
1.6 Послуги сховища індивідуальних сейфів

1.6.1

Плата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних сейфів 

за один день найму (оренди) разово Включає ПДВ

У день кожного продовження строку оренди сплачується додаткова сума грошових коштів, яка 

відповідає різниці між чинним розміром тарифу та раніше сплаченою сумою грошових коштів (за 

потреби).

1.6.2 Відшкодування вартості замка індивідуального 

банківського сейфа 
-

разово Включає ПДВ 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

п. 1.6   Послуги сховища індивідуальних сейфів у розрізі філій АТ "Укрексімбанк" 

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

Код тарифу Висота сейфу, мм Розмір тарифу у розрізі строків, грн. База нарахування
Період 

нарахування
ПДВ Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

1-90 91-180 181-270 271-365

днів днів днів днів

1.6 Послуги сховища індивідуальних сейфів

1.6.1.

Плата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних сейфів 

02030510 до 90 28 26 23 21

02030510 91-150 35 33 29 26

02030510 151-300 46 44 39 35

02030510 301-550 52 50 44 40

02030510 від 551 55 53 47 42

1.6.2.
Відшкодування вартості замка індивідуального 

банківського сейфа 
130 EURO - разово Включає ПДВ

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. 

Тарифи комісійної винагороди на банківські послуги АТ «Укрексімбанк»

за один день найму (оренди) разово Включає ПДВ

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. 

(для бюджетних установ не застосовується)  

у разі втрати, пошкодження ключа від замка Сейфа або пошкодження замка Сейфа, що 

унеможливлює їх використання, наймач повинен відшкодувати понесені Банком фактичні витрати 

на придбання і заміну замка Сейфа, відкриття Сейфа, тощо не пізніше 5 (п’яти)  робочих днів після 

настання відповідного випадку (на підставі рахунка, наданого Банком), збільшені на суму ПДВ).  

У день кожного продовження строку оренди сплачується додаткова сума грошових коштів, яка 

відповідає різниці між чинним розміром тарифу та раніше сплаченою сумою грошових коштів (за 

потреби).

Тарифікується у відповідності до 

розміру сейфу, строку та установи 

банку

тарифікується у відповідності від типу 

сефу та регіональної установи, в якій 

розташовано індивідуальний 

банківський сейф



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

Код тарифу Висота сейфу, мм Розмір тарифу у розрізі строків, грн. База нарахування
Період 

нарахування
ПДВ Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

1-90 91-180 181-270 271-365

днів днів днів днів

1.6 Послуги сховища індивідуальних сейфів

1.6.1.

Плата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних сейфів 

02030510 до 90 28 26 23 21

02030510 91-150 35 33 29 26

02030510 151-300 39 37 33 30

02030510 301-550 41 39 35 31

1.6.2.
Відшкодування вартості замка індивідуального 

банківського сейфа 
130 EURO - разово Включає ПДВ

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.

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі

Код тарифу Висота сейфу, мм Розмір тарифу у розрізі строків, грн. База нарахування
Період 

нарахування
ПДВ Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

1-90 91-180 181-270 271-365

днів днів днів днів

1.6 Послуги сховища індивідуальних сейфів

1.6.1.

Плата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних сейфів 

02030510 до 90 23 21 19 15

02030510 91-150 28 26 23 19

02030510 151-300 34 32 28 23

02030510 301-550 39 37 32 27

02030510 від 551 52 50 44 36

1.6.2.
Відшкодування вартості замка індивідуального 

банківського сейфа 
120 EURO - разово Включає ПДВ

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.

за один день найму (оренди) разово Включає ПДВ

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.   

(для бюджетних установ не застосовується) у разі втрати, пошкодження ключа від замка Сейфа або 

пошкодження замка Сейфа, що унеможливлює їх використання, наймач повинен відшкодувати 

понесені Банком фактичні витрати на придбання і заміну замка Сейфа, відкриття Сейфа, тощо не 

пізніше 5 (п’яти)  робочих днів після настання відповідного випадку (на підставі рахунка, наданого 

Банком), збільшені на суму ПДВ).     

У день кожного продовження строку оренди сплачується додаткова сума грошових коштів, яка 

відповідає різниці між чинним розміром тарифу та раніше сплаченою сумою грошових коштів (за 

потреби).

за один день найму (оренди) разово Включає ПДВ

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.  

(для бюджетних установ не застосовується) у разі втрати, пошкодження ключа від замка Сейфа або 

пошкодження замка Сейфа, що унеможливлює їх використання, наймач повинен відшкодувати 

понесені Банком фактичні витрати на придбання і заміну замка Сейфа, відкриття Сейфа, тощо не 

пізніше 5 (п’яти)  робочих днів після настання відповідного випадку (на підставі рахунка, наданого 

Банком), збільшені на суму ПДВ).  

У день кожного продовження строку оренди сплачується додаткова сума грошових коштів, яка 

відповідає різниці між чинним розміром тарифу та раніше сплаченою сумою грошових коштів (за 

потреби).



Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Одесі

Код тарифу Висота сейфу, мм Розмір тарифу у розрізі строків, грн. База нарахування
Період 

нарахування
ПДВ Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

1-90 91-180 181-270 271-365

днів днів днів днів

1.6 Послуги сховища індивідуальних сейфів

1.6.1.

Плата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних сейфів 

02030510 до 90 23 21 19 15

02030510 91-150 28 26 23 19

02030510 151-300 34 32 28 23

02030510 301-550 39 37 32 27

1.6.2.
Відшкодування вартості замка індивідуального 

банківського сейфа 
120 євро - разово Включає ПДВ

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.

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Харкові

Код тарифу Висота сейфу, мм Розмір тарифу у розрізі строків, грн. База нарахування
Період 

нарахування
ПДВ Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

1-90 91-180 181-270 271-365

днів днів днів днів

1.6 Послуги сховища індивідуальних сейфів

1.6.1.

Плата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних сейфів 

02030510 до 90 23 21 19 15

02030510 91-150 28 26 23 19

02030510 151-300 34 32 28 23

02030510 301-550 39 37 32 27

1.6.2.
Відшкодування вартості замка індивідуального 

банківського сейфа 
120 Євро - разово Включає ПДВ

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.

разово Включає ПДВза один день найму (оренди)

за один день найму (оренди) разово Включає ПДВ

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.   

(для бюджетних установ не застосовується) у разі втрати, пошкодження ключа від замка Сейфа або 

пошкодження замка Сейфа, що унеможливлює їх використання, наймач повинен відшкодувати 

понесені Банком фактичні витрати на придбання і заміну замка Сейфа, відкриття Сейфа, тощо не 

пізніше 5 (п’яти)  робочих днів після настання відповідного випадку (на підставі рахунка, наданого 

Банком), збільшені на суму ПДВ).     

У день кожного продовження строку оренди сплачується додаткова сума грошових коштів, яка 

відповідає різниці між чинним розміром тарифу та раніше сплаченою сумою грошових коштів (за 

потреби).

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.   

(для бюджетних установ не застосовується) у разі втрати, пошкодження ключа від замка Сейфа або 

пошкодження замка Сейфа, що унеможливлює їх використання, наймач повинен відшкодувати 

понесені Банком фактичні витрати на придбання і заміну замка Сейфа, відкриття Сейфа, тощо не 

пізніше 5 (п’яти)  робочих днів після настання відповідного випадку (на підставі рахунка, наданого 

Банком), збільшені на суму ПДВ).     

У день кожного продовження строку оренди сплачується додаткова сума грошових коштів, яка 

відповідає різниці між чинним розміром тарифу та раніше сплаченою сумою грошових коштів (за 

потреби).



Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Львові

Код тарифу Висота сейфу, мм Розмір тарифу у розрізі строків, грн. База нарахування
Період 

нарахування
ПДВ Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

1-90 91-180 181-270 271-365

днів днів днів днів

1.6 Послуги сховища індивідуальних сейфів

1.6.1.

Плата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних сейфів 

02030510 до 90 23 21 19 15

02030510 91-150 28 26 23 19

02030510 151-300 34 32 28 23

02030510 301-550 39 37 32 27

1.6.2.
Відшкодування вартості замка індивідуального 

банківського сейфа 
120 EURO - разово Включає ПДВ

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.

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

Код тарифу Висота сейфу, мм Розмір тарифу у розрізі строків, грн. База нарахування
Період 

нарахування
ПДВ Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

1-90 91-180 181-270 271-365

днів днів днів днів

1.6 Послуги сховища індивідуальних сейфів

1.6.1.

Плата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних сейфів 

02030510 до 90 23 21 19 15

02030510 91-150 28 26 23 19

02030510 151-300 34 32 28 23

1.6.2.
Відшкодування вартості замка індивідуального 

банківського сейфа 
120 EURO - разово Включає ПДВ

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.

за один день найму (оренди) разово Включає ПДВ

Включає ПДВза 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. 

(для бюджетних установ не застосовується) у разі втрати, пошкодження ключа від замка Сейфа або 

пошкодження замка Сейфа, що унеможливлює їх використання, наймач повинен відшкодувати 

понесені Банком фактичні витрати на придбання і заміну замка Сейфа, відкриття Сейфа, тощо не 

пізніше 5 (п’яти)  робочих днів після настання відповідного випадку (на підставі рахунка, наданого 

Банком), збільшені на суму ПДВ).  

У день кожного продовження строку оренди сплачується додаткова сума грошових коштів, яка 

відповідає різниці між чинним розміром тарифу та раніше сплаченою сумою грошових коштів (за 

потреби).

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.  

(для бюджетних установ не застосовується) у разі втрати, пошкодження ключа від замка Сейфа або 

пошкодження замка Сейфа, що унеможливлює їх використання, наймач повинен відшкодувати 

понесені Банком фактичні витрати на придбання і заміну замка Сейфа, відкриття Сейфа, тощо не 

пізніше 5 (п’яти)  робочих днів після настання відповідного випадку (на підставі рахунка, наданого 

Банком), збільшені на суму ПДВ).  

У день кожного продовження строку оренди сплачується додаткова сума грошових коштів, яка 

відповідає різниці між чинним розміром тарифу та раніше сплаченою сумою грошових коштів (за 

потреби).



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

Код тарифу Висота сейфу, мм Розмір тарифу у розрізі строків, грн. База нарахування
Період 

нарахування
ПДВ Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

1-90 91-180 181-270 271-365

днів днів днів днів

1.6 Послуги сховища індивідуальних сейфів

1.6.1.

Плата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних сейфів 

02030510 до 90 19 17 15 12

02030510 91-150 25 23 21 17

02030510 151-300 28 26 23 19

02030510 301-550 30 28 25 20

02030510 від 551 41 39 34 28

1.6.2.
Відшкодування вартості замка індивідуального 

банківського сейфа 
100 EURO - разово Включає ПДВ

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.

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

Код тарифу Висота сейфу, мм Розмір тарифу у розрізі строків, грн. База нарахування
Період 

нарахування
ПДВ Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

1-90 91-180 181-270 271-365

днів днів днів днів

1.6 Послуги сховища індивідуальних сейфів

1.6.1.

Плата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних сейфів 

02030510 до 90 19 17 15 12

02030510 91-150 25 23 21 17

02030510 151-300 28 26 23 19

1.6.2.
Відшкодування вартості замка індивідуального 

банківського сейфа 
100 EURO - разово Включає ПДВ

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.

за один день найму (оренди) разово Включає ПДВ

за один день найму (оренди) разово Включає ПДВ

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. 

(для бюджетних установ не застосовується) у разі втрати, пошкодження ключа від замка Сейфа або 

пошкодження замка Сейфа, що унеможливлює їх використання, наймач повинен відшкодувати 

понесені Банком фактичні витрати на придбання і заміну замка Сейфа, відкриття Сейфа, тощо не 

пізніше 5 (п’яти)  робочих днів після настання відповідного випадку (на підставі рахунка, наданого 

Банком), збільшені на суму ПДВ).  

У день кожного продовження строку оренди сплачується додаткова сума грошових коштів, яка 

відповідає різниці між чинним розміром тарифу та раніше сплаченою сумою грошових коштів (за 

потреби).

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. 

(для бюджетних установ не застосовується) у разі втрати, пошкодження ключа від замка Сейфа або 

пошкодження замка Сейфа, що унеможливлює їх використання, наймач повинен відшкодувати 

понесені Банком фактичні витрати на придбання і заміну замка Сейфа, відкриття Сейфа, тощо не 

пізніше 5 (п’яти)  робочих днів після настання відповідного випадку (на підставі рахунка, наданого 

Банком), збільшені на суму ПДВ).  

У день кожного продовження строку оренди сплачується додаткова сума грошових коштів, яка 

відповідає різниці між чинним розміром тарифу та раніше сплаченою сумою грошових коштів (за 

потреби).



Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Запоріжжі

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Миколаєві

Код тарифу Висота сейфу, мм Розмір тарифу у розрізі строків, грн. База нарахування
Період 

нарахування
ПДВ Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

1-90 91-180 181-270 271-365

днів днів днів днів

1.6 Послуги сховища індивідуальних сейфів

1.6.1.

Плата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних сейфів 

02030510 до 90 21 19 17 14

02030510 91-150 27 25 22 18

02030510 151-300 29 27 24 19

02030510 301-550 31 29 26 21

1.6.2.
Відшкодування вартості замка індивідуального 

банківського сейфа 
100 EURO - разово Включає ПДВ

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.

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Вінниці

Код тарифу Висота сейфу, мм Розмір тарифу у розрізі строків, грн. База нарахування
Період 

нарахування
ПДВ Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

1-90 91-180 181-270 271-365

днів днів днів днів

1.6 Послуги сховища індивідуальних сейфів

1.6.1.

Плата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних сейфів 

02030510 до 90 21 19 17 14

02030510 91-150 27 25 22 18

02030510 151-300 29 27 24 19

1.6.2.
Відшкодування вартості замка індивідуального 

банківського сейфа 
100 EURO - разово Включає ПДВ

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.

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. 

(для бюджетних установ не застосовується) у разі втрати, пошкодження ключа від замка Сейфа або 

пошкодження замка Сейфа, що унеможливлює їх використання, наймач повинен відшкодувати 

понесені Банком фактичні витрати на придбання і заміну замка Сейфа, відкриття Сейфа, тощо не 

пізніше 5 (п’яти)  робочих днів після настання відповідного випадку (на підставі рахунка, наданого 

Банком), збільшені на суму ПДВ).  

У день кожного продовження строку оренди сплачується додаткова сума грошових коштів, яка 

відповідає різниці між чинним розміром тарифу та раніше сплаченою сумою грошових коштів (за 

потреби).

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. 

(для бюджетних установ не застосовується) у разі втрати, пошкодження ключа від замка Сейфа або 

пошкодження замка Сейфа, що унеможливлює їх використання, наймач повинен відшкодувати 

понесені Банком фактичні витрати на придбання і заміну замка Сейфа, відкриття Сейфа, тощо не 

пізніше 5 (п’яти)  робочих днів після настання відповідного випадку (на підставі рахунка, наданого 

Банком), збільшені на суму ПДВ).  

У день кожного продовження строку оренди сплачується додаткова сума грошових коштів, яка 

відповідає різниці між чинним розміром тарифу та раніше сплаченою сумою грошових коштів (за 

потреби).

Включає ПДВ

за один день найму (оренди) разово Включає ПДВ



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

Код тарифу Висота сейфу, мм Розмір тарифу у розрізі строків, грн. База нарахування
Період 

нарахування
ПДВ Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

1-90 91-180 181-270 271-365

днів днів днів днів

1.6 Послуги сховища індивідуальних сейфів

1.6.1.

Плата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних сейфів 

02030510 до 90 21 19 17 14

02030510 91-150 27 25 22 18

02030510 151-300 29 27 24 19

1.6.2.
Відшкодування вартості замка індивідуального 

банківського сейфа 
100 EURO - разово Включає ПДВ

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.

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

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Івано-Франківську

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Луцьку

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Полтаві

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Херсоні

Код тарифу Висота сейфу, мм Розмір тарифу у розрізі строків, грн. База нарахування
Період 

нарахування
ПДВ Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

1-90 91-180 181-270 271-365

днів днів днів днів

1.6 Послуги сховища індивідуальних сейфів

1.6.1.

Плата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних сейфів 

02030510 до 90 20 18 16 13

02030510 91-150 26 24 21 17

02030510 151-300 29 27 24 19

1.6.2.
Відшкодування вартості замка індивідуального 

банківського сейфа 
100 EURO - разово Включає ПДВ

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.

за один день найму (оренди) разово Включає ПДВ

за один день найму (оренди) разово Включає ПДВ

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. 

(для бюджетних установ не застосовується) у разі втрати, пошкодження ключа від замка Сейфа або 

пошкодження замка Сейфа, що унеможливлює їх використання, наймач повинен відшкодувати 

понесені Банком фактичні витрати на придбання і заміну замка Сейфа, відкриття Сейфа, тощо не 

пізніше 5 (п’яти)  робочих днів після настання відповідного випадку (на підставі рахунка, наданого 

Банком), збільшені на суму ПДВ).  

У день кожного продовження строку оренди сплачується додаткова сума грошових коштів, яка 

відповідає різниці між чинним розміром тарифу та раніше сплаченою сумою грошових коштів (за 

потреби).

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. 

(для бюджетних установ не застосовується) у разі втрати, пошкодження ключа від замка Сейфа або 

пошкодження замка Сейфа, що унеможливлює їх використання, наймач повинен відшкодувати 

понесені Банком фактичні витрати на придбання і заміну замка Сейфа, відкриття Сейфа, тощо не 

пізніше 5 (п’яти)  робочих днів після настання відповідного випадку (на підставі рахунка, наданого 

Банком), збільшені на суму ПДВ).  

У день кожного продовження строку оренди сплачується додаткова сума грошових коштів, яка 

відповідає різниці між чинним розміром тарифу та раніше сплаченою сумою грошових коштів (за 

потреби).



Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Рівному

Код тарифу Висота сейфу, мм Розмір тарифу у розрізі строків, грн. База нарахування
Період 

нарахування
ПДВ Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

1-90 91-180 181-270 271-365

днів днів днів днів

1.6 Послуги сховища індивідуальних сейфів

1.6.1.

Плата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних сейфів 

02030510 до 90 20 18 16 13

02030510 91-150 26 24 21 17

02030510 151-300 29 27 24 19

02030510 301-550 30 28 25 20

1.6.2.
Відшкодування вартості замка індивідуального 

банківського сейфа 
100 Євро - разово Включає ПДВ

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.

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Хмельницькому

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

Код тарифу Висота сейфу, мм Розмір тарифу у розрізі строків, грн. База нарахування
Період 

нарахування
ПДВ Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

1-90 91-180 181-270 271-365

днів днів днів днів

1.6 Послуги сховища індивідуальних сейфів

1.6.1.

Плата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних сейфів 

02030510 до 90 20 18 16 13

02030510 91-150 26 24 21 17

1.6.2.
Відшкодування вартості замка індивідуального 

банківського сейфа 
100 Євро - разово Включає ПДВ

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.

за один день найму (оренди) разово

за один день найму (оренди) разово Включає ПДВ

Включає ПДВ

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. 

(для бюджетних установ не застосовується)  у разі втрати, пошкодження ключа від замка Сейфа або 

пошкодження замка Сейфа, що унеможливлює їх використання, наймач повинен відшкодувати 

понесені Банком фактичні витрати на придбання і заміну замка Сейфа, відкриття Сейфа, тощо не 

пізніше 5 (п’яти)  робочих днів після настання відповідного випадку (на підставі рахунка, наданого 

Банком), збільшені на суму ПДВ).  

У день кожного продовження строку оренди сплачується додаткова сума грошових коштів, яка 

відповідає різниці між чинним розміром тарифу та раніше сплаченою сумою грошових коштів (за 

потреби).

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. 

(для бюджетних установ не застосовується) у разі втрати, пошкодження ключа від замка Сейфа або 

пошкодження замка Сейфа, що унеможливлює їх використання, наймач повинен відшкодувати 

понесені Банком фактичні витрати на придбання і заміну замка Сейфа, відкриття Сейфа, тощо не 

пізніше 5 (п’яти)  робочих днів після настання відповідного випадку (на підставі рахунка, наданого 

Банком), збільшені на суму ПДВ).  

У день кожного продовження строку оренди сплачується додаткова сума грошових коштів, яка 

відповідає різниці між чинним розміром тарифу та раніше сплаченою сумою грошових коштів (за 

потреби).



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

Код тарифу Висота сейфу, мм Розмір тарифу у розрізі строків, грн. База нарахування
Період 

нарахування
ПДВ Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

1-90 91-180 181-270 271-365

днів днів днів днів

1.6 Послуги сховища індивідуальних сейфів

1.6.1.

Плата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних сейфів 

02030510 до 90 20 18 16 13

02030510 91-150 26 24 21 17

02030510 301-550 30 28 25 20

1.6.2.
Відшкодування вартості замка індивідуального 

банківського сейфа 
100 Євро - разово Включає ПДВ

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.

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Тернополі

Код тарифу Висота сейфу, мм Розмір тарифу у розрізі строків, грн. База нарахування
Період 

нарахування
ПДВ Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

1-90 91-180 181-270 271-365

днів днів днів днів

1.6 Послуги сховища індивідуальних сейфів

1.6.1.

Плата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних сейфів 

02030510 до 90 19 17 15 12

02030510 91-150 25 23 21 17

02030510 151-300 28 26 23 19

1.6.2.
Відшкодування вартості замка індивідуального 

банківського сейфа 
100 Євро - разово Включає ПДВ

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.

за один день найму (оренди) разово Включає ПДВ

за один день найму (оренди) разово Включає ПДВ

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. 

(для бюджетних установ не застосовується) у разі втрати, пошкодження ключа від замка Сейфа або 

пошкодження замка Сейфа, що унеможливлює їх використання, наймач повинен відшкодувати 

понесені Банком фактичні витрати на придбання і заміну замка Сейфа, відкриття Сейфа, тощо не 

пізніше 5 (п’яти)  робочих днів після настання відповідного випадку (на підставі рахунка, наданого 

Банком), збільшені на суму ПДВ).  

У день кожного продовження строку оренди сплачується додаткова сума грошових коштів, яка 

відповідає різниці між чинним розміром тарифу та раніше сплаченою сумою грошових коштів (за 

потреби). 

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. 

(для бюджетних установ не застосовується) у разі втрати, пошкодження ключа від замка Сейфа або 

пошкодження замка Сейфа, що унеможливлює їх використання, наймач повинен відшкодувати 

понесені Банком фактичні витрати на придбання і заміну замка Сейфа, відкриття Сейфа, тощо не 

пізніше 5 (п’яти)  робочих днів після настання відповідного випадку (на підставі рахунка, наданого 

Банком), збільшені на суму ПДВ).  

У день кожного продовження строку оренди сплачується додаткова сума грошових коштів, яка 

відповідає різниці між чинним розміром тарифу та раніше сплаченою сумою грошових коштів (за 

потреби).



Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Черкасах

Філія АТ "Укрексімбанк"  м. Чернівцях

Код тарифу Висота сейфу, мм Розмір тарифу у розрізі строків, грн. База нарахування
Період 

нарахування
ПДВ Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

1-90 91-180 181-270 271-365

днів днів днів днів

1.6 Послуги сховища індивідуальних сейфів

1.6.1.

Плата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних сейфів 

02030510 до 90 19 17 15 12

02030510 91-150 25 23 21 17

02030510 151-300 28 26 23 19

02030510 301-550 30 28 25 20

1.6.2.
Відшкодування вартості замка індивідуального 

банківського сейфа 
100 Євро - разово Включає ПДВ

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.

Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Сумах

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

Код тарифу Висота сейфу, мм Розмір тарифу у розрізі строків, грн. База нарахування
Період 

нарахування
ПДВ Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

1-90 91-180 181-270 271-365

днів днів днів днів

1.6 Послуги сховища індивідуальних сейфів

1.6.1.

Плата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних сейфів 

02030510 до 90 19 17 15 12

02030510 91-150 25 23 21 17

02030510 151-300 28 26 23 19

1.6.2.
Відшкодування вартості замка індивідуального 

банківського сейфа 
100 Євро - разово Включає ПДВ

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.

Включає ПДВза один день найму (оренди) разово

за один день найму (оренди) разово Включає ПДВ

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. 

(для бюджетних установ не застосовується) у разі втрати, пошкодження ключа від замка Сейфа або 

пошкодження замка Сейфа, що унеможливлює їх використання, наймач повинен відшкодувати 

понесені Банком фактичні витрати на придбання і заміну замка Сейфа, відкриття Сейфа, тощо не 

пізніше 5 (п’яти)  робочих днів після настання відповідного випадку (на підставі рахунка, наданого 

Банком), збільшені на суму ПДВ).  

У день кожного продовження строку оренди сплачується додаткова сума грошових коштів, яка 

відповідає різниці між чинним розміром тарифу та раніше сплаченою сумою грошових коштів (за 

потреби). 

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. 

(для бюджетних установ не застосовується) у разі втрати, пошкодження ключа від замка Сейфа або 

пошкодження замка Сейфа, що унеможливлює їх використання, наймач повинен відшкодувати 

понесені Банком фактичні витрати на придбання і заміну замка Сейфа, відкриття Сейфа, тощо не 

пізніше 5 (п’яти)  робочих днів після настання відповідного випадку (на підставі рахунка, наданого 

Банком), збільшені на суму ПДВ).  

У день кожного продовження строку оренди сплачується додаткова сума грошових коштів, яка 

відповідає різниці між чинним розміром тарифу та раніше сплаченою сумою грошових коштів (за 

потреби). 



Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Ужгороді

Код тарифу Висота сейфу, мм Розмір тарифу у розрізі строків, грн. База нарахування
Період 

нарахування
ПДВ Додаткові умови та коментарі до послуги/тарифу

1-90 91-180 181-270 271-365

днів днів днів днів

1.6 Послуги сховища індивідуальних сейфів

1.6.1.

Плата за надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа, 

розташованого у сховищі індивідуальних сейфів 

02030510 до 90 19 17 15 12

02030510 91-150 25 23 21 17

02030510 151-300 28 26 23 19

02030510 301-550 30 28 25 20

1.6.2.
Відшкодування вартості замка індивідуального 

банківського сейфа 
100 Євро - разово Включає ПДВ

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.

за один день найму (оренди) разово Включає ПДВ

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. 

(для бюджетних установ не застосовується) у разі втрати, пошкодження ключа від замка Сейфа або 

пошкодження замка Сейфа, що унеможливлює їх використання, наймач повинен відшкодувати 

понесені Банком фактичні витрати на придбання і заміну замка Сейфа, відкриття Сейфа, тощо не 

пізніше 5 (п’яти)  робочих днів після настання відповідного випадку (на підставі рахунка, наданого 

Банком), збільшені на суму ПДВ).  

У день кожного продовження строку оренди сплачується додаткова сума грошових коштів, яка 

відповідає різниці між чинним розміром тарифу та раніше сплаченою сумою грошових коштів (за 

потреби). 


