Тарифи на оренду індивідуальних банківських сейфів
для клієнтів «А-Клуб» (Київ)

Розмір сейфа (висота)
Сейф до 10 см включно
Сейф до 20 см включно
Сейф до 30 см включно
Сейф понад 30 см

Вартість оренди сейфа за день/період
5–30
31–90
91–180
181–365
днів
днів
днів
днів
30 / 900
28 / 2520
26 / 4680
24 / 8760
35 / 1050
33 / 2970
31 / 5580
29 / 10585
40 / 1200
38 / 3420
36 / 6480
34 / 12410
60 / 1800 58 / 5 220
56 / 10080
54 / 19710

Додаткові тарифи на обслуговування індивідуальних-банківських
сейфів
Штрафні санкції при втраті клієнтом ключа від індивідуального банківського сейфу
та неможливості відкрити сейф
Штраф за прострочення строку оренди*
Штрафні санкції при втраті клієнтом ключів від касети
Вартість однієї довіреності на оформлення та користування індивідуальними
банківськими сейфами
Вартість понад 4-х відвідувань протягом кожного місяця (з дня надання в оренду
банківського сейфу)

Київ

Регіони

2 500 грн

8 800 грн

2-х кратної орендної плати
(без ПДВ)
200 грн
150 грн, в т.ч. ПДВ
Входить у вартість
надання в оренду
банківського сейфу

Примітки:
- Розмір тарифів визначено з урахуванням ПДВ.
- Всі комісії сплачуються в гривні за курсом НБУ на день проведення платежу.
- В разі переходу Клієнта за ініціативою Банку на обслуговування за Договором оренди індивідуальних
банківських сейфів з одного відділення АТ «Альфа Банк» в інше, додаткова плата з клієнта не списується за
умови, що строк оренди сейфу в першому відділенні не закінчився. При цьому, строк закінчення оренди сейфу
в другому відділенні залишається тим самим відповідно до умов раніше укладеного договору та розміру сейфу
у другому відділенні може відрізнятися від розміру сейфу в першому відділенні. Плата за оформлення нової
довіреності на користування індивідуальними банківськими сейфами, в разі переходу Клієнта на
обслуговування до іншого відділення Банку, за ініціативою Банку, не стягується.
* Штраф за прострочення строку оренди сплачуєтся за однодобове користування наданим Сейфом з розрахунку
за кожну календарну добу такого несанкціонованого користування за встановленими Банком тарифами згідно
Договору, що діяли на останній день користування Сейфом

АТ «Альфа-Банк». У Державному реєстрі банків № 158. Ліцензія НБУ № 61 від 05.10.2011. Усі види банківських послуг.

Тарифи на оренду індивідуальних банківських сейфів
для клієнтів «А-Клуб» (регіони)

Розмір сейфа (висота)
Сейф до 10 см включно
Сейф до 20 см включно
Сейф до 30 см включно
Сейф понад 30 см

Вартість оренди сейфа за день/період
5–30
31–90
91–180
181–365
днів
днів
днів
днів
15/450
14/1 260
13/2 340
13/4 745
17/510
16/1 440
15/2 700
15/5 475
20/600
19/1 710
18/3 240
17/6 205
60/1 800
60/5 400
60/10 800
60/21 900

Додаткові тарифи на обслуговування індивідуальних-банківських
сейфів
Штрафні санкції при втраті клієнтом ключа від індивідуального банківського сейфу
та неможливості відкрити сейф
Штраф за прострочення строку оренди*
Штрафні санкції при втраті клієнтом ключів від касети
Вартість однієї довіреності на оформлення та користування індивідуальними
банківськими сейфами
Вартість понад 4-х відвідувань протягом кожного місяця (з дня надання в оренду
банківського сейфу)

Київ

Регіони

2 500 грн

8 800 грн

2-х кратної орендної плати
(без ПДВ)
200 грн
150 грн, в т.ч. ПДВ
Входить у вартість надання в
оренду банківського сейфу

Примітки:
- Розмір тарифів визначено з урахуванням ПДВ.
- Всі комісії сплачуються в гривні за курсом НБУ на день проведення платежу.
- В разі переходу Клієнта за ініціативою Банку на обслуговування за Договором оренди індивідуальних
банківських сейфів з одного відділення АТ «Альфа Банк» в інше, додаткова плата з клієнта не списується за
умови, що строк оренди сейфу в першому відділенні не закінчився. При цьому, строк закінчення оренди сейфу
в другому відділенні залишається тим самим відповідно до умов раніше укладеного договору та розміру сейфу
у другому відділенні може відрізнятися від розміру сейфу в першому відділенні. Плата за оформлення нової
довіреності на користування індивідуальними банківськими сейфами, в разі переходу Клієнта на
обслуговування до іншого відділення Банку, за ініціативою Банку, не стягується.
* Штраф за прострочення строку оренди сплачуєтся за однодобове користування наданим Сейфом з розрахунку
за кожну календарну добу такого несанкціонованого користування за встановленими Банком тарифами згідно
Договору, що діяли на останній день користування Сейфом

АТ «Альфа-Банк». У Державному реєстрі банків № 158. Ліцензія НБУ № 61 від 05.10.2011. Усі види банківських послуг.

