
АТ "Укрексімбанк" у м. Києві (вул. Антоновича 127, вул. Німецька 5)

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 26 22 21 за один день найму (оренди) разово

91-150 33 28 26 за один день найму (оренди) разово

151-300 44 38 35 за один день найму (оренди) разово

301-550 50 43 40 за один день найму (оренди) разово

від 551 53 46 42 за один день найму (оренди) разово

Відшкодування вартості замка 

індивідуального банківського сейфа 
- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 19 16 14 за один день найму (оренди) разово

91-150 25 21 18 за один день найму (оренди) разово

151-300 27 23 19 за один день найму (оренди) разово

Висота сейфу, мм База нарахування

Період 

нарахува

ння

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі 3 000,00 грн.

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладені з 06.01.2021 р.

Період 

нарахува

ння

База нарахуванняВисота сейфу, мм

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі 1 500,00 грн.      

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Вінниці

130 EURO



Відшкодування вартості замка 

індивідуального банківського сейфа 
- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 21 18 15 за один день найму (оренди) разово

91-150 26 22 19 за один день найму (оренди) разово

151-300 32 27 23 за один день найму (оренди) разово

301-550 37 31 27 за один день найму (оренди) разово

від 551 50 43 36 за один день найму (оренди) разово

Відшкодування вартості замка 

індивідуального банківського сейфа 
- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Відділення №1 Філії АТ “Укрексімбанк” у м. Дніпрі

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 21 18 15 за один день найму (оренди) разово

91-150 26 22 19 за один день найму (оренди) разово

151-300 32 27 23 за один день найму (оренди) разово

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі 1 500,00 грн.      

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Висота сейфу, мм

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

База нарахування

Період 

нарахува

ння

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі 1 500,00 грн.      

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

120 EURO

База нарахування

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

Висота сейфу, мм

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

Період 

нарахува

ння

100 EURO



Відшкодування вартості замка 

індивідуального банківського сейфа 
- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Відділення в м. Кривому Розі  Філії АТ “Укрексімбанк” у м. Дніпрі

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 17 14 12 за один день найму (оренди) разово

91-150 23 20 17 за один день найму (оренди) разово

151-300 26 22 19 за один день найму (оренди) разово

301-550 28 24 20 за один день найму (оренди) разово

від 551 39 33 28 за один день найму (оренди) разово

Відшкодування вартості замка 

індивідуального банківського сейфа 
- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Відділення №1 Філії АТ “Укрексімбанк” у м. Житомирі

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 18 15 13 за один день найму (оренди) разово

91-150 24 20 17 за один день найму (оренди) разово

151-300 27 23 19 за один день найму (оренди) разово

100 EURO

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифуБаза нарахування

Розмір тарифу з ПДВ, грн. Період 

нарахува

ння

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі 1 500,00 грн.      

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Висота сейфу, мм

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

Висота сейфу, мм База нарахування

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі 1 500,00 грн.     

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р. 

Період 

нарахува

ння

120 EURO



Відшкодування вартості замка 

індивідуального банківського сейфа 
- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 19 16 14 за один день найму (оренди) разово

91-150 25 21 18 за один день найму (оренди) разово

151-300 27 23 19 за один день найму (оренди) разово

301-550 29 25 21 за один день найму (оренди) разово

Відшкодування вартості замка 

індивідуального банківського сейфа 

- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Відділення в м. Маріуполі Філії АТ “Укрексімбанк” у м. Запоріжжі

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 19 16 14 за один день найму (оренди) разово

91-150 25 21 18 за один день найму (оренди) разово

151-300 27 23 19 за один день найму (оренди) разово

База нарахування Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

Період 

нарахува

ння

Висота сейфу, мм

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі  1 200,00 грн.      

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

100 EURO

Висота сейфу, мм

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

База нарахування

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Запоріжжі

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі 1 500,00 грн.     

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р. 

Період 

нарахува

ння

100 EURO



Відшкодування вартості замка 

індивідуального банківського сейфа 
- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 18 15 13 за один день найму (оренди) разово

91-150 24 20 17 за один день найму (оренди) разово

151-300 27 23 19 за один день найму (оренди) разово

Відшкодування вартості замка 

індивідуального банківського сейфа 
- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Відділення №12 Філії АТ “Укрексімбанк” у м. Києві               

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 26 22 21 за один день найму (оренди) разово

91-150 33 28 26 за один день найму (оренди) разово

151-300 37 32 30 за один день найму (оренди) разово

301-550 39 34 31 за один день найму (оренди) разово

100 EURO

Період 

нарахува

ння

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі 2 500,00 грн.      

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифуВисота сейфу, мм

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

База нарахування

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Івано-Франківську

100 EURO

База нарахування

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі 1 500,00 грн.      

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

Висота сейфу, мм

Період 

нарахува

ння

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу



Відшкодування вартості замка 

індивідуального банківського сейфа 
- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 18 15 13 за один день найму (оренди) разово

91-150 24 20 17 за один день найму (оренди) разово

151-300 27 23 19 за один день найму (оренди) разово

Відшкодування вартості замка 

індивідуального банківського сейфа 
- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Львові

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 21 18 15 за один день найму (оренди) разово

91-150 26 22 19 за один день найму (оренди) разово

151-300 32 27 23 за один день найму (оренди) разово

301-550 37 31 27 за один день найму (оренди) разово

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі 2 000,00 грн.      

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Висота сейфу, мм

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

База нарахування

Період 

нарахува

ння

База нарахування

Період 

нарахува

ння

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі 1 500,00 грн.      

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Луцьку

100 EURO

Висота сейфу, мм

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

130 EURO



Відшкодування вартості замка 

індивідуального банківського сейфа 
- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 19 16 14 за один день найму (оренди) разово

91-150 25 21 18 за один день найму (оренди) разово

151-300 27 23 19 за один день найму (оренди) разово

301-550 29 25 21 за один день найму (оренди) разово

Відшкодування вартості замка 

індивідуального банківського сейфа 
- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 21 18 15 за один день найму (оренди) разово

91-150 26 22 19 за один день найму (оренди) разово

151-300 32 27 23 за один день найму (оренди) разово

301-550 37 31 27 за один день найму (оренди) разово

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Одесі

Період 

нарахува

ння

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі 2 000,00 грн.      

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

База нарахуванняВисота сейфу, мм

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Миколаєві

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

100 EURO

Висота сейфу, мм

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

База нарахування

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі  1 500,00  грн.      

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Період 

нарахува

ння

120 EURO



Відшкодування вартості замка 

індивідуального банківського сейфа 
- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 17 14 12 за один день найму (оренди) разово

91-150 23 20 17 за один день найму (оренди) разово

151-300 26 22 19 за один день найму (оренди) разово

Відшкодування вартості замка 

індивідуального банківського сейфа 
- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 18 15 13 за один день найму (оренди) разово

91-150 24 20 17 за один день найму (оренди) разово

151-300 27 23 19 за один день найму (оренди) разово

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Полтаві

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифуВисота сейфу, мм

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

База нарахування

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі 1 500,00 грн.      

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Період 

нарахува

ння

120 євро

Відділення в м. Ізмаїлі АТ “Укрексімбанк” у м.Одесі

100 EURO

Період 

нарахува

ння

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

База нарахуванняВисота сейфу, мм

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі 1 500,00 грн.      

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.



Відшкодування вартості замка 

індивідуального банківського сейфа 
- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 18 15 13 за один день найму (оренди) разово

91-150 24 20 17 за один день найму (оренди) разово

151-300 27 23 19 за один день найму (оренди) разово

301-550 28 24 20 за один день найму (оренди) разово

Відшкодування вартості замка 

індивідуального банківського сейфа 
- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 17 14 12 за один день найму (оренди) разово

91-150 23 20 17 за один день найму (оренди) разово

151-300 26 22 19 за один день найму (оренди) разово

База нарахування

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі 1 200,00 грн.     

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р. 

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

Період 

нарахува

ння

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Сумах

Висота сейфу, мм

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Рівному

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі 1 500,00 грн.      

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

100 Євро

База нарахуванняВисота сейфу, мм

Період 

нарахува

ння

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

100 Євро



Відшкодування вартості замка 

індивідуального банківського сейфа 
- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 17 14 12 за один день найму (оренди) разово

91-150 23 20 17 за один день найму (оренди) разово

151-300 26 22 19 за один день найму (оренди) разово

Відшкодування вартості замка 

індивідуального банківського сейфа 
- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 17 14 12 за один день найму (оренди) разово

91-150 23 20 17 за один день найму (оренди) разово

151-300 26 22 19 за один день найму (оренди) разово

301-550 28 24 20 за один день найму (оренди) разово

Висота сейфу, мм Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі 1 200,00  грн.      

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Період 

нарахува

ння

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Ужгороді

База нарахування

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Тернополі

100 Євро

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі 1 500,00 грн.      

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Висота сейфу, мм

Період 

нарахува

ння

База нарахування

100 Євро



Відшкодування вартості замка 

індивідуального банківського сейфа 
- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Харкові

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 21 18 15 за один день найму (оренди) разово

91-150 26 22 19 за один день найму (оренди) разово

151-300 32 27 23 за один день найму (оренди) разово

301-550 37 31 27 за один день найму (оренди) разово

Відшкодування вартості замка 

індивідуального банківського сейфа 
- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 18 15 13 за один день найму (оренди) разово

91-150 24 20 17 за один день найму (оренди) разово

151-300 27 23 19 за один день найму (оренди) разово

Висота сейфу, мм

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі 1 500,00 грн.      

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифуБаза нарахування

Період 

нарахува

ння

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі 1 500,00 грн.      

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

База нарахування

Період 

нарахува

ння

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Херсоні

120 Євро

Висота сейфу, мм

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

100 Євро



Відшкодування вартості замка 

індивідуального банківського сейфа 
- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Хмельницькому

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 18 15 13 за один день найму (оренди) разово

91-150 24 20 17 за один день найму (оренди) разово

Плата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Відділення в м. Нетішині Філії АТ “Укрексімбанк” у м. Хмельницькому                                             

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 18 15 13 за один день найму (оренди) разово

91-150 24 20 17 за один день найму (оренди) разово

301-550 28 24 20 за один день найму (оренди) разово

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі 1 500,00 грн.      

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Висота сейфу, мм

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

База нарахування

Період 

нарахува

ння

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

База нарахування

Період 

нарахува

ння

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі 1 500,00 грн.      

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

100 Євро

Висота сейфу, мм

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

100 Євро



Плата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Відділення в м. Кам’янці-Подільському  Філії АТ “Укрексімбанк” у м. Хмельницькому                                             

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 18 15 13 за один день найму (оренди) разово

91-150 24 20 17 за один день найму (оренди) разово

Плата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 17 14 12 за один день найму (оренди) разово

91-150 23 20 17 за один день найму (оренди) разово

151-300 26 22 19 за один день найму (оренди) разово

301-550 28 24 20 за один день найму (оренди) разово

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Черкасах

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі 1 500,00 грн.      

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Висота сейфу, мм

Період 

нарахува

ння

База нарахування

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі 1 500,00 грн.      

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

100 Євро

Висота сейфу, мм

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

База нарахування

Період 

нарахува

ння

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

100 Євро



Відшкодування вартості замка 

індивідуального банківського сейфа 
- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 17 14 12 за один день найму (оренди) разово

91-150 23 20 17 за один день найму (оренди) разово

151-300 26 22 19 за один день найму (оренди) разово

301-550 28 24 20 за один день найму (оренди) разово

Відшкодування вартості замка 

індивідуального банківського сейфа 
- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Відділення у м. Чернігові філії АТ "Укрексімбанк" у м. Чернігові

від 1 дня до 180 

днів

від 181 днів до 

360 днів
від 361 дня

Послуги сховища

індивідуальних сейфівПлата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних 

сейфів 

до 90 17 14 12 за один день найму (оренди) разово

91-150 23 20 17 за один день найму (оренди) разово

151-300 26 22 19 за один день найму (оренди) разово

База нарахуванняВисота сейфу, мм

Період 

нарахува

ння

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі 1 200,00 грн.      

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Філія АТ "Укрексімбанк"  м. Чернівцях

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

100 Євро

Висота сейфу, мм

Розмір тарифу з ПДВ, грн.

База нарахування

При укладанні договору про надання у майновий найм 

(оренду) індивідуального банківського сейфа наймач з 

метою забезпечення виконання свого зобов’язання щодо 

передання (повернення) Банку індивідуального 

банківського сейфа та ключів від нього має сплатити 

заставу в розмірі 1 500,00 грн.      

Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу не 

застосовуються для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

Період 

нарахува

ння

100 Євро



Відшкодування вартості замка 

індивідуального банківського сейфа 
- разово

Еквівалент суми в євро за курсом НБУ станом на дату 

здійснення платежу сплачується у разі неповернення 

Банку у строк, встановлений договором про надання у 

майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа, двох ключів від сейфа у стані, в якому вони були 

отримані.

Не застосовується для договорів про надання у майновий 

найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, які 

будуть укладатися з 06.01.2021 р.

100 Євро


