(код клієнта СІF)
В редакції від «18» лютого 2016 р.
Договір про надання в оренду індивідуального сейфу № _____
*(з послугою страхування)
(* - додається у разі оформлення послуги страхування)
місто ________________,

_______________ дві тисячі ______________ року

[*Для Договору з 1 фізичною особою:]
КЛІЄНТ ______________________
(ПІБ Клієнта)
________________ серія ____№_________
від «____»________ ______
виданий _____________________________,
який мешкає _________________________
_____________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків

ПАТ «Укрсоцбанк» - (надалі – «Банк»)
[ **Для Договору з 2 фізичними особами додається:]
КЛІЄНТ ______________________
(ПІБ довіреної особи Клієнта)
________________ серія ____№_________
від «____»________ ______
виданий _____________________________,
який мешкає _________________________
_____________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків

І. Заява про надання в оренду індивідуального сейфу.
[Для Договору з 1 фізичною особою:]
Я, _____________________________________________ (ПІБ, надалі - Клієнт), прошу надати мені в оренду індивідуальний сейф
№___ за наступними умовами:
[Для Договору з 2 фізичними особами:]
Я, _______________________(ПІБ) та я, _______________ (ПІБ), (надалі разом - Клієнти), просимо надати нам в оренду
індивідуальний сейф №___ за наступними умовами:
1.
Адреса сховища для індивідуальних сейфів, що знаходиться у приміщенні ______________________ відділення ПАТ
“Укрсоцбанк” за адресою: місто __________ вул. _____________________.
2.
Строк користування Сейфом - з “___” ________ 20___ року по “___” _______ 20___ року включно.
3.
Поточний рахунок для проведення розрахунків за послуги Банку та сплати авансом вартості послуг за весь строк користування
Сейфом №__________, відкритий в ______________ ПАТ «Укрсоцбанк», код банку ____, ідентифікаційний код ________ .
4.
Розмір заставної вартості комплекту ключів (коду) від Сейфу ____________ (__________________________) гривень. У разі,
якщо вартість послуг спеціаліста при розкритті Сейфу перевищує розмір заставної вартості комплекту ключів (коду) від Сейфу,
Клієнт*\Клієнти** зобов’язаний (-ні) відшкодувати різницю, на підставі наданих розрахункових документів, що підтверджують розмір
витрат, понесених Банком на виклик спеціаліста.
5.
Тариф за користування Сейфом складає _______ (______ ) гривень на добу, в тому числі ПДВ у розмірі _____ (_______________)
гривень.
6.
Вартість послуг за весь строк користування Сейфом складає _____ (__________) гривень, в тому числі ПДВ у розмірі _____
(_______________) гривень.
7.
Штраф за нез’явлення Клієнта*\Клієнтів** до Банку після закінчення строку користування Сейфом складає _____ гривень.
II. Все інше, що не передбачено цим Договором, визначено в Умовах надання в оренду індивідуального сейфу (що є публічною
пропозицією (офертою), та розміщені на сайті Банку http://www.unicredit.ua) і разом із цією Заявою (акцептом) складають договір.
ІІІ. Підписанням цієї заяви Клієнт*/Клієнти укладає(-ють) з ПАТ «Укрсоцбанк» Договір про надання в оренду індивідуального
сейфу на умовах викладених у цій заяві, Умовах надання в оренду індивідуального сейфу, Правилах надання банківських послуг на
умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів-фізичних осіб в ПАТ «Укрсоцбанк», з якими Клієнт*/Клієнти**
ознайомився(-лися), з ними погоджується(-ються) і зобов’язується(-ються) виконувати. Цим підтверджую досягнення згоди щодо всіх
істотних умов договору, які передбачені чинним законодавством України для такого роду договорів та достовірність усіх даних в т.ч.
персональних, вказаних в Анкеті.
Примірник Договору про надання в оренду індивідуального сейфу №__ від __.__.____ р. отримав, з Правилами користування
індивідуальним сейфом в сховищі для індивідуальних сейфів ознайомлений(-а), Клієнт ________________________(П.І.Б.)

________________________(підпис)
[Для Договору з 2 фізичними особами додається:]
Клієнт __________________(П.І.Б.) _________(підпис) Клієнт __________________(П.І.Б.)

_________(підпис)

ДАТА ТА ПІДПИС
БАНК
Публічне акціонерне товариство „УКРСОЦБАНК”
Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29,
Ідентифікаційний код 00039019
в особі _________________________________,
(Прізвище, ім’я, по-батькові уповноваженого представника Банку)
Дата_____________ Підпис _______________
М.П.

[Для Договору з 1 фізичною особою:]
КЛІЄНТ______________________(ПІБ)
Дата __________________
Підпис __________________
Наведений зразок підпису прошу вважати обов’язковим при здійсненні
операцій за рахунком.
[Для Договору з 2 фізичними особами:]
КЛІЄНТ_____________(ПІБ) КЛІЄНТ____________(ПІБ)
Дата __________ Підпис _________ Підпис _________
Наведений зразок підпису прошу вважати обов’язковим при здійсненні
операцій за рахунком.
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