Додаток 4 до Регламенту надання брокерських та інших супутніх послуг ТОВ «І-НВЕСТ»
Тарифи чинні з 15.09.2017р.
Винагорода Брокера за надання Брокерських послуг
1. Винагорода Брокера складається з фіксованої частини, яка не залежить від обсягів виконаних Доручень Клієнта, та додаткової частини,
розмір якої залежить від обсягів виконаних Доручень Клієнта. Винагорода Брокера за Брокерські послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ.
Винагорода Брокера за консультаційні послуги на ринку цінних паперів є об’єктом оподаткування ПДВ.
Тарифи по операціям на спотовому ринку
Тарифний план «Трейдер» (без обмеження доступу до QUIK та його використання протягом місяця)
Розмір винагороди Брокера у відсотках від укладеної Угоди:
Утримується одночасно з укладанням Угоди з Брокерського
0,14%* (мінімум 1,5 грн. за угоду)
рахунку Клієнта

Розмір винагороди за позабіржову угоду 0,2% (мінімум 500грн)

Сплачуються окремо за домовленістю сторін

Тарифи по операціям на строковому ринку (утримується одночасно з укладанням Угоди з Брокерського рахунку Клієнта.)
При здійсненні операцій на
строковому ринку «Української
біржі» з закриттям позиції
протягом дня*

При здійсненні операцій на
строковому ринку «Української
біржі» з переносом позиції на
наступний день*

Виконання (експірація), угода по
телефону чи примусове закриття
ф’ючерсного контракту*

4,00грн

8,00грн

16,00грн

2,0грн

4,00грн

8,00грн

Фьючерс на курс гривня-долар
США

4,00грн

8,00грн

16,00грн

Фьючерс на ціну однієї тройської
унції афінірованного золота

4,00грн

8,00грн

16,00грн

2,0грн

4,00грн

8,00грн

3,0грн

6,00грн

12,00грн

Фьючерс/опціон на індекс UX
Фьючерс на курс эвро-долар США

Ф'ючерс на ціну нафту сорту BRENT
Ф'ючерс на індекс BITCOIN
Для всіх тарифних планів не залежно від Засобу обміну Інформацією
Винагорода Брокера за
Безготівковий розрахунок
50 грн. за операцію
Депонування/вивід активів , а
також переведення між
секціями біржі
Звіти Брокера в електронній формі підписані ЕЦП
Звіти Брокера в паперовій формі
15 грн.
Винагорода брокера за обслуговування
торгового рахунку клієнта

Не тарифікуються
за кожний Звіт Брокера

365,00 грн за рік

Утримується одночасно з
проведенням операції з
Брокерського рахунку Клієнта.

Утримується одночасно з проведенням операції з
Брокерського рахунку Клієнта
Сплачується авансовим платежем щороку з
Брокерського рахунку Клієнта

*Розмір винагороди брокера вказаний без урахування біржових зборів, що зазначенні на сайті: http://www.ux.ua
2. При наданні Доручень на Укладання угод через QUIK або іншого засобу, який передбачає обмін електронними документами підписаних ЕЦП,
винагорода депозитарної установи Брокера за виконання відповідних угод та облік цінних паперів не нараховуються. У всіх інших випадках винагорода
депозитарної установи Брокера нараховується та сплачується відповідно тарифів депозитарної установи Брокера.
3. При використанні рахунку в цінних паперах іншої депозитарної установи, додатково сплачується 300грн. за відкриття брокерського рахунку, та
абонентська плата 100грн. в місяць за користування брокерським рахунком.
4. Тарифні плани визначаються виходячи із Заяв Клієнта а, також виходячи з виду документообігу (електронного з використанням ЕЦП чи паперового),
який використовують Сторони при обміні Інформацією.

