Додаток
до рішення Тарифного комітету
АТ «БАНК АЛЬЯНС» від 27.06.2018

Тарифи
Львівського відділення АТ «БАНК АЛЬЯНС»
за користування (оренду) індивідуальних сейфів (юридичними та фізичними особами)
№
з/п

Найменування
послуги, операції

Тариф (за 1 день оренди індивідуального сейфу)
Примітки
до 1 місяця (включно)
30 - 90 днів 91 - 180 днів 181 - 270 днів 271 - 365 днів
(включно)
(включно)
(включно)
(включно)
до 10 днів
11 - 20 днів
21 - 29 днів
(включно)
(включно)
(включно)
1. Орендна плата (в залежності від розміру індивідуального сейфу):
75/250/400
Сплачується одноразово
27грн.
13грн.
8грн.
7грн.
6грн.
5грн.
4грн.
в день укладання
100/250/400
32грн.
15грн.
10грн.
8грн.
7грн.
6грн.
5грн.
Договору оренди
індивідуального сейфу, за
150/250/400
35грн.
17грн.
11грн.
10грн.
9грн.
8грн.
7грн.
весь період оренди
200/250/400
індивідуального сейфу
40грн.
19грн.
12грн.
11грн.
10грн.
9грн.
8грн.
400/250/400

57грн.

27грн.

18грн.

2. Заставна вартість
ключа від
індивідуального
сейфу

3. Оформлення
довіреності в Банку
на передачу права
користування
індивідуальним
сейфом іншій особі

12грн.

600 грн.

11грн.

10грн.

Відрахуання
(податки, збори і
т.п.)

у т.ч. ПДВ
у т.ч. ПДВ
у т.ч. ПДВ
у т.ч. ПДВ
у т.ч. ПДВ

9грн.
Сплачується одноразово
в день укладання
Договору оренди
індивідуального сейфу

Сплачується одноразово з
оформленням довіреності

зобов"язання з ПДВ
виникають тільки в
випадку переходу
заставної вартості в
дохід Банку
у т.ч. ПДВ

100 грн.

Примітки до Тарифів:
1) Тариф використовується при підписанні договорів з новими клієнтами, а також з існуючими клієнтами, при закінченні терміну діючих договорів (у випадку продовження їх дії).
2) При продовженні терміну користування індивідуальним сейфом, тариф розраховується із діапазону за кількість днів відповідної пролонгації ( наприклад, якщо Договір був укдадений на 65 днів, а
потім Клієнт здійснив пролонгацію ще на 4 дні, то загальна вартість оренди індивідуального сейфу розміром 75/250/400 складе: 64*7грн + 4*27грн = 556грн ).
3) У випадку дострокового розірвання Договору оренди індивідуального сейфу, сума оплати за невикористаний строк користування індивідуальним сейфом не повертається.
Плата за останній день користування індивідуальним сейфом не стягується.

Тарифи вступають в дію з 01.07.2018

