
                                                                                                                                              Додаток 7                                                                                                                               

до Правил комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання

місто                                 , ___________                  201                    року

БАНК Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк „ЛЬВІВ”

Україна, м. Львів, вул. Сербська 1,

ЄДРПОУ 09801546

в особі___________________________________________,

(ПІБ уповноваженої особи Банку)

який (яка)  діє на підставі довіреності № ______ від_______р.                       

Дата                             Підпис                                       М.П.

КЛІЄНТ                                                                                                                      

                                         Україна, м.                     , вул.                            

                                                                            ,

                                                                             

п/р                                    в                                                        код банку ________________

                                                                             

(підпис та ПІБ уповноваженої особи Клієнта ) М.П. (в разі наявності )

ДАТА ТА ПІДПИС

Примірник цього Договору Клієнтом отримано.

(необхідно зазначити статус платника податку відповідно до вимог чинного законодавства України)

2. Правила надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування суб'єктів господарювання (далі - "Правила"), що є публічною пропозицією (офертою), та

розміщені на сайті Банку https://www.banklviv.com/ ) разом із цим договором і тарифами Банку складають договір на користування індивідуальним банківським сейфом (надалі –

«Договір»).

3. Підписанням цього Договору Клієнт засвідчує, що ознайомився з Правилами та Тарифами на обслуговування суб'єктів господарюванняь, з ними погоджується і зобов’язується

виконувати, а також підтверджує  досягнення  згоди  щодо  всіх істотних умов Договору, та достовірність усіх зазначених даних.

4. Доручаємо Банку здійснювати договірне списання відповідно до положень, зазначених в Правилах.

1.4. Вартість послуг за весь строк користування Сейфом складає ___________(____________________________) гривень, в тому числі ПДВ у розмірі _________(______________________)

гривень.

Прошу надати в строкове платне користування (оренду)  індивідуальний сейф №___ за наступними умовами:

1.1. Адреса сховища для індивідуальних сейфів, що знаходиться у приміщенні _________________________ відділення Банку за адресою: місто__________________,

вул._____________________

в особі___________________________________________________________________________________________________,

який(а) діє на підставі ___________________________________________________________________________(надалі - "Клієнт")

разом надалі - "Сторони"

1. Заява про надання в оренду індивідуального сейфу (надалі - Заява).

1.2. Строк користування Сейфом - з "__" _______________201___року по "___"_______________201___ року включно.

1.3.Поточний рахунок для проведення розрахунків за послуги та сплати авансом вартості послуг за весь строк користування Сейфрм №_____, відкритий в _______________відділенні ПАТ

АКБ "ЛЬВІВ".

Заява - Договір на користування індивідуальним банківським сейфом №             

ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» - (надалі – Банк)

(необхідно зазначити повне найменування суб`єкта господарювання/ суб`єкта інвестування)

який є   _______________________________________________________________________________________________,

                                                                                                                                                                            , ЄДРПОУ/ідентифікаційний код                             , 


