
 
 

 

 

 

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ 

на укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах 

(для юридичних осіб:резидентів або нерезидентів) 

 

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК» (надалі – Депозитарна установа) 

пропонує юридичним особам: резидентам або нерезидентам, надання послуг Депозитарної 

установи на умовах, викладених в Умовах Договору про обслуговування рахунку в цінних 

паперах (для юридичних осіб: резидентів або нерезидентів), які є невід’ємною частиною цієї 

Публічної пропозиції та чинна редакція яких офіційно оприлюднена на сайті Депозитарної 

установи у мережі Інтернет за адресою:  

http://btabank.ua/ukr/Operacii_s_cennumy_bumagamy.php  (надалі – Сайт).  

 

Дана Публічна пропозиція є офертою, що адресується Депозитарною установою 

необмеженому колу юридичних осіб: резидентів або нерезидентів, набуває чинності з «23» 

лютого 2022 року та офіційно оприлюднюється на Сайті Депозитарної установи в мережі 

Інтернет. Публічна пропозиція є чинною до прийняття Депозитарною установою рішення 

про її припинення. Прийняти (акцептувати) цю Публічну пропозицію можуть юридичні 

особи: резиденти або нерезиденти.  

 

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

цю Публічну пропозицію (надалі - Депонент), звертається до Відділу депозитарних операцій 

Казначейства АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК». Уповноважений представник 

Депонента подає Депозитарній установі документи та відомості, необхідні для здійснення 

належної перевірки Депонента, його кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а 

також ідентифікації та верифікації її уповноважених представників відповідно до вимог 

Депозитарної установи. Укладення уповноваженими представниками сторін Заяви про 

приєднання до Умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (для 

юридичних осіб: резидентів або нерезидентів) за формою, що міститься в Додатку 1 до Умов 

(надалі – Заява про приєднання), є прийняттям (акцептом) цієї Публічної пропозиції 

відповідною юридичною особою. Укладення сторонами Заяви про приєднання можливе за 

умови надання повного пакету документів, необхідного для відкриття та обслуговування 

рахунку в цінних паперах, належної перевірки Депонента, повної ідентифікації його 

кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також повної ідентифікації та верифікації 

її уповноважених представників відповідно до вимог Депозитарної установи. Укладення 

Заяви про приєднання з Депонентом, кінцевими бенефіціарними власниками якої є 

політично значущі особи, члени їх сімей та особи, пов’язані з політично значущими особами, 

здійснюється після одержання дозволу керівника Депозитарної установи на встановлення 

ділових відносин. Депозитарна установа не укладає Заяву про приєднання з юридичною 

особою, якій було встановлено неприйнятно високий ризик з підстав, визначених 

законодавством України або нормативними документами Депозитарної установи. 

  

Дана Публічна пропозиція, Заява про приєднання, Умови разом з Заявами, Тарифами, 

всіма змінами, додатками та додатковими договорами/угодами до них у сукупності є 

Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах. Після прийняття (акцепту) даної 

Публічної пропозиції Депозитарна установа зобов’язана надавати відповідному Депоненту 



послуги депозитарної установи у порядку та на умовах, визначених Договором про 

обслуговування рахунку в цінних паперах, а юридична особа набуває прав та обов’язків, 

передбачених Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах. Договір про 

обслуговування рахунку в цінних паперах є укладеним з дати укладення уповноваженими 

представниками сторін Заяви про приєднання. 

 

До відносин сторін Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах 

застосовуються Умови у редакції, чинність яких визначається відповідно до положень Заяви 

про приєднання. У разі припинення даної Публічної пропозиції, Умови продовжують 

застосовуватися до відносин сторін. 

 

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 

 

 

 

 


