт має право відмовитись від цього Договору, 

направивши відповідне письмове повідомлення 

Торговцю засобами поштового зв’язку, кур’єром або 

особисто, до дати набуття чинності такими змінами 

та/або доповненнями до Тарифів та умов цього 

Договору. У такому разі Договір та всі невиконані 

Замовлення вважаються  розірваними/припиненими 

наступного робочого дня з дня отримання Торговцем 

від Клієнта повідомлення про відмову від Договору).  

У випадку припинення дії Договору та/або 

Замовлення, Сторони зобов’язуються провести взаємні 

розрахунки протягом 10 (десяти) робочих днів з дати 

припинення дії Договору та/або Замовлення, якщо 

інший строк не буде погоджений Сторонами в 

письмовій формі. 

 



відсутності на такому рахунку в цінних паперах 

будь-яких  прав на цінні папери. 

 

             У разі закриття рахунку в цінних паперах 

клієнта, залишок невикористаного авансового 

покриття, сплаченого клієнтом (якщо фінансові 

послуги оплачувалися в порядку, передбаченому п. 

3.4 розділу ІІІ Договору), повертається клієнту на 

його поточний рахунок, вказаний у його анкеті 

рахунку в цінних паперах, або на інший рахунок 

клієнта, реквізити якого надаються клієнтом або його 

керуючим рахунком депозитарній установі з 

дотриманням вимог розділу VII Договору. 

 

              Депозитарна установа та клієнт, які є 

сторонами Договору, несуть майнову 

відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання своїх обов’язків за Договором.  

Збитки, завдані одній із сторін з вини іншої сторони, 

відшкодовуються у порядку, визначеному чинним 

законодавством України. 

4. Механізм захисту фінансовою установою 

прав споживачів та 

порядок урегулювання спірних  питань,  

що  виникають  у  процесі надання 

фінансової послуги 

 

 

        Механізм захисту прав споживачів визначається 

Законом України «Про захист прав споживачів» від 

12.05.1991 № 1023-XII.  

          Депозитарна установа не виконує жодних дій 

та не надає жодної інформації щодо цінних паперів, 

що належать клієнту, або інформації щодо самого 

клієнта без відповідних письмових розпоряджень 

клієнта, крім випадків, прямо передбачених 

законодавством України  та/або Договором. 

          Спори, що виникатимуть у процесі виконання 

умов Договору, вирішуються шляхом переговорів. У 

разі недосягнення згоди між сторонами шляхом 

переговорів, ці спори вирішуються у порядку, 

встановленому чинним законодавством України.  

 

Спірні питання, що виникають у процесі надання 

фінансової послуги, врегульовуються у досудовому 

порядку, в тому числі шляхом переговорів. Якщо таке 

врегулювання виявиться неможливим, спори 

підлягають врегулюванню судом на території України 

згідно з законодавством України. 

* інформація відповідно до  частини другої  статті 12 Закону України  «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 

 


