ПОПЕРЕДЖЕННЯ
для Клієнта щодо користування банківською послугою за Договором про
користування iндивiдуальним сейфом (надалі - Договір)
Клієнту при достроковому розірванні Договору сума плати за весь строк
користування сейфом не повертається.
Клієнт не має права розміщати в сейфі зброю, легкозаймисті, отруйні, наркотичні й
інші речовини і предмети, вилучені з обігу відповідно до законодавства України, а
також предмети, користування якими може спричинити заподіяння шкоди Банкові,
самому Клієнтові або іншим особам.
В разі втрати ключа(ів) від сейфа, до початку процедури його «аварійного»
відкриття відповідно до виставленого Банком рахунку відшкодувати Банку в
повному обсязі витрати, пов’язані з заміною замка, ключі від якого втрачено
Клієнтом, а саме: вартість «аварійного» відкриття сейфу, вартість нового замка,
ключів від нього та вартість роботи з його заміни. До моменту відшкодування
вартості нового замка та ключів процедура відкриття сейфу Клієнта не
здійснюється
Оплата за користування сейфом здiйснюється Клієнтом шляхом попередньої
оплати Банку 100% платежу за весь строк користування сейфом та шляхом
внесення грошової застави в розмiрi, вказаних в Договорі. За користування сейфом
пiсля закiнчення строку користування сейфом Клієнт вносить плату за кожен день
користування сейфом згідно тарифів Банку та додатково пеню 2% від суми
простроченої заборгованості.
Банк має право відкрити сейф без присутностi Клієнта, якщо протягом двох місяців
з дати закінчення терміну дії даного договору (за умови попереднього
повідомлення Клієнта або Банку про припинення договору, або з дати підписання
сторонами угоди про дострокове розірвання договору), Клієнт не з'явився для
одержання майна та не повертає ключi вiд наданого йому сейфа.
Банк має право звернути стягнення на майнові права Клієнта (права вимоги від
Банку суми грошової застави), передані в заставу Банку відповідно Договору,
шляхом прийняття їх у власність в рахунок відшкодування вартості витрат Банку,
пов’язаних з заміною замка від індивідуального сейфу, а саме: вартості робіт з
«аварійного» відкриття сейфу.
Банк не вимагає від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або
від спорідненої або пов’язаної особи Банку як обов’язкову умову надання
банківської послуги
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в
односторонньому порядку.
Внесення Банком будь-яких змін до договору
банківського вкладу здійснюється лише за згодою Вкладника, якщо інше не
встановлено договором.
Клієнти мають можливість відмовитися від отриманих рекламних матеріалів
засобами дистанційних каналів комунікацій.

