ІНФОРМАЦІЯ
про істотні характеристики послуги майнового найму індивідуальних сейфів
[ця інформація містить загальні умови послуги майнового найму
індивідуальних сейфів та не є пропозицією з надання цих послуг]
I. Загальна інформація
Таблиця
№
з/п

Вид інформації

Інформація для заповнення банком

1

2

3
1. Інформація про банк

1
2

Найменування

3

Номер та дата видачі банківської №7 від 18.04.2018
ліцензії

4

Адреса

01021, м. Київ, вул. Кловський
узвіз, 9/2

5

Номер контактного(них)
телефону(ів)

+38 (044) 521 04 04

6

Адреса електронної пошти

bank@pravex.ua

7

Адреса офіційного вебсайта

www.pravex.com.ua

8

Акціонерне товариство
«ПРАВЕКС БАНК»

0 800 500 450 (безкоштовно по
Україні зі стаціонарних та
мобільних телефонів)

2. Основні умови послуги майнового найму індивідуальних сейфів

Продовження таблиці
9

Вартість послуги

Від 5,50 грн. (в т. ч. ПДВ) за 1
день1.
Від 8,25 грн. (в т. ч. ПДВ) за 1
день2.

1
2

10

Строк послуги

Від 1 дня

11

Вид договору на надання послуги Договір комплексного
обслуговування фізичної особи

12

Види підтвердження надання
банком послуги

13

Автоматичне продовження
строку дії послуги майнового
найму індивідуальних сейфів

14

Попередження: внесення банком будь-яких змін до договору
комплексного обслуговування фізичної особи здійснюється лише за
згодою з клієнтом (стороною договору), якщо інше не встановлено
договором або законодавством України

Анкета-заява на оренду
індивідуального сейфу
Ні

15

3. Інформація про витрати клієнта та вимоги до клієнта

16

Платежі за додаткові та супутні послуги банку, отримання яких є
необхідним для отримання послуги майнового найму індивідуальних
сейфів:

17

Забезпечення повернення двох
ключів (опціонально)

18

Добровільне страхування майна, Згідно з тарифами страхової
компанії – партнера банку
фінансового ризику та
відповідальності перед третіми
особами (опціонально)

19

Попередження та застереження:

20

Банк має право змінити ставки тарифів за користування Сейфом і

Діє до 03.09.2020 включно.
Вступає в силу з 04.09.2020.

2 000 грн.

Продовження таблиці
суму забезпечення, при цьому нові тарифи за користування Сейфом і
змінена сума забезпечення можуть застосовуватися тільки у випадку
продовження строку Анкети-заяви або зміни Сейфа, що здійснюється
шляхом укладення Сторонами відповідного договору про внесення
змін та доповнень до Договору
21

Якщо Клієнт, Співвласники або довірена(і) особа(и) не звільняє(ють)
Сейф по закінченні строку дії Договору, то у разі вимоги повернути
вміст Сейфа і/або суму забезпечення він (вони) зобов'язаний(і)
сплатити Банку штраф за порушення умов Договору. Сума штрафу
визначається умовами договору.

22

Після закінчення строку дії анкети-заяви сума забезпечення
повертається Клієнту (Співвласникам) або його (їх) довіреній особі за
умови повернення двох ключів від Сейфу і наявності в довіреної
особи таких повноважень згідно з довіреністю, оформленою на її ім'я
в установленому порядку.

23

У випадку дострокового розірвання Анкети-заяви, а також у випадку
зміни розміру Сейфа з більшого на менший з ініціативи Клієнта
(Співвласників), надлишкова сума оплати (аванс) за користування
Сейфом не повертається

24

4. Права клієнта згідно з законодавством України

25

Надання банку згоди на обробку, включаючи збір, персональних
даних для цілей, які є несумісними з цілями, що передують
укладенню договору комплексного обслуговування, або які
покладено на його виконання, якщо інше не передбачено Законом
України “Про захист персональних даних”, а також відкликання цієї
згоди в будь-який момент

26

Отримання інформації про умови надання доступу до персональних
даних, інформації про третіх осіб, яким передаються персональні дані
клієнта

27

Ознайомлення з інформацією на вебсайті банку щодо тарифів на
послугу майнового найму індивідуальних сейфів

28
29

5. Подання звернення клієнта та терміни його розгляду
До банку:

Продовження таблиці
30

перелік контактних даних банку зазначено в колонці 2 рядків 2, 4-7
таблиці додатка 2 до Положення про інформаційне забезпечення
банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг.
Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його
надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його
подовження, якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні
питання неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів

31

до Національного банку:

32

перелік контактних даних розміщено в розділі “Звернення громадян”
на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного
банку.
Термін розгляду звернення - не більше одного місяця з дня його
надходження. |
Загальний термін розгляду звернення (у разі його подовження, якщо
в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання
неможливо) не повинен перевищувати сорока п'яти днів

33

до суду:

34

клієнт звертається до судових органів у порядку, визначеному
законодавством України. (Клієнти - споживачі фінансової послуги
звільняються від сплати судового збору за позовами, пов'язаними з
порушенням їх прав як споживачів послуг)

