
 
 

ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ* 

«НАДАННЯ У СТРОКОВИЙ МАЙНОВИЙ НАЙМ (ОРЕНДУ) СЕЙФІВ» 

 

від ____________20__. 

1. ВІДОМОСТІ ЩОДО БАНКУ 

1.1.  Найменування: АТ «Укрексімбанк» 

1.2.  Код ЄДРПОУ: 00032112 

   

1.3.  Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127 

1.4.  Адреса відокремленого підрозділу Банку, до 

якого подано заяву: 

 

2. ВІДОМОСТІ ЩОДО КЛІЄНТА 

2.1.  Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності): ______________________________________ 

2.2.  Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків: 

 

______________________________________ 

2.3.  Серія (за наявності) і номер паспорта, ким і 

коли виданий: 

______________________________________ 

 

3. ПРЕДМЕТ ЗАЯВИ КЛІЄНТА 

3.1.  Керуючись умовами договору про надання банківських та інших послуг від __.__.20__, укладеного 

між Банком і мною (далі – Договір), прошу Банк надати мені у строковий майновий найм (оренду) 

індивідуальний банківський сейф (далі – Сейф) на наступних умовах: 

1) Адреса розташування Сховища: ____________. Зазначається адреса розташування 

Сховища. 

2) Номер Сейфа: ____________. Зазначається номер Сейфа. 

3) Розмір Сейфа: __ мм / __ мм /__ мм. Зазначається розмір Сейфа (у 

міліметрах). 

 

4) Строк оренди Сейфа: 

 

З __.__.20__. по ___.__.20___включно 

5) Розмір плати за оренду Сейфа (за увесь 

строк оренди): 

 

___ (___________) гривень, у тому числі ПДВ. 

6) Розмір Страхового платежу:  Визначено Договором страхування. 

7) Тарифний пакет: ____________. Зазначається назва Тарифного 

пакету. 

8) Інші параметри і умови: Визначені Умовами договору. 

  

4. ІНШЕ 

4.1.  Усі терміни і поняття, застосовані у цій заяві, мають значення, визначене чинним законодавством 

України і Умовами договору. 

4.2.  Ця заява складена українською мовою у 2 (двох) примірниках (по одному для кожної зі Сторін), які 

мають однакову юридичну силу. У всьому іншому, що не передбачено Договором, Сторони 

керуються Умовами договору та чинним законодавством України. (застосовується у разі складання 

заяви у вигляді паперового документа)  

Ця заява складена українською мовою у формі електронного документу та підписана із 

застосуванням Системи дистанційного обслуговування, Платіжного застосунку або інших каналів 

зв’язку відповідно до Умов договору з використанням електронного підпису відповідно до вимог 

Законодавства. У всьому іншому, що не передбачено Договором, Сторони керуються Умовами 

договору та Законодавством. (застосовується у разі складання заяви у вигляді електронного 

документа ) 

4.3.  У день підписання цієї заяви Клієнт прийняв від Банка у строковий майновий найм (оренду) Сейф і  

Комплект ключів від нього. У Клієнта відсутні будь-які зауваження і претензії до Банку щодо якості 

і стану Сейфа і Комплекту ключів від нього, а також процедури їх передачі.  

У день підписання цієї заяви Клієнт прийняв від Банка у строковий майновий найм (оренду) Сейф. 

Комплект ключів від Сейфу, які були прийняті Клієнтом на підставі Заяви про надання банківської 

послуги «надання у строковий майновий найм (оренду) сейфів»  від ___.___.20__ залишаються в 

користуванні Клієнта протягом строку оренди Сейфа, визначеного пп.4 п.3.1 цієї Заяви. З дати 

укладення цієї Заяви вважається такою, що припинила свою дію Заява про надання банківської 

послуги «надання у строковий майновий найм (оренду) сейфів»  від ___.___.20__ та у Клієнта 

припиняються усі зобов’язання, які виникли у зв’язку із укладанням зазначеної заяви. У Клієнта 



відсутні будь-які зауваження і претензії до Банку щодо якості і стану Сейфа і Комплекту ключів від 

нього, а також процедури їх передачі. (застосовується замість першого абзацу у випадках 

переукладення Заяви без зміни Сейфу та до повернення Клієнтом Комплекту ключів від Сейфу) 

4.4.  У день підписання цієї заяви Клієнт надає Банку платіжну інструкцію (яка міститься в Умовах 

договору) та згоду на здійснення кожної операції Договірного списання коштів з його поточних 

(карткових) рахунків, як відкритих, так і таких, що будуть відкриті йому в Банку з метою оплати  

плати за строковий майновий найм (оренду) Сейфа відповідно до діючих Тарифів Банку, інших плат, 

передбачених умовами Договору та підтверджує, що надання ним окремих платіжних інструкцій та 

згод для здійснення кожної окремої операції Договірного списання коштів відповідно до Умов 

договору не вимагається. 

5. ПІДПИС БАНКУ 

5.1.  Цю заяву і документи Клієнта прийнято і перевірено відповідальним працівником Банку. 

Ця заява підписана особисто Клієнтом або від імені Клієнта у присутності відповідального 

працівника Банку (підпис, посада, ПІБ,): ____________________(застосовується у разі складання 

заяви у вигляді паперового документа)  

Ця заява підписана Клієнтом з використанням електронного підпису (застосовується у разі 

складання заяви у вигляді електронного документа). 

 

5.2.  

5.3.  Уповноважений представник Банку (підпис, 

ПІБ), М.П. (застосовується у разі складання 

заяви у вигляді паперового документа)  

 

Уповноважений представник Банку (підпис, 

ПІБ), М.П. (застосовується у разі складання 

заяви у вигляді електронного документа)  

__________________  

 

 

 

__________________ 

6. ПІДПИС КЛІЄНТА 

6.1.  Примірник цієї заяви Клієнт отримав: __.__.20__. (дата зазначається у разі складання заяви у 

вигляді паперового документа) 

 

6.2.  Підпис Клієнта або від імені Клієнта, ПІБ:  ____________________  

 Представник Клієнта діє від його імені на 

підставі (зазначається назва документа, 

номер та дата документу) 

  

 

____________________ 

 * Є невід’ємною частиною Договору та Заяви.   

ВІДМІТКИ ЩОДО ЗАВЕРШЕННЯ КОРИСТУВАННЯ СЕЙФОМ 

Користування Сейфом №____ припинив, Комплект ключів  повернув. Все своє майно з Сейфу вилучив. 

Претензій до Банку не маю. 

___.___.20___ 

Підпис Клієнта або від імені Клієнта, ПІБ: 

Комплект ключів від Сейфу №_____ отримав. 

__.__.20___ 

Уповноважений представник Банку (ПІБ), М.П. ______________________________________ 

(застосовується у разі складання заяви у вигляді паперового документа) 

 

 


