
Заява – Договір №______ 

майнового найму (оренди) індивідуального банківського сейфа  

(для юридичних осіб) 
м. Київ                                                                                                                                                                                                  «__»___________201__року 

БАНК КЛІЄНТ 
_________________________________________________________________ 

(зазначається найменування банку) 

______________________________________________________________ 
(код за ЄДРПОУ) 

 

______________________________________________________________ 
(найменування/прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) клієнта банку, або його 

представника) 

______________________________________________________________ 

(код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційний 

(обліковий) номер платника податків або реєстраційний номер облікової картки платника 

податків ) 

 

 
1. Банк на підставі Правил комплексного банківського обслуговування юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну 

професійну діяльність, Заяви – Договору майнового найму (оренди) індивідуального банківського сейфа та Тарифів надає Клієнту в тимчасове платне 

користування індивідуальний банківський сейф (далі –ІБС) для зберігання майна, зберігання якого не заборонено чинним законодавством України на 
наступних умовах: 

 

1.1.2. Розташування ІБС  01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19 

1.1.3. Номер ІБС № ____________ 

1.1.4. Розмір ІБС ___x___x___ 

1.1.5. Номер ключів №__________ 

1.1.6. Строк оренди ____________ календарних днів, з____________р. по ______________р. включно. 

 

1.1.7. Плата за користування ІБС ___________________ гривень. 

Плата за користуванням ІБС вноситься Клієнтом/Представником єдиним платежем за весь строк 

користування сейфом включаючи день закінчення  готівкою через касу Банку або безготівковій 

формі на рахунок №__________________ у АТ «АЛЬПАРІ БАНК» в день підписання цієї Заяви – 

Договору майнового найму (оренди) індивідуального банківського сейфа до моменту отримання 

Клієнтом/Представником ключів від ІБС. 

 

1.1.8. Заставна вартість ключів _____________ гривень  

Клієнт/Представник до моменту отримання ключа від сейфа сплачує заставну вартість ключа від 

сейфа готівкою через касу Банку або безготівковій формі на рахунок №__________________ у АТ 

«АЛЬПАРІ БАНК». 

 

2. Заява - Договір майнового найму (оренди) індивідуального банківського сейфа, Правила комплексного банківського обслуговування юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та Тарифи Банку нероздільно пов’язані між собою та разом 

складають договір майнового найму (оренди) індивідуального банківського сейфа. 

3. Всі терміни, визначення яких не наведено у цій Заяві-Договорі майнового найму (оренди) індивідуального банківського сейфа вживаються у значеннях, 
викладених в Правилах. 

4. Клієнт підтверджує, що ознайомлений та згодний з умовами Правил і Тарифами, які розміщені на офіційному сайті Банку та/або в приміщеннях Банку, в 

яких здійснюється обслуговування Клієнтів, приймає їх та зобов’язується виконувати їх належним чином. 

5. Клієнт надає згоду (дозвіл) Банку, як володільцю баз персональних даних, вчиняти з персональними даними Клієнта, відповідні дії (заходи), в тому числі 

розкривати банківську таємницю Клієнта, з метою, в обсязі та в порядку, визначеними Правилами та чинним законодавством України. 

6. Заява - Договір майнового найму (оренди) індивідуального банківського сейфа у двох оригінальних примірниках. 

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

БАНК КЛІЄНТ 

АТ «АЛЬПАРІ БАНК» 

01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19 
ЄДРПОУ 38377143 

Код банку 380894  

п/р 32008122801026 в НБУ (код банку 300001) 
ІПН 383771426504 

 
Від банку: ________________________     ___________________   

                  (посада уповноваженої особи банку)                       ПІБ 

діє на підставі ______________________ 
 

[НАЙМЕНУВАННЯ КЛІЄНТА БАНКУ] 

Місцезнаходження:___________________ 
Код за ЄДРПОУ______________________ або Реєстраційний (обліковий) номер 

платника податків клієнта_________________ 

 
 

 
Від клієнта: __________________________  _______________________ 

           (посада / уповноважена особа клієнта)                       ПІБ 

діє на підставі ______________________ 

_____________________________________  
М. П.  

 

Примірник Заяви – Договору №____ майнового найму (оренди) індивідуального банківського сейфа від ____________ року отримав  
___________________ року                                                                                                     _____________________ 

       дата                                                                                                                                                  підпис 

 
 

 

 
 


