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ЗАЯВА-ДОГОВІР
майнового найму (оренди) індивідуального банківського сейфа для фізичних осіб
(далі - Заява-договір)
місто [назва міста]
[дата] року
1. Реквізити АТ «АЙБОКС БАНК» (надалі – Банк) та Клієнта
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЙБОКС БАНК» (далі – Банк), в особі ______________, який/яка
діє на підставі ________________________, з однієї сторони, та
Варіант 1 У разі укладення Договору самим Клієнтом
[зазначається ПІБ Клієнта](далі – Клієнт), з другої сторони, надалі разом – Сторони,
Варіант 2 У разі укладення Договору довіреною особою Клієнта
[зазначається ПІБ Клієнта] (далі – Клієнт), від імені якого на підставі довіреності, № [зазначається номер довіреності]
від [зазначається дата видачі довіреності] посвідченої [зазначається ким посвідчена] діє [зазначається ПІБ довіреної
особи], з другої сторони, надалі разом – Сторони,
уклали цю Заяву-договір майнового найму (оренди) індивідуального банківського сейфа для фізичних осіб (далі Заява-догорів) про наступне:
2. Відповідно до цієї Заяви-договору Клієнт просить Банк надати наступні послуги:
2.1. Відповідно до цієї Заяви-договору Клієнт приймає в тимчасове платне користування (оренду) індивідуальний
сейф № ______ (надалі – Сейф), який розташований в установі Банку за адресою ____________________.
2.2. Строк користування Сейфом за цією Заявою- з «__» ________20__року по «__» __________20__ року
договором:
включно.
2.3. Номер Сейфу :
2.4. Кількість наданих Клієнту ключів від Сейфу :
2.5. Заставна вартість ключа від Сейфу
2.6. Вартість найму (оренди) Сейфу відповідно до
Тарифів Банку встановлюється у розмірі :
2.7. Розмір, Сейфу :
3. Додаткова інформація
3.1. Я, Клієнт, підписанням цієї Заяви-договору:
- підтверджую прийняття (акцепт) та повне розуміння змісту і приєднуюсь до Умов банківського обслуговування
фізичних осіб в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АЙБОКС БАНК» (далі –Умови Банку) та
Тарифів Банку, що розміщені на Cайті Банку: https://iboxbank.online (або у разі її подальшої зміни –за іншою
електронною адресою, що буде вказана в Умовах Банку). Тарифи Банку чинні на момент підписання Заяви-договору
мені відомі;
- безумовно визнаю та погоджуюся, що Умови Банку, Тарифи Банку, ця Заява-договір, разом зі всіма змінами,
додатками та додатковими договорами/угодами до них у сукупності є Договором банківського обслуговування (даліДоговір), складають його зміст, мають обов’язкову силу та застосовуються до відносин Сторін Заяви-договору так
само, якби їх було викладено безпосередньо в тексті Заяви-договору. Всі терміни в цій Заяві-договорі вживаються в
значеннях, що наведені в Умовах Банку, а якщо вони Умовами Банку не визначені, то вони вживаються у розумінні
відповідно до законодавства України або звичаїв ділового обороту;
- підтверджую, що мені зрозумілий порядок внесення змін до Умов Банку та Тарифів Банку та погоджуюсь з цим.
Зміни вносяться у встановлені Умовами Банку строки, зокрема, шляхом направлення Банком Клієнту повідомлення
на Сайті Банку, і при цьому датою направлення повідомлення є дата розміщення на Сайті Банку, а Клієнт
погоджується самостійно відстежувати повідомлення на Сайті Банку, в тому числі й щодо змін до Умов Банку та
Тарифів Банку;
- підтверджую ознайомлення з Правилами користування індивідуальним банківським сейфом та зобов’язуюсь їх
виконувати.
3.2. За порушення порядку розкриття/використання банківської таємниці Банк та Клієнт несуть відповідальність
згідно з законодавством України.
3.3. Уповноважені представники Сторін, які підписують Заяву-договір, керуючись Законом України “Про захист
персональних даних”, своїми підписами підтверджують надання беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх
персональних даних, виключно з метою виконання умов Договору на строк, що є необхідним та достатнім для
виконання Сторонами своїх зобов’язань згідно Заяви-договору.

3.4. Заява-договір набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення печаткою Банку та діє до
повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.
3.5. Цю Заяву-договір укладено в двох примірниках, по одному примірнику для Банку та Клієнта, які мають однакову
юридичну силу. Підписуючи Заяву-договір Клієнт підтверджує отримання свого примірника Заяви-договору.
3.6. Клієнт надає Банку право: на обробку персональних даних Клієнта, отриманих у зв’язку з заповненням Заявидоговору, які вимагаються Законом України «Про захист персональних даних» та Законом України «Про банки і
банківську діяльність» щодо обробки та передачі третім особам; на їх використання в наступних цілях: забезпечення
реалізації адміністративно-правових (в тому числі, відносин у сфері державного управління), податкових відносин
та відносин у сфері бухгалтерського обліку; забезпечення реалізації відносин у сфері економічних, фінансових
послуг та страхування; забезпечення реалізації відносин з акціонерами АТ «АЙБОКС БАНК» та пов’язаними
особами; на передачу персональних даних третім особам відповідно до зазначених цілей;
3.7. Клієнт проінформований(а) Банком про покладені на Банк зобов’язання щодо обробки персональних даних для
цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що отримання Банком персональних даних
не є порушенням Закону України «Про захист персональних даних» в частині їх обробки, що обробка персональних
даних Банком здійснюється без отримання згоди суб’єкта персональних даних.
3.8. Клієнт підписанням Заяви-договору підтверджує, що отримав інформацію, зазначену в частині другій статті 12
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
3.9. Для виконання зобов’язань перед Банком по внесенню плати за користування Сейфом, Клієнт безвідклично
доручає Банку, а Банк набуває право, при настанні строків виконання зобов'язання Клієнта за Договором здійснити
договірне списання грошових коштів з будь-яких рахунків Клієнта (що відкритті, або будуть відкритті після
укладання цієї Заяви-договору) в сумі, що встановлені Тарифами Банку, як плата за користування Сейфом.
3.10.Інші умови користуванням Сейфом, зокрема, права та обов’язки сторін, відповідальність за не виконання або
неналежне виконання умов Договору, порядок змін та припинення дії Договору визначається Умовами Банку.
4. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
БАНК
КЛІЄНТ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
[ПІБ клієнта]
«АЙБОКС БАНК»
03150, м. Київ. вул. Ділова, 9А
Паспорт серія [серія паспорта Клієнта], № [номер паспорта
код ЄДРПОУ 21570492
Клієнта] , виданий [ким виданий паспорт] [дата видачі]
код Банку 322302
РНОКПП:[якщо Клієнт має РНОКПП]
тел. (044) 205-41-75
Місце проживання: [адреса місця проживання Клієнта]
Сайт Банку https://iboxbank.online
Телефон: [телефон Клієнта]
Ліцензія НБУ: № 53 від 11.07.2018 року
адреса електронної пошти:[адреса електронної пошти
Свідоцтво учасника ФГВФО: № 003 від 02.09.1999 Клієнта]
року
[ПІБ Вкладника]_______/___________________________
Найменування відокремленого підрозділу
(підпис Клієнта)
Банку:_____________________________________
У разі укладення Договору довіреною особою Клієнта
Місце знаходження:_________________________
Довірена особа: [ПІБ довіреної особи]
_______________________/__________________
Паспорт серія [серія паспорта довіреної особи], № [номер
(підпис)
(П.І.Б.)
паспорта довіреної особи] , виданий [ким виданий паспорт]
М.П.
[дата видачі]
РНОКПП:[якщо довірена особа має РНОКПП]
Місце проживання: [адреса місця проживання довіреної
особи]
_____________________/__________________________
(підпис довіреної особи)

