
Інформаційне забезпечення клієнтів Полікомбанку щодо банківської послуги  

“ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ СЕЙФІВ”  

1) банківська послуга, що 

надається банком клієнту 

Оренда індивідуальних банківських сейфів для розміщення матеріальних цінностей. 

2) істотні характеристики, умови і 

порядок надання послуги  

Максимальний термін оренди становить 1 рік. 

Для оренди індивідуального сейфа необхідно завітати до відділень Полікомбанку  

за адресами: 

м. Чернігів, вул. О. Молодчого, 46, вул. Незалежності, 15;  

м. Дніпро, вул. Шевченка, 59; 

м. Корюківка, вул. Шевченка, 58;  

м. Прилуки, вул. Ю, Коптєва, 35. 

Документи, необхідні для оренди сейфа: 

- паспорт; 

- номер облікової картки платника податків. 

Послуга надається відповідно до Правил користування сейфом та Договору про 

надання в оренду ячейки  

3) вартість послуги (тарифи, 

процентні ставки) 

Тарифи на оренду індивідуальних сейфів Полікомбанку для фізичних та юридичних 

осіб 

https://www.policombank.com/index.php?page=A39 

Тарифи затверджуються бюджетно-тарифним комітетом Полікомбанку. 

4) умови отримання акційної 

пропозиції  

Відповідно до затверджених умов акційної пропозиції, що діє на момент отримання 

послуги. 

5) про право клієнта на відмову 

від договору про надання 

банківської послуги, якщо таке 

право передбачено законом 

Так. 

Клієнт має право достроково розірвати договiр про користування послугою, 

повернувши Банку комплект ключiв. 

https://www.policombank.com/data/policombank_pravyla_ind_seifiv.pdf
https://www.policombank.com/data/policombank_dogovir_seifiv.doc
https://www.policombank.com/data/policombank_dogovir_seifiv.doc
https://www.policombank.com/index.php?page=A39


6) сума (ліміт), на яку(ий) може  
бути надана банківська послуга 
(від мінімального розміру  
до максимального), строк 
користування нею (ним) (від 
мінімального значення до 
максимального) 

Строк користування від 2 до 365 днів. 

7) інформацію про наявність, 
перелік і вартість додаткових та 
супутніх послуг банку, кредитних 
посередників та третіх осіб, 
включаючи розмір платежу та 
базу його розрахунку 

Додаткові послуги відсутні. 

8) найменування комерційного 
агента (у разі надання банківської 
послуги за його участю) 

Участь комерційних агентів не передбачена. 

9) гіперпосилання на вебсторінку 
банку, де розміщено умови 
договору (оферти) та інших 
типових договорів про надання 
банківських послуг 

https://www.policombank.com/index.php?page=160&lng= 

 

10) попередження для клієнтів 

 

Якщо клієнт не звільняє сейф в строк, обумовлений договором, він сплачує банку 
вартість послуг за фактичне зберігання майна в сейфі та/або сховищі цінностей.        
Сплата проводиться не пізніше дня повернення клієнту майна за діючими на день 
оплати тарифами. 
Банк має право здійснити примусове відкриття скриньки сейфу за відсутності клієнта у 
наступних випадках: 
- якщо клієнт не з’явився для отримання вмісту скриньки протягом 30 (тридцяти) днів 
після закінчення строку користування скриньки.  
- якщо клієнт порушив Правила та існує загроза завдання Банку матеріальних збитків 
внаслідок таких порушень; 
- настання непередбачених договором обставин, що можуть спричинити пошкодження 
майна  клієнта (стихійні явища, пожежі, обставини непереборної дії тощо); 

https://www.policombank.com/index.php?page=160&lng


- в інших випадках згідно з чинним законодавством України. 

У випадку неявки клієнта протягом восьми років (перебіг такого строку починається 

від дати закінчення строку дії договору), вилучене із сейфа майно переходить у 

власність банку відповідно до Цивільного кодексу України. 

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від 

банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих 

послуг (крім надання пакета банківських послуг). 

 

 


