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 ІНФОРМАЦІЯ 

про істотні характеристики послуги рахунку в цінних паперах 

(ця інформація містить загальні умови відкриття та обслуговування  

рахунку в цінних паперах та не є пропозицією з надання цих послуг) 

 

№ 

з/п 

Вид інформації Інформація для заповнення банком 

1 2 3 

1 1. Інформація про Банк 

2 Найменування АТ «КІБ» 

3.1. Номер та дата видачі 

банківської ліцензії 

№186 від 11.11.2011р. 

3.2. Номер та дата видачі  ліцензії 

на провадження  депозитарної 

діяльності депозитарної 

установи 

АЕ 263254 від 03.09.2013р. 

4 Адреса 04053, Україна, м. Київ, вул. Бульварно-

Кудрявська, 6 

5 Номер контактного(них) 

телефону(ів) 

+38 (044) 586-54-93 

6 Адреса електронної пошти info@cib.com.ua  

7 Адреса офіційного вебсайта https://cib.com.ua/uk  

8 2. Основні умови  

9 Строк дії рахунку Строк дії невизначений 

mailto:info@cib.com.ua
https://cib.com.ua/uk
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10 Перелік послуг за рахунком в 

цінних паперах 

Відкриття рахунку в цінних паперах, 

обслуговування обігу цінних паперів на 

рахунках у цінних паперах ,здійснення 

депозитарного обліку прав власності  на 

цінні папери на рахунках у цінних паперах,   

інформаційне обслуговування та інші 

послуги відповідно до Закону Про 

депозитарну систему України. 

11 Вартість послуг за рахунком в 

цінних паперах 

Відповідно до тарифів, затверджених 

Банком. 

12 Умови відкриття  рахунку в 

цінних паперах 

Надання заповненого пакету документів та 

заяви  на відкриття рахунку в цінних 

паперах . 

Укладення договору про обслуговування 

рахунку в цінних паперах. 

13 Умови зарахування цінних 

паперів на  рахунок  у цінних 

паперах 

Надання розпорядження на виконання 

облікової операції  зарахування цінних 

паперами  та наявність підстав щодо її 

проведення 

14 Умови переказу цінних 

паперів з рахунку у цінних 

паперах 

Надання розпорядження на виконання 

облікової операції  переказу  цінних 

паперів та наявність підстав щодо її 

проведення 

15 Інші послуги за рахунком у 

цінних паперах 

Надання розпоряджень та 

супроводжувальних до них документів 

16 Умови закриття рахунку у 

цінних паперах 

Надання  розпорядження на закриття 

рахунку в цінних паперах  

Відсутність заборгованості за депозитарні 

послуги перед Банком 

Відсутність цінних паперів на рахунку в  

цінних паперах та розірвання договору про 

обслуговування рахунку в цінних паперах 
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17 Можливість, умови та спосіб 

дострокового розірвання 

договору про обслуговування  

рахунку у цінних паперах  

Можливе, відповідно до умов договору про 

обслуговування рахунку в цінних паперах 

18 
Попередження: внесення банком будь-яких змін до договору 

обслуговування  рахунку у цінних паперах здійснюється лише за згодою з 

клієнтом (стороною договору), якщо інше не встановлено договором або 

законодавством України.  

Внесення змін до тарифів здійснюється в односторонньому порядку, про 

що Банк повідомляє клієнта шляхом розміщення нової редакції тарифів на 

офіційному вебсайті Банку та/або інформаційних дошках у відділеннях 

Банку або інших доступних для ознайомлення місцях не пізніше ніж за 10 

(десять) календарних днів до початку застосування нових тарифів. 

19 3. Інформація про витрати клієнта та вимоги до клієнта 

20 Платежі за додаткові та супутні послуги банку, отримання яких є 

необхідним для укладення договору обслуговування  рахунку у цінних 

паперах: 

21 
послуги, отримання яких є 

необхідним для укладення 

договору банківського 

рахунку 

 

22 4. Права клієнта згідно з законодавством України 

23 Надання банку згоди на обробку, включаючи збір, персональних даних для 

цілей, які є несумісними з цілями, що передують укладенню договору 

банківського рахунку, або які покладено на його виконання, якщо інше не 

передбачено Законом України “Про захист персональних даних”, а також 

відкликання цієї згоди в будь-який момент 

24 Отримання інформації про умови надання доступу до персональних даних, 

інформації про третіх осіб, яким передаються персональні дані клієнта 

25 5. Подання звернення клієнта та терміни його розгляду 

26 До банку: 

27 перелік контактних даних Банку зазначено в колонці 2 рядків 2, 4-7 

таблиці. Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його 

подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні 

питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів або 

28 до Національного банку: 

29 перелік контактних даних розміщено в розділі “Звернення громадян” на 

сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку. 

Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його 

надходження. | 

Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо в 

місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не 

повинен перевищувати сорока п'яти днів, або 

30 до суду: 

31 клієнт звертається до судових органів у порядку, визначеному 

законодавством України. (Клієнти - споживачі фінансової послуги 

звільняються від сплати судового збору за позовами, пов'язаними з 

порушенням їх прав як споживачів послуг) 

 


