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 місто ______________                       «__».__.20__ року  

  

АТ АКБ «ЛЬВІВ» - (надалі – Банк) 

  

 [*У разі укладення Договору самим Клієнтом]   

_________________________________________________

________________(надалі - Клієнт)   

(ПІБ Клієнта)   

Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків __________ разом надалі – «Сторони»  

[*У разі укладення Договору довіреною особою Клієнта]   

____________________________________________________

______________________________(надалі - Клієнт)   

(ПІБ довіреної особи Клієнта)   

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

__________, який на підставі Довiреностi *№ _____ вiд 

__.__.____ року/** посвідченої _______________ (ПІБ)  

«___»_____20__р. за реєстровим №____,   

(* додається у разі оформленої внутрішньої банківської 

довіреності; 

** додається у разі оформленої нотаріальної довіреності)   

діє від імені та в інтересах ____________________ (ПІБ 

довірителя)   

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 

__________, Паспорт серія __№_________ від «____»______ 

_______  виданий ____________ 

___________________________________________,   

Адреса реєстрації 

___________________________________________________ 

разом надалі - "Сторони"  

  

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

 

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._____________________  

1.2. Строк користування Сейфом - з «__»_______________20___року по «___»_______________20___ року включно.  

1.3. Вартість послуг за весь строк користування Сейфом складає ___________(____________________________) 

гривень, в тому числі ПДВ у розмірі _________(______________________) гривень.  

2. Правила комплексного банківського обслуговування фізичних осіб у АТ АКБ «Львів» (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 цієї Заяви Клієнт укладає з Банком Договір на умовах викладених у цій Заяві, Правилах та 

Тарифах на обслуговування клієнтів – фізичних осіб з якими Клієнт ознайомився, з ними погоджується і 

зобов’язується виконувати. Цією Заявою підтверджується досягнення згоди щодо всіх істотних умов Договору, які 

передбачені чинним законодавством України для такого роду договорів та достовірність усіх даних, вказаних в 

Заяві.  

 

[У разі укладення Договору самим Клієнтом]   

Ключ від сейфу та примірник цього Договору отримав(ла), з Правилами, Тарифами ознайомлений(а), Клієнт  

___________(ПІБ)__________   

https://www.banklviv.com/
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[У разі укладення Договору довіреною особою Клієнта]   

Ключ від сейфу та примірник цього Договору отримав(ла), з Правилами, Тарифами ознайомлений(а), довірена особа 

Клієнта ______(ПІБ)________   

  

ДАТА ТА ПІДПИС  

БАНК Акціонерне товариство Акціонерно-

комерційний банк «ЛЬВІВ»  Україна, м. Львів, вул. 

Сербська 1,   

ЄДРПОУ 09801546  

В особі ____________________________, 

який (яка) діє на підставі Довіреності 

№______ _____   

(ПІБ уповноваженої особи Банку)   

 

 

 

 

Дата «__».__.20__ р. Підпис _______________ М.П.   

[У разі укладення Договору самим Клієнтом або довіреною 

особою Клієнта]   

КЛІЄНТ ______________________(ПІБ)   

Паспорт серія ____№_______ від «__».___._____р. 

виданий 

___________________________________________,   

Адреса реєстрації 

___________________________________________ 

___________________________________________, 

тел. _________________________________,  

Дата народження «____»______ _______   

 

Дата «__».__.20__ р.  Підпис _____________ М.П   

  


