Попередження та можливі наслідки для Клієнта
у разі користування послугою оренди індивідуального банківського сейфа


Попередження 1: У разі пошкодження/втрати ключа Клієнт сплачує штраф відповідно
до діючих тарифів.



Попередження 2: У разі несвоєчасного звільнення сейфа, Клієнт сплачує комісію в
подвійному розмірі за кожен календарний день прострочення договору.
Попередження 3: Загальний термін прострочення строку договору оренди індивідуального
сейфа не може перевищувати 30 (тридцяти) календарних днів.
Після спливу цього строку сейф відкривається Банком у відсутності Клієнта, а цінності
вилучаються з сейфа та передаються на зберігання до сховища Банку, строк дії договору
закінчується в день відкриття сейфа.
У разі звернення Клієнта після вилучення цінностей, необхідно сплатити:
- комісію за користування банківським сейфом понад встановлений строк;
- штраф за несвоєчасне звільнення сейфа та за зберігання цінностей в сховищі цінностей
Банку;
- штраф за втрату/поломку ключа від індивідуального сейфа або погіршення стану
індивідуального сейфа згідно умов договору та Тарифів, які діють на дату звернення Клієнта.
Попередження 4: У разі розірвання договору оренди за ініціативою Клієнта залишок коштів,
внесених як плата за користування послугою не повертається.
Попередження 5: Перелік речей, які заборонено зберігати в банківському сейфі:
 зброя, боєприпаси, вибухові речовини, матеріали та устаткування для їх виготовлення;
 наркотичні речовини;
 легкозаймисті, токсичні, отруйні речовини, що різко пахнуть (в тому числі в
аерозольних упакуваннях);
 радіоактивні матеріали, стиснуті гази, інфекційні матеріали та рідини, а також
предмети що створюють сильні електричні та магнітні поля;
 рентгенівське обладнання, пристрої та матеріали з використанням радіоактивних
речовин та ізотопів;
 експериментальні зразки науково-дослідних робіт, а також фундаментальні пошукові
дослідження для створення озброєнь та військової техніки;
 матеріали та речовини, що швидко псуються;
 інші речовини, що здатні спричинити шкідливий вплив на організм людини та
навколишнє середовище.
Попередження 6: Внесення Банком будь-яких змін до договору банківського вкладу
здійснюється лише за згодою Вкладника (сторони договору), якщо інше не встановлено
договором або законом.
Попередження 7: Банк не вимагає від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від
Банку або від спорідненої чи пов’язаної особи Банку як обов’язкову умову надання послуги
банківського вкладу (депозиту) «Накопичувальний» (за винятком надання пакету послуг за
згодою Клієнта).
Попередження 8: Клієнти Банку мають можливість відмовитися від отримання рекламних
матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації, у тому числі шляхом звернення до
Контакт-центру Банку за телефоном 0 800 503 580, 044 393 25 90 чи шляхом надсилання
заявки на електронну адресу info@tascombank.com

