
 
 

 

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ АТ «БТА БАНК» 

на укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах 

(для фізичних осіб:резидентів або нерезидентів) 

 

 

Повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК»  

(Депозитарна установа) 

Код за ЄДРПОУ 14359845 

Місцезнаходження  04111, м. Київ, вул. Д. Щербаківського, 35  

Код МДО 301432 

Контактні телефони (044) 495-65-65 (вн.20-57) 

Адреса електронної пошти papir@bta.kiev.ua 
Адреса офіційного веб-
сайту (Сайт) у мережі 
Інтернет 

www.btabank.ua 

Ліцензії та дозволи на 

провадження депозитарної 

діяльності 

Ліцензія серія АЕ №263241 на провадження депозитарної 

діяльності депозитарної установи, видана НКЦПФР 28.08.2013, 

дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 

28.08.2013 №1623, строк дії Ліцензії: з 12.10.2013 

необмежений. 

Умови договору про 

обслуговування рахунка в 

цінних паперах, що 

укладається фізичними 

особами: резидентами та 

нерезидентами шляхом 

приєднання (Умови) 

За посиланням 

 

Види депозитарних послуг, 

що надаються депоненту 

(клієнту) 

• відкриття та ведення рахунку у цінних паперах; 

• облік цінних паперів, що належать депоненту (клієнту); 

• проведення адміністративних, облікових та інформаційних 

операцій на рахунку; 

• надання інших послуг, передбачених законодавством та 

Умовами. 

Тарифи на депозитарні 

послуги для фізичних осіб 

(Тарифи) 

За посиланням 

 

Попередження  Приєднання депонента до публічної пропозиції (оферти) 

передбачає надання його згоди на  зазначені умови надання 

послуг 

 

 

Цією Публічною пропозицією Депозитарна установа пропонує надання фізичним особам: 

резидентам або нерезидентам послуг депозитарної установи на умовах, викладених в Умовах, 

які є невід’ємною частиною цієї Публічної пропозиції та чинна редакція яких офіційно 

оприлюднена на Сайті Депозитарної установи в мережі Інтернет. 

Ця Публічна пропозиція є офертою, що адресується Депозитарною установою 

необмеженому колу фізичних осіб: резидентів або нерезидентів, набуває чинності з 23.02.2022 

року та офіційно оприлюднюється на Сайті Депозитарної установи в мережі Інтернет. Публічна 
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пропозиція є чинною до прийняття Депозитарною установою рішення про її припинення. 

Прийняти (акцептувати) цю Публічну пропозицію можуть фізичні особи: резиденти або 

нерезиденти.  

Фізична особа: резидент або нерезидент, яка виявила намір прийняти (акцептувати) цю 

Публічну пропозицію (надалі - Депонент), підписує Заяву про акцепт Публічної пропозиції 

згідно Додатку 1 до Умов (надалі – Заява про акцепт). Підписання Заяви про акцепт 

здійснюється в паперовій формі у приміщенні Депозитарної установи за адресою: м.Київ,                

вул. Д. Щербаківського, буд. 35. 

Одночасно із підписанням Заяви про акцепт фізична особа надає Депозитарній установі 

документи (відомості), необхідні для відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах та 

її ідентифікації відповідно до вимог Депозитарної установи. 

Підписання з боку Депозитарної установи Заяви про акцепт є прийняттям (акцептом) цієї 

Публічної пропозиції відповідною фізичною особою. Підписання Депозитарною установою 

Заяви про акцепт можливе за умови повної ідентифікації/верифікації фізичної особи, її 

уповноважених осіб відповідно до вимог Депозитарної установи, за умови дотримання інших 

вимог законодавства України та вимог до надання послуг депозитарної установи. Депозитарна 

установа має право відмовити фізичній особі у встановленні ділових відносин та підписанні 

Заяви про акцепт. 

  Ця Публічна пропозиція, Заява про акцепт, Умови, разом з Тарифами, заявами, всіма 

змінами, додатками та додатковими/угодами до них у сукупності є Договором про 

обслуговування рахунку в цінних паперах. Після прийняття (акцепту) цієї Публічної пропозиції 

Депозитарна установа зобов’язана надавати відповідній фізичній особі послуги депозитарної 

установи у порядку та на умовах, визначених Договором про обслуговування рахунку в цінних 

паперах, а фізична особа набуває прав та обов’язків, передбачених Договором про 

обслуговування рахунку в цінних паперах. Договор про обслуговування рахунку в цінних 

паперах є укладеним з дати підписання Депозитарною установою підписаної фізичною особою 

Заяви про акцепт. 

До відносин сторін Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах 

застосовуються Умови у редакції, чинність якої визначається відповідно до положень Заяви про 

акцепт. У разі припинення цієї Публічної пропозиції, Умови продовжують застосовуватися до 

відносин сторін.         

Послуги, що Депозитарна установа пропонує надавати відповідно до цієї Публічної 

пропозиції, не можуть бути пов’язані із здійсненням фізичною особою підприємницької 

діяльності, діяльності щодо легалізації злочинних доходів, фінансування тероризму, 

фінансування розповсюдження зброї масового знищення та корупційною діяльністю. 

Всі дії щодо укладення та виконання Договору про обслуговування рахунку в цінних 

паперах здійснюються Депозитарною установою (Відділом депозитарних операцій 

Казначейства АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК»). 

 

Голова Правління  

АТ «БТА БАНК»                                                                            Є.О.Безвушко 


