Документи, що необхідні для оформлення в оренду індивідуальних
сейфів, умови та порядок надання банківської послуги
для фізичних осіб
Для надання в оренду індивідуального сейфа потрібні наступні документи:
1. Паспорт громадянина України в тому числі виготовлений у форматі IDкартки, паспорт фізичної особи - нерезидента (або інший документ, що
посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути
використаним на території України для укладення правочинів).
ID-картка надається разом з Витягом з Єдиного державного демографічного
реєстру щодо реєстрації місця проживання.
2. Документ, що містить реєстраційний номер облікової картки
платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з
Державним реєстром фізичних осіб - платників податків) (за наявності)
У відділенні оформлюються наступні документи:
1. Договір оренди індивідуального сейфу.
2. Опитувальний лист за формою, визначеною Програмою ідентифікації,
верифікації та вивчення клієнтів АТ «КІБ».
3. Картка реєстрації часу відкриття індивідуального сейфу.
4. Заява на переказ готівки. Роздруковується окремо на суму оплати
клієнтом готівкою вартості послуги з надання в оренду індивідуального
сейфу та на суму внесення заставної вартості ключа від індивідуального
сейфа.
5. Видатковий позабалансовий ордер на видачу ключа від індивідуального
сейфа.
6. Довіреність, якщо клієнт хотів би оформити такий документ.
Всі документи, які необхідні для надання в оренду індивідуального сейфу
формуються співробітником відділення у присутності клієнта.
Індивідуальні банківські сейфи надаються в оренду клієнтам на умовах,
передбачених договором оренди індивідуального банківського сейфу та після
оплати вартості послуг, що визначені тарифами банку.
Доступ до індивідуального сейфу мають тільки працівник відділення та
клієнт (або його довірена особа). Залишати клієнта наодинці зі сховищем
індивідуальних сейфів заборонено. Всі операції з цінностями клієнт виконує в
спеціально відведеному місці (кабіні або окремому приміщенні для роботи з
цінностями клієнта), що знаходиться в сховищі для індивідуальних сейфів або
приміщенні, в якому розміщений сейф з індивідуальними сейфами, або в
окремому приміщенні.

Клієнт несе особисту відповідальність за збереження ним та його
довіреною особою ключа від орендованого індивідуального банківського
сейфу. У випадку втрати ключа від індивідуального сейфа заставна вартість за
ключ не повертається, банком здійснюється заміна замка індивідуального
банківського сейфа.
У разі користування клієнтом індивідуальним сейфом понад встановлений
у договорі оренди строк користування, клієнтом сплачується штраф у розмірі
потрійної щоденної вартості оренди індивідуального сейфу, визначеної
тарифами банку, за кожен день зберігання цінностей понад строк. При цьому,
загальний термін прострочення строку оренди індивідуального сейфу не може
перевищувати 30 (тридцяти) календарних днів. Після спливу цього строку
індивідуальний сейф відкривається банком у відсутності клієнта, а цінності
вилучаються з цього сейфу та передаються на зберігання до сховища
цінностей відділення банку у порядку, визначеному нормативними
документами банку. Строк дії договору оренди закінчується в день такого
відкриття індивідуального сейфу.
В сейфі заборонено зберігати продукти харчування, крадене майно та
майно, отримане незаконним шляхом, або право власності на яке оскаржується
в судовому порядку, зброю, боєприпаси, вибухові та вогненебезпечні
речовини та рідини, хімічні, наркотичні, радіоактивні та токсичні речовини,
отруту, речовини, що швидко псуються та легко займаються, а також інші
предмети, що вилучені з обігу згідно з чинним законодавством України та/або
можуть завдати шкоду банку та працівникам, клієнтам, навколишньому
середовищу, пошкодити сейф.
Інформація про право клієнта – фізичної особи на відмову від договору
про надання банківської послуги, про можливість та умови дострокового
розірвання договору про надання банківської послуги, а також спосіб такого
розірвання договору за послугами клієнтів – фізичних осіб
Клієнт має право достроково розірвати договір оренди індивідуального
сейфу. При цьому, вартість сплачених послуг за користування індивідуальним
сейфом клієнту не повертається. Про бажання достроково припинити дію
договору Клієнтом (або його представником) подається письмова заява у
відділенні Банку.

