
Заява № референс договору

про приєднання до підрозділу «Банківські сейфові скриньки» Умов та Правил надання
банківських послуг (далі — Заява)

Дата __.__.__ р.

Банк: Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ
14360570, іменований надалі «Банк», в особі Голови Правління Банку Бьоша Герхарда,
який діє на підставі Статуту, з одного боку, та Клієнт __ПІБ___________, який діє на
підставі власного волевиявлення, з другого боку, далі разом іменовані
«Сторони»,узгодили викласти Заяву про приєднання до підрозділу «Банківські сейфові
скриньки» Умов та Правил надання банківських послуг № __референс договору___від
__.__.__ у новій редакції:

Підписанням цієї Заяви Клієнт на підставі ст.634 Цивільного кодексу України приєднується до
розділу «Загальні положення» та підрозділу «Банківські сейфові скриньки» Умов та Правил
надання банківських послуг (далі — Умови), які розміщені на офіційному сайті акціонерного
товариства комерційного банку “ПриватБанк” (далі - Банк) у мережі Інтернет за адресою
www.privatbank.ua у редакції, чинній на дату підписання Заяви. Ця Заява, Умови та Тарифи
Банку разом становлять Договір про надання послуг між Банком та Клієнтом.

1. Предмет Договору

1.1. Банк надає Клієнту Сейфову скриньку у користування на певний строк шляхом оформлення
комплекту «Ключ доступу» на умовах сплати винагороди за користування Сейфовою скринькою
та оплати комісії за обслуговування Рахунку “Ключ доступу” (далі — Послуга).

1.2. Банк надає Клієнту:

Сейфову скриньку № __номер скринтки ;

Ключ відмикання № номер ключа;

та відкриває спеціальний рахунок “Ключ доступу” карта списання

2. Вартість Послуги та порядок розрахунків

2.1. За користування Сейфовою скринькою Клієнт зобов'язується сплатити Банку винагороду у
розмірі, встановленому у Тарифах, які є невід'ємною частиною цього Договору. Розмір
винагороди визначається, виходячи з кількості днів користування Сейфовою скринькою,
починаючи з дня укладення Договору. При цьому день укладення Договору та день його
розірвання враховуються в загальну кількість днів користування.

За обслуговування спеціального рахунку «Ключ доступу» Клієнт зобов'язується сплатити Банку
комісію за кожний повний або неповний календарний місяць, незалежно від фактичної кількості
днів користування у розмірі, встановленому у Тарифах.

2.2. Клієнт зобов'язується не пізніше 24-го числа поточного місяця (або до дати розірвання
Договору) внести кошти на рахунок, відкритий в Банку, номер якого зазначений у п.1.2. Заяви.

Сторони узгодили, що сплата Клієнтом комісійної винагороди Банку за цим Договором
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здійснюється шляхом ініціювання Банком дебетового переказу.

Підписанням цієї Заяви про приєднання, Клієнт надає свою згоду на проведення Банком
дебетового переказу по сплаті комісійної винагороди Банку, з усіх поточних рахунків Клієнта,
відкритих в Банку, а також тих, що будуть відкриті в майбутньому, в національній валюті України
та/або в іноземній валюті у розмірі, еквівалентному сумі винагороди, відповідно до тарифів та
термінів, визначених цим Договором, протягом строку його дії.

Дебетовий переказ на сплату винагороди Банку здійснюється як за рахунок власних коштів
Клієнта, так і за рахунок кредитних коштів Банка.

Сторони узгодили, що:

- згода, надана в цьому Договорі, містить точну суму платіжної операції, що дорівнює сумі
заборгованості Клієнта перед Банком (комісійної винагороди тощо), визначеної тарифами Банку,
та договорами, укладеними з Клієнтом, та платіжною інструкцією на дату виконання платіжної
операції.

У випадку, якщо в процесі виконання цього Договору, виникне необхідність сплатити податок на
додану вартість, останній сплачується Клієнтом в розмірі, визначеному чинним законодавством.

2.3. Форма та порядок надання платіжної інструкції, порядок надання згоди Клієнта-платника на
її виконання, форма та порядок надання розпорядження про відкликання згоди на виконання
платіжної операції щодо інших умов обслуговування поточного рахунку визначаються умовами
Договору банківського рахунку.

Тарифи:

Плата за користування
Сейфовою скринькою

Грн
на добу, в т.ч. ПДВ

Комісія за обслуговування
спеціального рахунку

«Ключ доступу»

Грн  на місяць (не залежно від
кількості  днів в місяці та не
злажено від днів  фактчиного
користування в місяці)

3. Відповідальність Сторін:

3.1. В разі прострочення Клієнтом плати за користування Сейфовою скринькою за цим
Договором, починаючи з четвертого дня прострочення Клієнт зобов'язується сплатити Банку
пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, але не менше 1 гривні
за кожний день прострочення. Пеня розраховується за методом “Факт/360” (для розрахунку
використовується фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів).

3.2. В разі втрати Клієнтом Ключа відмикання та/або неповернення Клієнтом Ключа відмикання
Банку до подання Заяви про розірвання договору та/або виведення з ладу, псування Сейфової
скриньки та/або замку Клієнт зобов'язується сплатити Банку штраф у розмірі вартості
втраченого або зламаного Ключа відмикання та/або Сейфової скриньки та/або замка, але не



менше 3 000 грн. При цьому, підписанням цієї Заяви про приєднання, Клієнт надає свою згоду
на проведення Банком дебетового переказу по сплаті штрафу Банку, з усіх поточних рахунків
Клієнта, відкритих в Банку, а також тих, що будуть відкриті в майбутньому, в національній валюті
України та/або в іноземній валюті у розмірі, еквівалентному сумі штрафу, відповідно до умов
цього Договору.

3.3. В разі порушення строків виконання платіжних операцій, передбачених Законом України
“Про платіжні послуги” або цим Договором, Банк зобов’язаний сплатити Клієнту пеню в розмірі
0,01 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 1
відсотка суми платіжної операції.

Пеня нараховується за методом “факт/360”: для розрахунку використовується фактична
кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів.

4. Підписанням цієї Заяви приєднання, Клієнт підтверджує, що ознайомлений з Умовами та
Правилами, які розміщені на веб-сайті: privatbank.ua/terms та підтверджує, що Банком надано
йому інформацію, передбачену ст. 30 Закону України «Про платіжні послуги».

Примірник цієї Заяви приєднання (цього Договору) надати Клієнту наступним способом:

□ - на електронну пошту Клієнта;

□ - в паперовому вигляді у відділені Банку

5. Детальна інформація про обробку персональних даних Банком міститься:

- у Повідомленні про порядок і процедуру захисту персональних даних, яке доступно на
головній сторінці сайту АТ КБ «ПриватБанк»;

- у підрозділі 1.1.9. Умов та Правил.

6. Договір вважається укладеним з моменту його підписання Клієнтом.

7. Договір підписується Клієнтом власноручно або шляхом накладення простого електронного
підпису.

8. Додатки:

Додаток №1 до Заяви: підрозділ «Банківські сейфові скриньки» Умов та Правил надання
банківських послуг у редакції, чинній на дату підписання Заяви.

Додаток№2 до Заяви: Перелік осіб, які мають право користування сейфовою скринькою.

9. Сторони узгодили для цілей інформування Клієнта під час виконання платіжних операцій
вважати реєстрацію та створення акаунта Клієнтом в Системі “Приват24” наданням Клієнтом
інформації для здійснення контактів із ним. Банк зобов'язується надавати Клієнту інформацію
про кожну виконану платіжну операцію за його рахунком в Системі “Приват24” в будь-який час
цілодобово без стягнення плати.

Відсутність зареєстрованого акаунта Клієнта у Системі "Приват24" Сторони узгодили вважати
відмовою Клієнта від отримання повідомлень Банку про кожну здійснену операцію.

Банк надає Клієнту інформацію про курс перерахунку іноземної валюти, що застосовувався під
час здійснення платіжних операцій на вимогу Клієнта у спосіб, узгоджений Сторонами при
зверненні Клієнта із такою вимогою, та з урахуванням технічних можливостей Банку.

Додаткові обов'язки Банку щодо інформування про платіжні операцій визначені підрозділом
“1.1.3. Права та обов'язки Банку“ Умов та Правил.
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10. Сторони зобов'язуються врегулювати суперечки і претензії, що виникають у зв'язку з
виконанням Договору, шляхом переговорів, а в разі неможливості врегулювати спір шляхом
переговорів - у судовому порядку. На підставі законів, у тому числі іноземних держав, для
врегулювання відносин між Банком та Клієнтом може бути застосоване законодавство іноземної
держави.


