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Шановний депоненте! 

 

ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (надалі – Депозитарна установа), яка 

здійснює діяльність на підставі Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – 

депозитарної діяльності, а саме – депозитарної діяльності депозитарної установи, серія АЕ №286555, 

видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.10.2013р., строк дії з 

12.10.2013р. необмежений, користуючись нагодою, висловлює Вам свою повагу та вдячність за те, що 

Ви користуєтесь послугами Депозитарної установи та інформує про наступне. 

Відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі – Договір), 

що розміщений на сайті Депозитарної установи за посиланням www.investcapital.com.ua, а саме 

пункту 3.7. Договору, Депозитарна установа має право змінювати (встановлювати) тарифи на 

депозитарні послуги (надалі - Тарифи).  

У зв’язку з викладеним вище, повідомляємо про внесення змін до діючих Тарифів, шляхом 

викладення пункту 6.3.4. у новій редакції: 

Тарифи* на депозитарні послуги  Депозитарної установи ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» для депонентів, які 

здійснюють оплату комісії у гривні 

№ Назва послуги (операції) 
Комісія Депозитарної установи (тариф) Умови 

нарахування Для фізичної особи** Для юридичної особи 
6.3. Перерахування грошових коштів, які є результатом 

погашення боргових ЦП та/або виплати доходів за ЦП на 
банківський рахунок Депонента: 

  

6.3.4. 

в іноземній валюті (долари США), за умови 

перерахування грошових коштів за межі банку 
та наявності діючого договору на брокерське 

обслуговування з ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

КАПІТАЛ УКРАЇНА» 

25 доларів США*** 

0,4% від суми грошових 

коштів, 
але не менше 45 доларів 

США***. та не більше 120 

доларів США*** 

за операцію 

Зміни вступають в силу з 07.02.2018р. 

Збільшення комісії за перерахування коштів в іноземній валюті зумовлено збільшенням комісії 

банку, що обслуговує Депозитарну установу. 

Для отримання більш детальної інформації просимо звертатись до Відділу депозитарних послуг 

Депозитарної установи у будь-який зручний для Вас спосіб: 

 

Електронна адреса: custody@icu.ua 

Телефон: (044) 377-70-40 

Адреса: м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21,  

mailto:custody@icu.ua

