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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 №___, що знаходиться у 

приміщенні _________________________ відділення Банку за адресою: місто _____________, вул. _____________, 

(надалі – Сейф), строком - з «__»_______________20___року по «___»_______________20___ року (включно), для 

зберігання цінностей, які не вилучені з цивільного обороту та не обмежені в цивільному обороті, на умовах, в 

порядку та згідно з цією Заявою – Договором, Правилами комплексного банківського обслуговування фізичних 

осіб у АТ АКБ «Львів» (далі – «Правила») та актуальними тарифами Банку (далі - Тарифи Банку). 

2.  Сторони погодили, що вартість послуг з надання Сейфу в оренду визначається Тарифами Банку, виходячи з 

строку користування Сейфом, його технічних параметрів та інших чинників, визначених Правилами та Тарифами 

Банку. 

3. Правила є публічною пропозицією (офертою), розміщені на сайті Банку https://www.banklviv.com/ та разом із 

цією Заявою – Договором і Тарифами Банку складають цілісний договір на користування індивідуальним 

банківським сейфом (надалі – «Договір»).  

4. Підписанням цієї Заяви - Договору  Клієнт засвідчує свою обізнаність та ознайомлення із положеннями та 

умовами Правил і Тарифів Банку,  з ними погоджується і зобов’язується їх виконувати. Цією Заявою – Договором 

підтверджується досягнення згоди щодо всіх істотних умов Договору, які передбачені чинним законодавством 

України для такого роду договорів та достовірність усіх даних, вказаних в Заяві - Договорі.  
 

 [*У разі укладення Договору з Клієнтом з можливістю автопролонгації]  

5.  Умови продовження дії (пролонгації) Договору. 

5.1. У випадку відсутності волевиявлення жодної із Сторін щодо припинення дії Договору та повернення Сейфу в 

термін/дату визначені Заявою або в термін/дату змінені на умовах, визначених цим пунктом – термін/дата 

припинення дії Договору та повернення Сейфу щоразу продовжується на наступний період аналогічний тому, на 

який укладався Договір, на умовах і у порядку згідно Правил і Тарифів Банку та на умовах банківського продукту, 

що діють на дату такого продовження строку дії Договору.  

5.2.  Продовження дії Договору (пролонгація) застосовується, за умови одночасного виконання наступних умов:  

https://www.banklviv.com/
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- банківський продукт, на умовах якого було укладено Договір, на дату такого продовження, - не припинив свою 

дію; 

- жодна із Сторін, до відповідної дати припинення дії Договору, не заявила про свій намір припинення дії Договору 

та повернення Сейфа;  

- Клієнт оплатив вартість послуг з надання в користування (оренду) Сейфа на наступний період або Клієнт 

уповноважив і безвідклично доручив Банку утримувати із коштів, які обліковуватимуться на його поточному 

рахунку № _______________, відкритому в Банку, належні до сплати Банку суми платежів, час оплати яких настав, 

і на цьому рахунку достатньо коштів для утримання Банком належних йому до сплати платежів за послуги по 

наданню в оренду Сейфу, в розмірі та згідно Тарифів Банку.    

 

[У разі укладення Договору самим Клієнтом]    

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

___________(ПІБ)__________   

  

[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   

  

 

 


