
1-30 31-90 91-180 181-365 від 366

100*335*430 19,00 17,00 15,00 13,00 12,00

150*335*430 21,00 19,00 17,00 15,00 14,00

200*335*430 24,00 22,00 20,00 18,00 17,00

Завдаток за ключ від індивідуального сейфу складає 1200,00 грн., без ПДВ

*ціни вказані з урахуванням ПДВ

Тарифи* на користування індивідуальними сейфами

у Відділенні № 3 ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Розмір сейфу (висота х ширина х глибина), 

мм

Строковість користування сейфом, днів

Плата за один день користування сейфом, грн./доба

Додаткові послуги

   ✓ Штраф у розмірі 10,00 гривень за кожну прострочену добу за користування сейфом, без ПДВ.

Плата за зберігання в приміщенні установи Банку  цінностей, що були вилученні з сейфу при примусовому 

відкритті, складає 30,00 грн. за добу*.

Сплата за примусове відкриття сейфу, заміну замка/виготовлення дублікату ключа здійснюється на підставі 

первинних документів (рахунку-фактури, акту виконаних робіт тощо), які підтверджують понесені Банком 

витрати.

Оформлення внутрішньобанківської довіреності на право 

користування індивідуальним депозитним сейфом
200,00 грн.*

Оформлення заяви на скасування внутрішньобанківської 

довіреності на право користування індивідуальним депозитним 

сейфом

50,00 грн.*

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

   ✓ Вартість плати за добу для сейфів розміру та зазначеного в Договорі про надання в тимчасове користування 

індивідуального Сейфу та Тарифів, діючих на момент нарахування;



1-30 31-90 91-180 181-365 від 366

40*325*450 15,00 13,00 12,00 10,00 9,00

65*325*450 16,00 14,00 13,00 11,00 10,00

90*325*450 18,00 16,00 15,00 13,00 12,00

115*325*450 19,00 17,00 16,00 14,00 13,00

140*325*450 20,00 18,00 17,00 15,00 14,00

190*325*450 22,00 20,00 19,00 17,00 16,00

220*325*450 24,00 22,00 21,00 19,00 18,00

Завдаток за ключ від індивідуального сейфу складає 1200,00 грн., без ПДВ

*ціни вказані з урахуванням ПДВ

   ✓ Штраф у розмірі 10,00 гривень за кожну прострочену добу за користування сейфом, без ПДВ.

Плата за зберігання в приміщенні установи Банку цінностей, що були вилученні з сейфу при примусовому 

відкритті, складає 30,00 грн. за добу*.

Сплата за примусове відкриття сейфу, заміну замка/виготовлення дублікату ключа здійснюється на підставі 

первинних документів (рахунку-фактури, акту виконаних робіт тощо), які підтверджують понесені Банком 

витрати.

Оформлення внутрішньобанківської довіреності на право 

користування індивідуальним депозитним сейфом
200,00 грн.*

Оформлення заяви на скасування внутрішньобанківської 

довіреності на право користування індивідуальним депозитним 

сейфом

50,00 грн.*

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

   ✓ Вартість плати за добу для сейфів розміру та зазначеного в Договорі про надання в тимчасове користування 

індивідуального Сейфу та Тарифів, діючих на момент нарахування;

Тарифи* на користування індивідуальними сейфами

у Відділенні № 4 ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Розмір сейфу (висота х ширина х глибина), 

мм

Строковість користування сейфом, днів

Плата за один день користування сейфом, грн./доба

Додаткові послуги



1-30 31-90 91-180 181-365 від 366

50*335*430 15,00 12,00 10,00 8,00 7,00

75*335*430 17,00 14,00 12,00 10,00 9,00

100*335*430 18,00 15,00 13,00 11,00 10,00

150*335*430 20,00 17,00 15,00 13,00 12,00

200*335*430 22,00 19,00 17,00 15,00 14,00

250*335*430 24,00 21,00 19,00 17,00 16,00

300*335*430 26,00 23,00 21,00 19,00 18,00

350*335*430 28,00 25,00 23,00 21,00 20,00

400*335*430 29,00 26,00 24,00 22,00 21,00

425*335*430 30,00 27,00 25,00 23,00 22,00

500*335*430 32,00 29,00 27,00 25,00 24,00

610*495*490 76,00 63,00 54,00 47,00 38,00

654*500*500 82,00 71,00 67,00 57,00 54,00

Завдаток за ключ від індивідуального сейфу складає 1000,00 грн., без ПДВ

*ціни вказані з урахуванням ПДВ

Тарифи* на користування індивідуальними сейфами

у Відділенні № 5 ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Розмір сейфу (висота х ширина х глибина), 

мм

Строковість користування сейфом, днів

Плата за один день користування сейфом, грн./доба

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

Додаткові послуги

Плата за зберігання в приміщенні установи Банку цінностей, що були вилученні з сейфу при примусовому 

відкритті, складає 30,00 грн. за добу*.

Сплата за примусове відкриття сейфу, заміну замка/виготовлення дублікату ключа здійснюється на підставі 

первинних документів (рахунку-фактури, акту виконаних робіт тощо), які підтверджують понесені Банком 

витрати.

Оформлення внутрішньобанківської довіреності на право 

користування індивідуальним депозитним сейфом
200,00 грн.*

Оформлення заяви на скасування внутрішньобанківської 

довіреності на право користування індивідуальним депозитним 

сейфом

50,00 грн.*

   ✓ Вартість плати за добу для сейфів розміру та зазначеного в Договорі про надання в тимчасове користування 

індивідуального Сейфу та Тарифів, діючих на момент нарахування;

   ✓ Штраф у розмірі 10,00 гривень за кожну прострочену добу за користування сейфом, без ПДВ.



1-30 31-90 91-180                 більше 181

90*310*435 22,00 18,00 16,00

140*310*435 26,00 22,00 20,00

365*310*435 36,00 32,00 30,00

Завдаток за ключ від індивідуального сейфу складає 1200,00 грн., без ПДВ

*ціни вказані з урахуванням ПДВ

Тарифи* на користування індивідуальними сейфами

у Відділенні № 7 ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Розмір сейфу (висота х ширина х глибина), 

мм

Строковість користування сейфом, днів

Плата за один день користування сейфом, грн./доба

Додаткові послуги

14,00

18,00

28,00

   ✓ Штраф у розмірі 10,00 гривень за кожну прострочену добу за користування сейфом, без ПДВ.

Плата за зберігання в приміщенні установи Банку цінностей, що були вилученні з сейфу при примусовому 

відкритті, складає 30,00 грн. за добу*.

Сплата за примусове відкриття сейфу, заміну замка/виготовлення дублікату ключа здійснюється на підставі 

первинних документів (рахунку-фактури, акту виконаних робіт тощо), які підтверджують понесені Банком 

витрати.

Оформлення внутрішньобанківської довіреності на право 

користування індивідуальним депозитним сейфом
200,00 грн.*

Оформлення заяви на скасування внутрішньобанківської 

довіреності на право користування індивідуальним депозитним 

сейфом

50,00 грн.*

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

   ✓ Вартість плати за добу для сейфів розміру та зазначеного в Договорі про надання в тимчасове користування 

індивідуального Сейфу та Тарифів, діючих на момент нарахування;



1-30 31-90 91-180 181-365 від 366

65*255*380 15,00 12,00 10,50 9,50 9,00

95*255*380 16,00 13,00 11,50 10,50 10,00

120*255*380 17,00 14,00 12,50 11,50 11,00

140*255*380 18,00 15,00 13,50 12,50 12,00

Завдаток за ключ від індивідуального сейфу складає 1200,00 грн., без ПДВ

*ціни вказані з урахуванням ПДВ

Тарифи* на користування індивідуальними сейфами

у Відділенні № 9 ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Розмір сейфу (висота х ширина х глибина), 

мм

Строковість користування сейфом, днів

Плата за один день користування сейфом, грн./доба

Додаткові послуги

   ✓ Штраф у розмірі 10,00 гривень за кожну прострочену добу за користування сейфом, без ПДВ.

Плата за зберігання в приміщенні установи Банку цінностей, що були вилученні з сейфу при примусовому 

відкритті, складає 30,00 грн. за добу*.

Сплата за примусове відкриття сейфу, заміну замка/виготовлення дублікату ключа здійснюється на підставі 

первинних документів (рахунку-фактури, акту виконаних робіт тощо), які підтверджують понесені Банком 

витрати.

Оформлення внутрішньобанківської довіреності на право 

користування індивідуальним депозитним сейфом
200,00 грн.*

Оформлення заяви на скасування внутрішньобанківської 

довіреності на право користування індивідуальним депозитним 

сейфом

50,00 грн.*

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

   ✓ Вартість плати за добу для сейфів розміру та зазначеного в Договорі про надання в тимчасове користування 

індивідуального Сейфу та Тарифів, діючих на момент нарахування;



1-30 31-90 91-180                 більше 181

100*335*430 22,00 18,00 16,00

150*335*430 26,00 22,00 20,00

200*335*430 30,00 26,00 24,00

Завдаток за ключ від індивідуального сейфу складає 1200,00 грн., без ПДВ

*ціни вказані з урахуванням ПДВ

Тарифи* на користування індивідуальними сейфами

у Відділенні № 10 ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Розмір сейфу (висота х ширина х глибина), 

мм

Строковість користування сейфом, днів

Плата за один день користування сейфом, грн./доба

Додаткові послуги

14,00

18,00

22,00

   ✓ Штраф у розмірі 10,00 гривень за кожну прострочену добу за користування сейфом, без ПДВ.

Плата за зберігання в приміщенні установи Банку цінностей, що були вилученні з сейфу при примусовому 

відкритті, складає 30,00 грн. за добу*.

Сплата за примусове відкриття сейфу, заміну замка/виготовлення дублікату ключа здійснюється на підставі 

первинних документів (рахунку-фактури, акту виконаних робіт тощо), які підтверджують понесені Банком 

витрати.

Оформлення внутрішньобанківської довіреності на право 

користування індивідуальним депозитним сейфом
200,00 грн.*

Оформлення заяви на скасування внутрішньобанківської 

довіреності на право користування індивідуальним депозитним 

сейфом

50,00 грн.*

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

   ✓ Вартість плати за добу для сейфів розміру та зазначеного в Договорі про надання в тимчасове користування 

індивідуального Сейфу та Тарифів, діючих на момент нарахування;



1-30 31-90 91-180                 більше 181

100*335*430 16,00 13,00 12,00

150*335*430 20,00 17,00 16,00

200*335*430 25,00 22,00 21,00

Завдаток за ключ від індивідуального сейфу складає 1000,00 грн., без ПДВ

*ціни вказані з урахуванням ПДВ

Оформлення заяви на скасування внутрішньобанківської 

довіреності на право користування індивідуальним депозитним 

сейфом

50,00 грн.*

Тарифи* на користування індивідуальними сейфами

у Відділенні № 12 ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Розмір сейфу (висота х ширина х глибина), 

мм

Строковість користування сейфом, днів

Плата за один день користування сейфом, грн./доба

11,00

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

   ✓ Вартість плати за добу для сейфів розміру та зазначеного в Договорі про надання в тимчасове користування 

індивідуального Сейфу та Тарифів, діючих на момент нарахування;

   ✓ Штраф у розмірі 10,00 гривень за кожну прострочену добу за користування сейфом, без ПДВ.

Плата за зберігання в приміщенні установи Банку цінностей, що були вилученні з сейфу при примусовому 

відкритті, складає 30,00 грн. за добу*.

Сплата за примусове відкриття сейфу, заміну замка/виготовлення дублікату ключа здійснюється на підставі 

первинних документів (рахунку-фактури, акту виконаних робіт тощо), які підтверджують понесені Банком 

витрати.

15,00

20,00

Додаткові послуги

Оформлення внутрішньобанківської довіреності на право 

користування індивідуальним депозитним сейфом
200,00 грн.*



1-30 31-90 91-180 181-365 від 366

100*300*420 17,00 15,00 14,00 12,00 11,00

150*300*420 18,00 16,00 15,00 13,00 12,00

200*300*420 19,00 17,00 16,00 14,00 13,00

250*300*420 20,00 18,00 17,00 15,00 14,00

300*300*420 21,00 19,00 18,00 16,00 15,00

Завдаток за ключ від індивідуального сейфу складає 1200,00 грн., без ПДВ

*ціни вказані з урахуванням ПДВ

   ✓ Штраф у розмірі 10,00 гривень за кожну прострочену добу за користування сейфом, без ПДВ.

Плата за зберігання в приміщенні установи Банку цінностей, що були вилученні з сейфу при примусовому 

відкритті, складає 30,00 грн. за добу*.

Сплата за примусове відкриття сейфу, заміну замка/виготовлення дублікату ключа здійснюється на підставі 

первинних документів (рахунку-фактури, акту виконаних робіт тощо), які підтверджують понесені Банком 

витрати.

Оформлення внутрішньобанківської довіреності на право 

користування індивідуальним депозитним сейфом
200,00 грн.*

Оформлення заяви на скасування внутрішньобанківської 

довіреності на право користування індивідуальним депозитним 

сейфом

50,00 грн.*

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

   ✓ Вартість плати за добу для сейфів розміру та зазначеного в Договорі про надання в тимчасове користування 

індивідуального Сейфу та Тарифів, діючих на момент нарахування;

Тарифи* на користування індивідуальними сейфами

у Відділенні № 14 ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Розмір сейфу (висота х ширина х глибина), 

мм

Строковість користування сейфом, днів

Плата за один день користування сейфом, грн./доба

Додаткові послуги



1-30 31-90 91-180 181-365 від 366

50*335*430 15,00 13,00 12,00 10,00 9,00

60*270*370 16,00 14,00 13,00 11,00 10,00

71*300*420 17,00 15,00 14,00 12,00 11,00

75*335*430 17,00 15,00 14,00 12,00 11,00

80*270*370 18,00 16,00 15,00 13,00 12,00

85*300*420 18,00 16,00 15,00 13,00 12,00

110*300*420 20,00 18,00 17,00 15,00 14,00

130*270*370 21,00 19,00 18,00 16,00 15,00

150*335*430 22,00 20,00 19,00 17,00 16,00

170*300*420 23,00 21,00 20,00 18,00 17,00

175*335*430 23,00 21,00 20,00 18,00 17,00

180*270*370 23,00 21,00 20,00 18,00 17,00

220*300*420 24,00 22,00 21,00 19,00 18,00

250*335*430 25,00 23,00 22,00 21,00 20,00

300*335*430 28,00 26,00 25,00 23,00 22,00

325*335*430 28,00 26,00 25,00 23,00 22,00

400*335*430 31,00 29,00 28,00 26,00 25,00

500*335*430 35,00 33,00 32,00 30,00 29,00

Завдаток за ключ від індивідуального сейфу складає 1500,00 грн., без ПДВ

*ціни вказані з урахуванням ПДВ

   ✓ Штраф у розмірі 10,00 гривень за кожну прострочену добу за користування сейфом, без ПДВ.

Плата за зберігання в приміщенні установи Банку цінностей, що були вилученні з сейфу при примусовому 

відкритті, складає 30,00 грн. за добу*.

Сплата за примусове відкриття сейфу, заміну замка/виготовлення дублікату ключа здійснюється на підставі 

первинних документів (рахунку-фактури, акту виконаних робіт тощо), які підтверджують понесені Банком 

витрати.

Оформлення внутрішньобанківської довіреності на право 

користування індивідуальним депозитним сейфом
200,00 грн.*

Оформлення заяви на скасування внутрішньобанківської 

довіреності на право користування індивідуальним депозитним 

сейфом

50,00 грн.*

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

   ✓ Вартість плати за добу для сейфів розміру та зазначеного в Договорі про надання в тимчасове користування 

індивідуального Сейфу та Тарифів, діючих на момент нарахування;

Тарифи* на користування індивідуальними сейфами

у Відділенні № 15 ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Розмір сейфу (висота х ширина х глибина), 

мм

Строковість користування сейфом, днів

Плата за один день користування сейфом, грн./доба

Додаткові послуги



1-30 31-90 91-180 181-365 від 366

73х350х450 23,00 21,00 20,00 18,00 17,00

75х310х425 23,00 21,00 20,00 18,00 17,00

80х320х420 23,00 21,00 20,00 18,00 17,00

85x350x450 24,00 22,00 21,00 19,00 18,00

95х310х425 24,00 22,00 21,00 19,00 18,00

145х310х425 27,00 25,00 24,00 22,00 21,00

155х320х420 29,00 27,00 26,00 24,00 23,00

195х310х425 33,00 31,00 30,00 28,00 27,00

220x350x450 40,00 38,00 37,00 35,00 34,00

295х310х425 43,00 41,00 40,00 38,00 37,00

300х320х420 43,00 41,00 40,00 38,00 37,00

505х320х420 73,00 71,00 70,00 68,00 67,00

600х458х400 200,00 190,00 180,00 170,00 160,00

780х458х400 300,00 290,00 280,00 270,00 260,00

Завдаток за ключ від індивідуального сейфу складає 2000,00 грн., без ПДВ

*ціни вказані з урахуванням ПДВ

Тарифи* на користування індивідуальними сейфами

у Відділенні № 18 ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Розмір сейфу (висота х ширина х глибина), 

мм

Строковість користування сейфом, днів

Плата за один день користування сейфом, грн./доба

Додаткові послуги

200,00 грн.*

Оформлення заяви на скасування внутрішньобанківської 

довіреності на право користування індивідуальним депозитним 

сейфом

50,00 грн.*

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

   ✓ Вартість плати за добу для сейфів розміру та зазначеного в Договорі про надання в тимчасове користування 

індивідуального Сейфу та Тарифів, діючих на момент нарахування;

Сплата за примусове відкриття сейфу, заміну замка/виготовлення дублікату ключа здійснюється на підставі 

первинних документів (рахунку-фактури, акту виконаних робіт тощо), які підтверджують понесені Банком 

витрати.

   ✓ Штраф у розмірі 10,00 гривень за кожну прострочену добу за користування сейфом, без ПДВ.

Плата за зберігання в приміщенні установи Банку цінностей, що були вилученні з сейфу при примусовому 

відкритті, складає 30,00 грн. за добу*.

Оформлення внутрішньобанківської довіреності на право 

користування індивідуальним депозитним сейфом



1-30 31-90 91-180 181-365 від 366

95*290*425 15,00 13,00 12,00 11,00 9,00

95*325*450 15,00 13,00 12,00 11,00 9,00

100*335*430 15,00 13,00 12,00 11,00 9,00

145*290*425 17,00 15,00 14,00 13,00 11,00

145*325*450 17,00 15,00 14,00 13,00 11,00

150*335*430 17,00 15,00 14,00 13,00 11,00

195*290*425 18,00 16,00 15,00 14,00 12,00

190*325*450 18,00 16,00 15,00 14,00 12,00

200*335*430 18,00 16,00 15,00 14,00 12,00

245*290*425 20,00 18,00 17,00 16,00 14,00

240*325*450 20,00 18,00 17,00 16,00 14,00

500*335*430 28,00 26,00 25,00 24,00 22,00

Завдаток за ключ від індивідуального сейфу складає 1000,00 грн., без ПДВ

*ціни вказані з урахуванням ПДВ

   ✓ Штраф у розмірі 10,00 гривень за кожну прострочену добу за користування сейфом, без ПДВ.

Плата за зберігання в приміщенні установи Банку цінностей, що були вилученні з сейфу при примусовому 

відкритті, складає 30,00 грн. за добу*.

Сплата за примусове відкриття сейфу, заміну замка/виготовлення дублікату ключа здійснюється на підставі 

первинних документів (рахунку-фактури, акту виконаних робіт тощо), які підтверджують понесені Банком 

витрати.

Оформлення внутрішньобанківської довіреності на право 

користування індивідуальним депозитним сейфом
200,00 грн.*

Оформлення заяви на скасування внутрішньобанківської 

довіреності на право користування індивідуальним депозитним 

сейфом

50,00 грн.*

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

   ✓ Вартість плати за добу для сейфів розміру та зазначеного в Договорі про надання в тимчасове користування 

індивідуального Сейфу та Тарифів, діючих на момент нарахування;

Тарифи* на користування індивідуальними сейфами

у Відділенні № 21 ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Розмір сейфу (висота х ширина х глибина), 

мм

Строковість користування сейфом, днів

Плата за один день користування сейфом, грн./доба

Додаткові послуги



1-30 31-90 91-180                 більше 181

100*335*430 22,00 18,00 16,00

150*335*430 26,00 22,00 20,00

200*335*430 30,00 26,00 24,00

350*335*430 36,00 32,00 30,00

Завдаток за ключ від індивідуального сейфу складає 1200,00 грн., без ПДВ

*ціни вказані з урахуванням ПДВ

Тарифи* на користування індивідуальними сейфами

у Відділенні № 26 ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Розмір сейфу (висота х ширина х глибина), 

мм

Строковість користування сейфом, днів

Плата за один день користування сейфом, грн./доба

Додаткові послуги

14,00

18,00

22,00

28,00

   ✓ Штраф у розмірі 10,00 гривень за кожну прострочену добу за користування сейфом, без ПДВ.

Плата за зберігання в приміщенні установи Банку цінностей, що були вилученні з сейфу при примусовому 

відкритті, складає 30,00 грн. за добу*.

Сплата за примусове відкриття сейфу, заміну замка/виготовлення дублікату ключа здійснюється на підставі 

первинних документів (рахунку-фактури, акту виконаних робіт тощо), які підтверджують понесені Банком 

витрати.

Оформлення внутрішньобанківської довіреності на право 

користування індивідуальним депозитним сейфом
200,00 грн.*

Оформлення заяви на скасування внутрішньобанківської 

довіреності на право користування індивідуальним депозитним 

сейфом

50,00 грн.*

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

   ✓ Вартість плати за добу для сейфів розміру та зазначеного в Договорі про надання в тимчасове користування 

індивідуального Сейфу та Тарифів, діючих на момент нарахування;



1-30 31-90 91-180 181-365 від 366

60*280*400 14,00 12,00 11,00 10,00 8,00

80*280*400 15,00 13,00 12,00 11,00 9,00

130*280*400 17,00 15,00 14,00 13,00 11,00

180*280*400 18,00 16,00 15,00 14,00 12,00

Завдаток за ключ від індивідуального сейфу складає 1000,00 грн., без ПДВ

*ціни вказані з урахуванням ПДВ

Тарифи* на користування індивідуальними сейфами

у Відділенні № 36 ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Розмір сейфу (висота х ширина х глибина), 

мм

Строковість користування сейфом, днів

Плата за один день користування сейфом, грн./доба

Додаткові послуги

   ✓ Штраф у розмірі 10,00 гривень за кожну прострочену добу за користування сейфом, без ПДВ.

Плата за зберігання в приміщенні установи Банку цінностей, що були вилученні з сейфу при примусовому 

відкритті, складає 30,00 грн. за добу*.

Сплата за примусове відкриття сейфу, заміну замка/виготовлення дублікату ключа здійснюється на підставі 

первинних документів (рахунку-фактури, акту виконаних робіт тощо), які підтверджують понесені Банком 

витрати.

Оформлення внутрішньобанківської довіреності на право 

користування індивідуальним депозитним сейфом
200,00 грн.*

Оформлення заяви на скасування внутрішньобанківської 

довіреності на право користування індивідуальним депозитним 

сейфом

50,00 грн.*

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

   ✓ Вартість плати за добу для сейфів розміру та зазначеного в Договорі про надання в тимчасове користування 

індивідуального Сейфу та Тарифів, діючих на момент нарахування;



1-30 31-90 91-180 181-365 від 366

140*260*320 18,00 16,00 14,00 12,00 11,00

165*260*320 19,00 17,00 15,00 13,00 12,00

240*260*320 22,00 20,00 18,00 16,00 15,00

Завдаток за ключ від індивідуального сейфу складає 1200,00 грн., без ПДВ

*ціни вказані з урахуванням ПДВ

   ✓ Штраф у розмірі 10,00 гривень за кожну прострочену добу за користування сейфом, без ПДВ.

Плата за зберігання в приміщенні установи Банку цінностей, що були вилученні з сейфу при примусовому 

відкритті, складає 30,00 грн. за добу*.

Сплата за примусове відкриття сейфу, заміну замка/виготовлення дублікату ключа здійснюється на підставі 

первинних документів (рахунку-фактури, акту виконаних робіт тощо), які підтверджують понесені Банком 

витрати.

Оформлення внутрішньобанківської довіреності на право 

користування індивідуальним депозитним сейфом
200,00 грн.*

Оформлення заяви на скасування внутрішньобанківської 

довіреності на право користування індивідуальним депозитним 

сейфом

50,00 грн.*

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

   ✓ Вартість плати за добу для сейфів розміру та зазначеного в Договорі про надання в тимчасове користування 

індивідуального Сейфу та Тарифів, діючих на момент нарахування;

Тарифи* на користування індивідуальними сейфами

у Відділенні № 39 ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Розмір сейфу (висота х ширина х глибина), 

мм

Строковість користування сейфом, днів

Плата за один день користування сейфом, грн./доба

Додаткові послуги



1-30 31-90 91-180                 більше 181

100*335*430 22,00 18,00 16,00

150*335*430 26,00 22,00 20,00

200*335*430 28,00 24,00 22,00

Завдаток за ключ від індивідуального сейфу складає 1200,00 грн., без ПДВ

*ціни вказані з урахуванням ПДВ

Сплата за примусове відкриття сейфу, заміну замка/виготовлення дублікату ключа здійснюється на підставі 

первинних документів (рахунку-фактури, акту виконаних робіт тощо), які підтверджують понесені Банком 

витрати.

Оформлення заяви на скасування внутрішньобанківської 

довіреності на право користування індивідуальним депозитним 

сейфом

50,00 грн.*

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

   ✓ Вартість плати за добу для сейфів розміру та зазначеного в Договорі про надання в тимчасове користування 

індивідуального Сейфу та Тарифів, діючих на момент нарахування;

14,00

18,00

20,00

Додаткові послуги

Оформлення внутрішньобанківської довіреності на право 

користування індивідуальним депозитним сейфом

   ✓ Штраф у розмірі 10,00 гривень за кожну прострочену добу за користування сейфом, без ПДВ.

Плата за зберігання в приміщенні установи Банку цінностей, що були вилученні з сейфу при примусовому 

відкритті, складає 30,00 грн. за добу*.

Тарифи* на користування індивідуальними сейфами

у Відділенні № 45 ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Розмір сейфу (висота х ширина х глибина), 

мм

Строковість користування сейфом, днів

Плата за один день користування сейфом, грн./доба

200,00 грн.*



1-30 31-90 91-180                 більше 181

100*335*430 22,00 18,00 16,00

150*335*430 26,00 22,00 20,00

200*335*430 30,00 26,00 24,00

Завдаток за ключ від індивідуального сейфу складає 1200,00 грн., без ПДВ

*ціни вказані з урахуванням ПДВ

   ✓ Штраф у розмірі 10,00 гривень за кожну прострочену добу за користування сейфом, без ПДВ.

Плата за зберігання в приміщенні установи Банку цінностей, що були вилученні з сейфу при примусовому 

відкритті, складає 30,00 грн. за добу*.

Тарифи* на користування індивідуальними сейфами

у Відділенні № 46 ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Розмір сейфу (висота х ширина х глибина), 

мм

Строковість користування сейфом, днів

Плата за один день користування сейфом, грн./доба

200,00 грн.*

Сплата за примусове відкриття сейфу, заміну замка/виготовлення дублікату ключа здійснюється на підставі 

первинних документів (рахунку-фактури, акту виконаних робіт тощо), які підтверджують понесені Банком 

витрати.

Оформлення заяви на скасування внутрішньобанківської 

довіреності на право користування індивідуальним депозитним 

сейфом

50,00 грн.*

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

   ✓ Вартість плати за добу для сейфів розміру та зазначеного в Договорі про надання в тимчасове користування 

індивідуального Сейфу та Тарифів, діючих на момент нарахування;

14,00

18,00

22,00

Додаткові послуги

Оформлення внутрішньобанківської довіреності на право 

користування індивідуальним депозитним сейфом



1-30 31-90 91-180 181-365 від 366

95*230*380 19,00 17,00 15,00 13,00 12,00

145*230*380 21,00 19,00 17,00 15,00 14,00

245*230*380 25,00 23,00 21,00 19,00 18,00

295*230*380 28,00 26,00 24,00 22,00 21,00

540*520*400 31,00 29,00 27,00 25,00 24,00

Завдаток за ключ від індивідуального сейфу складає 1200,00 грн., без ПДВ

*ціни вказані з урахуванням ПДВ

   ✓ Штраф у розмірі 10,00 гривень за кожну прострочену добу за користування сейфом, без ПДВ.

Плата за зберігання в приміщенні установи Банку  цінностей, що були вилученні з сейфу при примусовому 

відкритті, складає 30,00 грн. за добу*.

Сплата за примусове відкриття сейфу, заміну замка/виготовлення дублікату ключа здійснюється на підставі 

первинних документів (рахунку-фактури, акту виконаних робіт тощо), які підтверджують понесені Банком 

витрати.

Оформлення внутрішньобанківської довіреності на право 

користування індивідуальним депозитним сейфом
200,00 грн.*

Оформлення заяви на скасування внутрішньобанківської 

довіреності на право користування індивідуальним депозитним 

сейфом

50,00 грн.*

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

   ✓ Вартість плати за добу для сейфів розміру та зазначеного в Договорі про надання в тимчасове 

користування індивідуального Сейфу та Тарифів, діючих на момент нарахування;

Тарифи* на користування індивідуальними сейфами

у Відділенні № 49 ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Розмір сейфу (висота х ширина х глибина), 

мм

Строковість користування сейфом, днів

Плата за один день користування сейфом, грн./доба

Додаткові послуги


