Переваги та можливі наслідки при оренді індивідуального банківського сейфа
Переваги:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Повна конфіденційність вмісту сейфу.
Впевненість у збереженні цінностей.
Можливість користування сейфом довіреною особою.
Вільний доступ до сейфу протягом усього операційного дня відділення
Окремі приміщення для персональної роботи з Вашими цінностями.
Великий вибір розмірів сейфів та термінів оренди.
Попередження:

1. У разі втрати клієнтом ключа клієнт повинен негайно всіма доступними для
клієнта засобами повідомити банк про втрату ключа.
2. Банк має право самостійно без присутності клієнта відкрити сейф та вилучити
цінності, якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати закінчення
строку оренди сейфу, зазначеного в договорі, клієнт не з’явився для отримання
цінностей, що зберігаються в ньому, та не повернув ключ. Вилучення цінностей
здійснюється комісією із числа працівників банку, про що складається
відповідний акт з описом вилучених цінностей, після чого цінності передаються
на зберігання до сховища цінностей банку.
3. У разі втрати Клієнтом Ключа чи пошкодження замка від сейфу банк має право
використати суму отриманої заставної вартості за ключ від індивідуального
сейфа на погашення заборгованості клієнта на відшкодування вартості ключа,
послуг із відкриття сейфу, встановлення нового замка.
4. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в
односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом,
зокрема, банк має право вносити зміни до тарифів або до Правил обслуговування
фізичних осіб в Акціонерному товаристві «Комерційний Індустріальний Банк».
В такому випадку повідомлення щодо внесення змін розміщується на
інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях банку та/або на
Офіційному сайті Банку.
5. Банк має право вимагати та одержувати від клієнта та його довіреної особи
документи, необхідні для укладання договору, що передбачені чинним
законодавством України та нормативно - правовими актами НБУ, відмовити
клієнту або його довіреній особі у доступі до сейфу при наявності заборгованості
перед банком.
6. Клієнт зобов’язаний при кожному зверненні до банку з вимогою про надання
допуску до сейфу пред‘явити уповноваженому працівнику банку паспорт
громадянина України/паспорт фізичної особи - нерезидента (або інший
документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути
використаним на території України для укладення правочинів), а довірена особа
клієнта крім паспорта додатково пред‘являє довіреність.

7. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи
послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову
надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
8. Клієнт маєте право відмовитись від отримання рекламних матеріалів засобами
дистанційних каналів комунікації шляхом направлення звернення через
офіційний сайт Банку https://cib.com.ua/uk/contacts .

