
1-30 31-90 91-180 181-365  від 367

71*350*450 15 14 13 12 11

85*350*450 16 15 14 13 12

110*350*450 17 16 15 14 13

170*350*450 18 17 16 15 14

220*350*450 19 18 17 16 15

Плата за тимчасове користування  банківськими сейфами після закінчення строку дії Договору складає:

     Плата  за тимчасове  користування  банківськими  сейфами  після  закінчення  строку  дії  Договору (на період дії воєнного стану,  для  клієнтів,  у яких у  

період  з 25.02.2022   закінчуеться  строк дії Договору) складає  згідно  тарифів  за  добу  для  сейфів  розміру  та  строку,  зазначеному   в  Договорі   про 

надання    в   тимчасове   користування   банківського   сейфу   та   Тарифів,   діючих   на   момент нарахування.

Плата за зберігання цінностей у сховищі Банку після відкриття складає:

     Подвійну  ставку  тарифу  за  добу  для  сейфів  розміру  та  строку,  зазначеному   в  Договорі   про надання    в   тимчасове    користування    банківського   

сейфу   та    Тарифів, діючих    нa    момент нapaxyвання.

     Сплата   за   примусове   відкриття   банківського   сейфу,  заміну  замка,   виготовлення   дубпікату   кпюча здійснюється на підставі первинних документів 

(рахунку-фактури, aктy виконаних робіт тощо), які підтверджують понесені  Банком  витрати.

Оформлення внутрішньобанківської довіреності на право користування 

індивідуальним банківським сейфом

250,00 грн*

"Затверджено"

згідно рішення Тарифного комітету

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"

протокол №24/02/2022 від "24" лютого 2022 р.

Голова Тарифного комітету

_______________________ В.Ю.Бакалов

(редакція діє з 25.02.2022р.)

ТАРИФИ  НА  КОРИСТУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИМИ СЕЙФАМИ У АТ "ЄПБ"

Розмір сейфу 

(висота*ширина*глибина,мм)

Строковість користування сейфом, днів

Тариф за один день користування, грн*

Застава за ключ від індивідуального сейфу складає 2000,00 грн без ПДВ. При відшкодуванні витрат Банку із суми застави за ключ ПДВ утримується.

Додаткові  послуги



1-30 31-90 91-180 181-365  від 367

45*290*370 11 10 9 8 7,5

75*290*370 12 11 10 9 8

95*290*370 13 12 11 10 9

145*290*370 14 13 12 11 10

195*290*370 15 14 13 12 11

295*290*370 19 18 17 16 15

Плата за тимчасове користування  банківськими сейфами після закінчення строку дії Договору складає:

     Плата  за тимчасове  користування  банківськими  сейфами  після  закінчення  строку  дії  Договору (на період дії воєнного стану,  для  клієнтів,  у яких у  

період  з 25.02.2022   закінчуеться  строк дії Договору) складає  згідно  тарифів  за  добу  для  сейфів  розміру  та  строку,  зазначеному   в  Договорі   про 

надання    в   тимчасове   користування   банківського   сейфу   та   Тарифів,   діючих   на   момент нарахування.

Плата за зберігання цінностей у сховищі Банку після відкриття складає:

     Подвійну  ставку  тарифу  за  добу  для  сейфів  розміру  та  строку,  зазначеному   в  Договорі   про надання    в   тимчасове    користування    банківського   

сейфу   та    Тарифів, діючих    нa    момент нapaxyвання.

     Сплата   за   примусове   відкриття   банківського   сейфу,  заміну  замка,   виготовлення   дубпікату   кпюча здійснюється на підставі первинних документів 

(рахунку-фактури, aктy виконаних робіт тощо), які підтверджують понесені  Банком  витрати.

Оформлення внутрішньобанківської довіреності на право користування 

індивідуальним банківським сейфом

250,00 грн*

"Затверджено"

згідно рішення Тарифного комітету

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"

протокол №12/05/2022 від "12" травня 2022 р.

Голова Тарифного комітету

_______________________ В.Ю.Бакалов

(редакція діє з 16.05.2022р.)

ТАРИФИ  НА  КОРИСТУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИМИ СЕЙФАМИ 

Центрального відділення АТ "ЄПБ" у м.Івано-Франківськ

Розмір сейфу 

(висота*ширина*глибина,мм)

Строковість користування сейфом, днів

Тариф за один день користування, грн*

Застава за ключ від індивідуального сейфу складає 2000,00 грн без ПДВ. При відшкодуванні витрат Банку із суми застави за ключ ПДВ утримується.

Додаткові  послуги


