Договір оренди індивідуального банківського сейфу №________
_________

«__» ________ 20__ р.

Публічне акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк» юридична особа за законодавством України (надалі –
Банк), в особі _______ , який(а) діє на підставі ______________________________, з однієї сторони, та
____________________ П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________, паспорт серії _________
№ ______ , виданий _______________ «__»_______20_р., адреса: ____________________________ (надалі – Клієнт), з іншої
сторони, що разом іменуються в тексті цього Договору «Сторони», а кожен окремо «Сторона», розуміючи значення своїх дій,
керуючись взаємною згодою та діючи добровільно, уклали цей Договір оренди індивідуального банківського сейфу №__ від
«__» _________ 20__ р. (надалі – Договір) про наступне.
Даний Договір складається із Заяви про надання в оренду індивідуального банківського сейфа (надалі – Заява), Тарифів на
користування індивідуальними банківськими сейфами (надалі – Тарифи Банку), що є невід’ємною частиною цього Договору,
умов та правил користування банківським сейфом, що передбачені Правилами банківського обслуговування фізичних осіб у
Публічному акціонерному товаристві «Комерційний Індустріальний Банк», що є невід’ємною частиною Договору, а також
додаткових договорів до цього Договору.
Всі визначення в цьому Договорі вживаються у значенні, встановленому Правилами банківського обслуговування фізичних
осіб у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний Індустріальний Банк (надалі – Правила), які оприлюднені на
офіційному сайті Банку www.cib.com.ua
1. ЗАЯВА про надання в оренду індивідуального сейфу
1.1. Прошу надати в оренду індивідуальний банківський сейф розміром ______________ на строк з «__» _________ 20__ року
по «__» _________ 20__ року включно з одночасною видачею ключа від цього індивідуального сейфа.
1.2. З Тарифами та умовами користування індивідуальним банківським сейфом, визначеними Правилами банківського
обслуговування фізичних осіб, що розміщені на офіційному сайті Банку www.cib.com.ua, ознайомлений.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Відповідно до умов цього Договору Банк надає, а Клієнт приймає в оренду (тимчасове користування) на визначений п.1.1.
Договору строк за плату індивідуальний банківський сейф № ____ (далі – Сейф, індивідуальний сейф).
Сейф знаходиться у приміщенні _____________________________________________ПАТ «КІБ», у сховищі індивідуальних сейфів,
доступ до якого обмежено режимом роботи банківської установи.
2.2. Індивідуальний сейф призначений для зберігання в ньому цінностей, документів та іншого майна Клієнта (надалі –
цінності).
2.3. В день укладення цього Договору Клієнт вносить Заставну вартість ключа у сумі _________ грн. (____________) та сплачує
Банку комісію за послугу з надання в оренду Сейфа відповідно до Тарифів Банку, що діють на час підписання цього Договору
та яка становить _______ грн. (________), в т.ч. ПДВ, за весь період оренди (користування) Сейфом за цим Договором.
2.4. Заставна вартість ключа повертається Клієнту в день повернення ключа. У разі втрати або неповернення Клієнтом
ключа заставна вартість не повертається, а використовується Банком на заміну замка Сейфа і виготовлення нового комплекту
ключів. У разі видачі нового (заміненого) ключа Клієнт зобов’язаний сплатити нову суму заставної вартості згідно Тарифів
Банку, що діють на день видачі Клієнту нового (заміненого) ключа.
2.5. Розрахунок суми комісії здійснюється з урахуванням кількості днів використання Сейфу, а саме – з першого по останній
день оренди (включно), передбаченої п.1.1 цього Договору.
2.6. В день підписання додаткового договору про подовження строку оренди індивідуальним сейфом Клієнт
зобов’язаний сплатити Банку за період, на який подовжений строк оренди Сейфу, комісію відповідно до Тарифів
Банку, що діють на час підписання додаткового договору.
2.7. Надання Клієнту в оренду Сейфа здійснюється після повної оплати Клієнтом платежів, що передбачені п.2.3. цього
Договору.
2.8. У разі дострокового розірвання цього Договору з вини або за ініціативою Клієнта сплачена сума комісійної винагороди
Банку Клієнту не повертається.
2.9. За зберігання Банком цінностей Клієнта в Сейфі понад строк, визначений п.1.1. цього Договору, Клієнт зобов’язаний
сплатити штраф у розмірі потрійної щоденної вартості користування орендованим Сейфом згідно Тарифів Банку за кожен день
зберігання цінностей понад строк.
2.10. У разі надання Клієнтом повноважень щодо користування індивідуальним сейфом іншим особам Клієнт зобов’язаний
оформити у встановленому порядку довіреність на ім’я довіреної особи (довірених осіб), при цьому відповідальність за дії
довірених осіб, пов’язаних з індивідуальним сейфом, несе Клієнт.
2.11. Клієнт зобов’язаний негайно повідомити Банк про скасування довіреності, наданої довіреній особі (довіреним особам). У
разі порушення Клієнтом умов цього пункту, Банк відповідальності за надання доступу до індивідуального сейфу довіреній особі не
несе.
2.12. В останній робочий день терміну оренди Клієнт повинен вилучити власні цінності з індивідуального сейфу, повернути
ключ від нього та здати сейф у непошкодженому працездатному стані.
3. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ
3.1. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін, набуває
чинності з моменту підписання його Сторонами, скріплення печаткою Банку та внесення Клієнтом орендної плати та внесення
Заставної вартості замка та Ключів та діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

3.2. Умови цього Договору не підлягають розголошенню третім особам, крім випадків, передбачених діючим законодавством
України.
3.3. У разі відсутності цінностей у Сейфі, що буде виявлено комісією, створеною відповідно до умов Правил, складається
відповідний акт і цей Договір припиняє свою дію.
3.4. У разі не сплати Клієнтом платежів, що передбачені п.2.3. цього Договору, Договір вважається не укладеним.
У разі не сплати Клієнтом комісії за період, на який подовжений строк оренди Сейфу , згідно п. 2.6. цього Договору,
додатковий договір вважається не укладеним і дія цього Договору припиняється.
3.5. Із підписанням цього Договору Клієнт підтверджує:
- про те, що він ознайомився з умовами та правилами надання в оренду та користування індивідуальним банківським
сейфом, які визначені цим Договором, Правилами банківського обслуговування фізичних осіб у Публічному акціонерному
товаристві «Комерційний Індустріальний Банк» (далі – Правила) та Тарифами Банку, розміщеними на Офіційному сайті Банку
www.cib.com.ua, із якими погоджується та зобов’язується виконувати;
- своє розуміння і погодження з тим, що умови оренди та порядок користування Сейфом, підлягають застосуванню до
взаємовідносин між Клієнтом та Банком з приводу отримання та користування банківськими послугами, в тому числі з
приводу оренди індивідуального сейфу;
- досягнення згоди щодо всіх істотних умов Договору, які передбачені чинним законодавством України для такого роду
договорів та достовірність усіх даних, у т.ч. персональних даних, указаних в наданих (заповнених) Банку документах;
- надання своєї добровільної та однозначної згоди/дозволу на обробку Банком його персональних даних (будь-якої інформації,
що стосується Клієнта) та підтверджує, що він письмово повідомлений про включення до бази персональних даних Банку, про
права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», про мету збору даних та осіб, яким передаються
Персональні дані;
- отримання підписаного зі сторони Банку примірника Договору оренди індивідуального банківського сейфа №__ від «__»
_________ 20__ р., примірника Тарифів Банку;
- отримання ключа від індивідуального сейфу №____ та особисту відповідальність за збереження ним та його довіреною
особою отриманого ключа;
- свою повну відповідальність перед Банком за дії призначених ним довірених осіб по відношенню до орендованого
індивідуального сейфа та цінностей, які розміщені в цьому Сейфі, як за свої власні;
- про ознайомлення призначених ним довірених осіб з умовами та правилами користування індивідуальним банківським
сейфом, визначеними Правилами банківського обслуговування фізичних осіб у Публічному акціонерному товаристві
«Комерційний Індустріальний Банк» та Тарифами Банку, яких вони зобов'язані дотримуватися;
3.6. Всі відносини Сторін, що виникають за цим Договором і не врегульовані ним, регулюються відповідно до Правил та
чинного законодавства України.
3.7. Cпори, які виникнуть під час виконання цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів. Якщо Сторони не
зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір підлягає передачі на розгляд суду
відповідно до законодавства України.
4. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
БАНК

КЛІЄНТ

Публічне Акціонерне Товариство
«Комерційний Індустріальний Банк»
Код Банку (МФО) 322540
Код в ЄДРПОУ 21580639

ПІБ: _________________________________________________
Паспорт: _____________________________________________
Виданий: _____________________________________________
Дата видачі: ____________р.
Адреса реєстрації: _____________________________________
Адреса проживання: ___________________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:
_______________________________
Телефон: (____)___________________

Адреса відділення:
___________________________________________
Телефон Контакт-центру: _____________________
www.cib.com.ua

Від Банку: _________________________________

Клієнт:_________________________________

