
Договори, за якими надаються фінансові послуги 

Інформація про договори, за якими ТОВ "МТ " надаються фінансові послуги клієнтам,  депонентам, 

що розкривається відповідно до ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг»  

1. Генеральна угода на- 

брокерське обслуг. 

наявність у клієнта права на 

відмову від договору про 

надання фінансових послуг, 

та строк, протягом якого 

клієнтом може бути 

використано право на 

відмову від договору, а 

також інші умови 

використання права на 

відмову від договору; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клієнт має право у  разі незгоди з новими 

Тарифами Торговця, відмовитись  від 

Угоди в односторонньому порядку, 

надіславши Торговцю письмове 

повідомлення до дати їх запровадження. 

 

 

 

мінімальний строк дії 

договору (якщо 

застосовується) 

Не застосовується 

наявність у клієнта права 

розірвати чи припинити 

договір, права 

дострокового виконання 

договору, а також наслідки 

Кожна з Сторін однаковою мірою мають 

право в будь-який момент на 

одностороннє розірвання (припинення дії) 

шляхом повідомлення іншої Сторони 

письмово, або іншим передбаченим  



таких дій угодою способом. При цьому: 

За умови відсутності у Торговця Активів 

Клієнта, цей Генеральний договір буде 

розірваним протягом 1 (одного) робочого 

дня з моменту отримання Торговцем 

повідомлення про розірвання. 

За умови наявності у Торговця Активів 

Клієнта, вартість та/або розмір яких 

перевищує розмір Винагороди Торговця 

за виконання Замовлень, Угода буде 

розірвана протягом 1 (одного) робочого 

дня з дати, в яку Клієнт забезпечить 

відсутність Активів на Інвестиційному 

рахунку Клієнта. 

Розірвання цієї Генеральної угоди тягне 

припинення прав і обов'язків за цією 

Генеральною угодою та всіх додатків до 

нього, але не звільняє Клієнта від 

обов'язку сплатити Торговцю винагороду 

за Послуги, надані до припинення дії 

угоди. 

При припиненні обслуговування Клієнта 

за цією угодою Торговець має право 

утримати винагороду та інші 

відшкодування протягом 3 (трьох) 

робочих днів після проведення останньої 

операції з Активами Клієнта та повертає 

належні Клієнту грошові кошти за 

банківськими реквізитами, наданими 

Клієнтом у розпорядженні на виведення 

грошових коштів. 

 

порядок внесення змін та 

доповнень до договору 

Сторона, що вважає за необхідне внести 
зміни до цієї Угоди, повідомляє про це 
іншу Сторону з зазначенням мотивації 
змін, доповнень що пропонуються. 
Сторона, яка отримала пропозицію щодо 

зміни, доповнення або припинення 

Договору, зобов’язана відповісти іншій 

Стороні не пізніше 20 (двадцяти ) днів з 

моменту отримання пропозиції. 



 

неможливість збільшення 

фіксованої процентної 

ставки за договором без 

письмової згоди споживача 

фінансової послуги 

Не застосовується 

2.  Замовлення  наявність у клієнта права на 

відмову від договору про 

надання фінансових послуг, 

та строк, протягом якого 

клієнтом може бути 

використано право на 

відмову від договору, а 

також інші умови 

використання права на 

відмову від договору; 

У випадку односторонньої 

необґрунтованої відмови Клієнта від 

виконання зобов’язань за Замовленням, у  

тому числі одностороннього скасування  

Клієнтом Замовлення, прийнятого 

Торговцем до виконання, винна Сторона 

неустойку (штраф) у розмірі 10% від 

загальної суми, яка зазначена у 

Замовленні. 

  мінімальний строк дії 

договору (якщо 

застосовується) 

Не застосовується 

  наявність у клієнта права 

розірвати чи припинити 

договір, права 

дострокового виконання 

договору, а також наслідки 

таких дій 

Клієнт має право відмінити Замовлення в 

будь-який момент до його виконання и 

Торговцю доручення на відміну 

Замовлення одним із способів, 

передбачених Угодою. При цьому 

Замовлення, які виконані частково до 

моменту надходження доручення відміну 

Замовлення, підлягають скасуванню 

тільки в невиконаній частині. 

 

  порядок внесення змін та 

доповнень до договору 

Сторона, що вважає за необхідне внести 
зміни до цієї Угоди, повідомляє про це 
іншу Сторону з зазначенням мотивації 
змін, доповнень що пропонуються. 
Сторона, яка отримала пропозицію щодо 

зміни, доповнення або припинення 

Договору, зобов’язана відповісти іншій 

Стороні не пізніше 20 (двадцяти ) днів з 

моменту отримання пропозиції. 

 



  неможливість збільшення 

фіксованої процентної 

ставки за договором без 

письмової згоди споживача 

фінансової послуги 

Не застосовується 

3. Договір доручення наявність у клієнта права на 

відмову від договору про 

надання фінансових послуг 

та строк, протягом якого 

клієнтом може бути 

використано право на 

відмову від договору, а 

також інші умови 

використання права на 

відмову від договору 

 Клієнт має право відмовитись від 

Договору до  підписання Торговцем з 

третьою особою договору купівлі-

продажу на виконання умов цього 

Договору . У разі підписання Торговцем з 

третьою особою договору купівлі-

продажу на виконання умов цього 

Договору Клієнт не має права відмовитись 

від виконаного за цим Договором 

мінімальний строк дії 

договору (якщо 

застосовується) 

Не застосовується 

наявність у клієнта права 

розірвати чи припинити 

договір, права 

дострокового виконання 

договору, а також наслідки 

таких дій 

Договір може бути достроково розірваний 

за згодою Сторін, з оформленням 

відповідної додаткової угоди про 

розірвання. 

Сторона, яка відмовляється від Договору, 

має повідомити другу Сторону про 

відмову не пізніше як за 3 (три) 

банківських дні до його припинення. 

Договір припиняє дію тільки у випадку 

відсутності взаємних претензій Сторін, 

шляхом підписання Акт-Звіту виконаних 

робіт. 

Дія цього договору не може бути 

припинена за підставами і в порядку, не 

передбаченими цим Договором або 

чинним законодавством України. 

У разі підписання Торговцем з третьою 

особою договору купівлі-продажу на 

виконання умов цього Договору  Клієнт не 

має права відмовитись від виконаного за 

цим Договором. 

Якщо доручення припинене до моменту 



повного його виконання, Довіритель 

відшкодовує Повіреному понесені 

останнім витрати та виплачує Повіреному 

винагороду пропорційно до частини, у 

якій доручення було виконане.  

 

порядок внесення змін та 

доповнень до договору 

Одностороння зміна умов Договору є 
неприпустимою. 
Всі зміни, доповнення і додатки до цього 
Договору повинні укладатися в письмовій 
формі, підписуватися уповноваженими 
представниками Сторін і будуть 
невід'ємною частиною цього Договору. 
 Зміни у цей Договір набирають чинності з 
моменту належного оформлення 
Сторонами відповідної додаткової угоди 
до цього Договору, якщо інше не 
встановлено у самій додатковій угоді, 
цьому Договорі або у чинному в Україні 
законодавстві. 
 

неможливість збільшення 

фіксованої процентної 

ставки за договором без 

письмової згоди споживача 

фінансової послуги 

Не застосовується 

4. договір комісії  наявність у клієнта права на 

відмову від договору про 

надання фінансових послуг 

та строк, протягом якого 

клієнтом може бути 

використано право на 

відмову від договору, а 

також інші умови 

використання права на 

відмову від договору 

 Клієнт має право відмовитись від 

Договору до  підписання Торговцем з 

третьою особою договору купівлі-

продажу на виконання умов цього 

Договору . У разі підписання Торговцем з 

третьою особою договору купівлі-

продажу на виконання умов цього 

Договору Клієнт не має права відмовитись 

від виконаного за цим Договором 

мінімальний строк дії 

договору (якщо 

застосовується) 

Не застосовується 

наявність у клієнта права 

розірвати чи припинити 

договір, права 

дострокового виконання 

Договір може бути достроково розірваний 

за згодою Сторін, з оформленням 

відповідної додаткової угоди про 

розірвання. 



договору, а також наслідки 

таких дій 

Сторона, яка відмовляється від Договору, 

має повідомити другу Сторону про 

відмову не пізніше як за 3 (три) 

банківських дні до його припинення. 

Договір припиняє дію тільки у випадку 

відсутності взаємних претензій Сторін, 

шляхом підписання Акт-Звіту виконаних 

робіт. 

Дія цього договору не може бути 

припинена за підставами і в порядку, не 

передбаченими цим Договором або 

чинним законодавством України. 

У разі підписання Торговцем з третьою 

особою договору купівлі-продажу на 

виконання умов цього Договору  Клієнт не 

має права відмовитись від виконаного за 

цим Договором. 

Якщо доручення припинене до моменту 

повного його виконання, Довіритель 

відшкодовує Повіреному понесені 

останнім витрати та виплачує Повіреному 

винагороду пропорційно до частини, у 

якій доручення було виконане.  

 

порядок внесення змін та 

доповнень до договору 

Одностороння зміна умов Договору є 
неприпустимою. 
Всі зміни, доповнення і додатки до цього 
Договору повинні укладатися в письмовій 
формі, підписуватися уповноваженими 
представниками Сторін і будуть 
невід'ємною частиною цього Договору. 
 Зміни у цей Договір набирають чинності з 
моменту належного оформлення 
Сторонами відповідної додаткової угоди 
до цього Договору, якщо інше не 
встановлено у самій додатковій угоді, 
цьому Договорі або у чинному в Україні 
законодавстві. 
 

неможливість збільшення 

фіксованої процентної 

ставки за договором без 

письмової згоди споживача 

Не застосовується 



фінансової послуги 

5. договір купівлі-

продажу (міни)  

наявність у клієнта права на 

відмову від договору про 

надання фінансових послуг, 

строк, протягом якого 

клієнтом може бути 

використано право на 

відмову від договору, а 

також інші умови 

використання права на 

відмову від договору 

Сторони мають право відмовитись від 

подальшого виконання зобов’язань за 

цим Договором, якщо форс-мажорні 

обставини будуть тривати більше як 3 

(три) календарних місяця. 

 

мінімальний строк дії 

договору (якщо 

застосовується) 

Не застосовується 

наявність у клієнта права 

розірвати чи припинити 

договір, права 

дострокового виконання 

договору, а також наслідки 

таких дій 

Кожна із Сторін має право припинити дію 

Договору в односторонньому порядку 

шляхом направлення повідомлення про 

розірвання Договору не пізніш як за один 

місяць до його припинення. 

Договір може бути розірвано за рішенням 

суду та на вимогу однієї із Сторін у разі 

істотного порушення Договору другою 

стороною. 

 

порядок внесення змін та 

доповнень до договору 

Будь-які зміни та доповнення мають 

юридичну силу, якщо вони внесені лише 

за згодою Сторін при взаємному їх 

посвідченні представниками Сторін у  

Договір може бути змінено за рішенням 

суду та на вимогу однієї із Сторін у разі 

істотного порушення другою стороною. 

    неможливість збільшення 

фіксованої процентної 

ставки за договором без 

письмової згоди споживача 

фінансової послуги 

Не застосовується 

6. договір про 

обслуговування 

наявність у клієнта права на 

відмову від договору про 

Договір може бути розірваний за умови 

відсутності цінних паперів, прав на цінні 



рахунку в цінних 

паперах юридичних 

та фізичних осіб 

надання фінансових послуг; 

строк, протягом якого 

клієнтом може бути 

використано право на 

відмову від договору, а 

також інші умови 

використання права на 

відмову від договору 

 

папери на рахунку у цінних паперах 

депонента/кліента. Про дострокове 

розірвання   Договору в односторонньому 

порядку Сторона, яка прийняла таке 

рішення, повинна повідомити іншу 

Сторону, надіславши відповідне письмове 

повідомлення іншій Стороні за її 

місцезнаходженням (для юридичної 

особи)/місцем проживання (для фізичної 

особи) не менше ніж за 30 (тридцять) 

календарних днів до дати припинення дії 

Договору внаслідок розірвання 

 

 

мінімальний строк дії 

договору (якщо 

застосовується) 

Не застосовується 

наявність у клієнта права 

розірвати чи припинити 

договір, права 

дострокового виконання 

договору, а також наслідки 

таких дій 

Кожна з Сторін однаковою мірою мають 

право в будь-який момент на 

одностороннє розірвання (припинення дії) 

шляхом повідомлення іншої Сторони 

письмово, або іншим передбаченим  

договором  способом за умови відсутності 

цінних паперів, прав на цінні папери на 

рахунку у цінних паперах  

депонента/клієнта.  Депозитарна установа 

та депонент/клієнт  зобов’язані у разі 

розірвання цього Договору (у тому числі у 

зв’язку з припиненням Депозитарною 

установою провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку – 

депозитарної діяльності) діяти відповідно 

до вимог законодавства та цього 

Договору. 

 

    порядок внесення змін та 

доповнень до договору 

Депозитарна установа вносить зміни та  

доповнення до Договору  шляхом 

розміщення таких змін та доповнень  на  

Веб-сайті Депозитарної установи за 20 

(двадцять) календарних днів до дати 

набрання чинності змін та  доповнень . 



неможливість збільшення 

фіксованої процентної 

ставки за договором без 

письмової згоди споживача 

фінансової послуги 

Не застосовується 

 


