
 

 
Тарифи на послуги з використання індивідуальних депозитних сейфів, з 06.02.2017р.: 
 
 
Київське регіональне відділення 

 

04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-д 
 

Розміри індивідуального сейфа 
 

(висота*ширина*глибина), см 

 

Вартість оренди за один день, грн., у т.ч. ПДВ 

6,5х28х37 7,00 

9,5х28х37 8,00 
14,5х28х37                                         10,00 

19,5х28х37                                         12,00 

180x85x80 60,00 
Крім комісії за використання індивідуальних сейфів клієнт вносить заставну плату вартості ключів, замка та його заміни 

(950,00 грн. без ПДВ), що повністю повертається після закінчення дії договору та повернення ключів в належному стані. 

 
 
Київське відділення №2 

 

03150, м. Київ, вул. В.Васильківська, 65 
 

 
Розміри індивідуального сейфа 

 

(висота*ширина*глибина), см 

 
Вартість оренди за один день, грн. у т.ч. ПДВ 

Тариф на загальних 

умовах 

Тариф для осіб, які мають депозитний 
вклад в розмірі від 50 тис. грн. (або 

гривневий еквівалент у доларах США та 
Євро) 

7,5х40х40 7,00 5,00 
10х40х40 8,00 6,00 
15х40х40 9,00 7,00 

20х40х40                 12,00                                      10,00 

90х90х70                 30,00                                      28,00 

Крім комісії за використання індивідуальних сейфів клієнт вносить заставну плату вартості ключів, замка та його заміни 

(500,00 грн. без ПДВ), що повністю повертається після закінчення дії договору та повернення ключів в належному стані. 

 
 
Київське відділення №3 

 
04080, м. Київ, вул. Новоконстянтинівська, 18 

 

Розміри індивідуального сейфа 
 

(висота*ширина*глибина), см 

 

Вартість оренди за один день, грн. у т.ч. ПДВ 

                                    10,0х35х40                                         10,00 

                                    15,0х35х40                                              12,00 

                           180x85x80                                           50,00 

 

Крім комісії за використання індивідуальних сейфів клієнт вносить заставну плату вартості ключів, замка та його заміни 

(500 грн. без ПДВ), що повністю повертається після закінчення дії договору та повернення ключів в належному стані. 

 
 
 
 



Київське відділення №5* 
 
04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, 21 

Розміри індивідуального 

сейфа 

(висота*ширина*глибина), 

см 

Тарифи з ПДВ (вказані в гривнях, за одну добу, відповідно до розмірів 

індивідуальних сейфів), грн 

від 1 до 30 діб від 31 до 90 діб від 91 до 180 діб від 181 до 365 діб 

8х23,4х34,5 13,00 12,00 11,00 9,00 

13х23,4х34,5 15,00 14,00 13,00 11,00 

18х23,4х34,5 16,00 15,00 14,00 12,00 

23х23,4х34,5 21,00 20,00 19,00 17,00 

 

Крім комісії за використання індивідуальних сейфів клієнт вносить заставну плату вартості ключів, замка та його заміни, 

що повністю повертається після дії договору та повернення ключів в належному стані. Заставна вартість складає 950,00 

грн без ПДВ 

  

*Тарифи на послуги з використання індивідуальних депозитних сейфів для даного відділення діють, з 20.06.2017р. 

 

Київське відділення №6* 
 

04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 12 

Розміри індивідуального 

сейфа 

(висота*ширина*глибина), 

см 

Тарифи з ПДВ (вказані в гривнях, за одну добу, відповідно до розмірів 

індивідуальних сейфів), грн 

від 1 до 30 діб від 31 до 90 діб від 91 до 180 діб від 181 до 365 діб 

8,3х23,4х35 13,00 12,00 11,00 9,00 

13,3х23,4х35 15,00 14,00 13,00 11,00 

23х23,4х35 22,00 21,00 20,00 18,00 

 

Крім комісії за використання індивідуальних сейфів клієнт вносить заставну плату вартості ключів, замка та його заміни, 

що повністю повертається після дії договору та повернення ключів в належному стані. Заставна вартість складає 950,00 

грн без ПДВ. 

  

*Тарифи на послуги з використання індивідуальних депозитних сейфів для даного відділення діють, з 15.06.2017р. 

 

Київське відділення №7* 

 

01033, м. Київ, вул. Жилянська 35 

Розміри індивідуального 

сейфа 

(висота*ширина*глибина), 

см 

 

Тарифи з ПДВ (вказані в гривнях, за одну добу, відповідно до розмірів 

індивідуальних сейфів) 

від 1 до 30 діб від 31 до 90 діб від 91 до 180 діб від 181 до 365 діб 

7,5х33,5х43 13,00 12,00 11,00 9,00 

9 х33,5х43 15,00 14,00 13,00 11,00 

15х33,5х43 18,00 17,00 16,00 14,00 

20х33,5х43 23,00 22,00 21,00 19,00 

25х33,5х43 25,00 24,00 23,00 21,00 

30х33,5х43 27,00 26,00 25,00 23,00 

35х33,5х43 29,00 28,00 27,00 25,00 

50х33,5х43 32,00 31,00 30,00 28,00 

100х33,5х43 65,00 60,00 55,00 50,00 

Крім комісії за використання індивідуальних сейфів клієнт вносить заставну плату вартості ключів, замка та його заміни, 

що повністю повертається після дії договору та повернення ключів в належному стані. Заставна вартість складає 950,00 

грн без ПДВ.  

 

* Тарифи на послуги з використання індивідуальних депозитних сейфів для даного відділення діють, з 25.05.2017р. 

 



Київське відділення №9* 

03062, м. Київ, проспект Перемоги, 98/2 

Розміри індивідуального 
сейфа 

(висота*ширина*глибина), см 

Тарифи з ПДВ (вказані в гривнях, за одну добу, відповідно до розмірів 
індивідуальних сейфів), грн 

від 1 до 30 діб від 31 до 90 діб від 91 до 180 діб від 181 до 365 діб 

8,5х23,5х35 13,00 12,00 11,00 9,00 

13х23,5х35 15,00 14,00 13,00 11,00 

23х23,5х35 20,00 19,00 18,00 15,00 

35х23,5х35 27,00 26,00 25,00 23,00 

Крім комісії за використання індивідуальних сейфів клієнт вносить заставну плату вартості ключів, замка та його 
заміни (1000,00 грн без ПДВ), що повністю повертається після дії договору та повернення ключів в належному стані.  

 

* Тарифи на послуги з використання індивідуальних депозитних сейфів для даного відділення діють, з 18.08.2017р. 

 

 

Київське відділення №10* 

03055, м. Київ, проспект Перемоги, 20-а 

Розміри індивідуального 

сейфа 

(висота*ширина*глибина), см 

Тарифи з ПДВ (вказані в гривнях, за одну добу, відповідно до розмірів 

індивідуальних сейфів), грн 

від 1 до 30 діб від 31 до 90 діб від 91 до 180 діб від 181 до 365 діб 

6х23,5х29,5 13,00 12,00 11,00 9,00 

13,5х22,5х29,5 15,00 14,00 13,00 11,00 

Крім комісії за використання індивідуальних сейфів клієнт вносить заставну плату вартості ключів, замка та його заміни 
(1000,00 грн без ПДВ), що повністю повертається після дії договору та повернення ключів в належному стані.  

 

* Тарифи на послуги з використання індивідуальних депозитних сейфів для даного відділення діють, з 12.10.2017р. 

 

 

Київське відділення №12* 

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 8, корпус 5 (літера А)  

Розміри індивідуального 

сейфа 

(висота*ширина*глибина), см 

Тарифи з ПДВ (вказані в гривнях, за одну добу, відповідно до розмірів 

індивідуальних сейфів), грн 

від 1 до 30 діб від 31 до 90 діб від 91 до 180 діб від 181 до 365 діб 

4,5х32,5х48 11,00 10,00 9,00 8,00 

7х32,5х48 13,00 12,00 11,00 9,00 

15х32,5х48 16,00 15,00 14,00 12,00 

20х32,5х48 23,00 22,00 21,00 19,00 

Крім комісії за використання індивідуальних сейфів клієнт вносить заставну плату вартості ключів, замка та його заміни 
(1000,00 грн без ПДВ), що повністю повертається після дії договору та повернення ключів в належному стані.  

 

* Тарифи на послуги з використання індивідуальних депозитних сейфів для даного відділення діють, з 18.10.2017р. 

 

Київського відділення №13* 

02121, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 5-Г 

Розміри індивідуального 

сейфа 

(висота*ширина*глибина), см 

Тарифи з ПДВ (вказані в гривнях, за одну добу, відповідно до розмірів 

індивідуальних сейфів), грн 

від 1 до 30 діб від 31 до 90 діб від 91 до 180 діб від 181 до 365 діб 

                   6х25х30 10,00 9,00 8,00 7,00 

8х25х30 12,00 11,00 10,00 8,00 

13х25х30 15,00 14,00 13,00 11,00 

23х25х30 20,00 19,00 18,00 16,00 

Крім комісії за використання індивідуальних сейфів клієнт вносить заставну плату вартості ключів, замка та його заміни                 

(1 000,00 грн. без ПДВ), що повністю повертається після закінчення дії договору та повернення ключів в належному стані. 

 

* Тарифи на послуги з використання індивідуальних депозитних сейфів для даного відділення діють, з 06.02.2018р. 

 

 



Білоцерківське регіональне відділення* 

09100, місто Біла Церква, вулиця Театральна, будинок 11, приміщення 5. 

Розміри 

індивідуального сейфа 

(висота х ширина х глибина), 

см 

Тарифи з ПДВ (вказані в гривнях, за одну добу, відповідно до розмірів 

індивідуальних сейфів), грн 

від 1 до 30 діб від 31 до 90 діб від 91 до 180 діб від 181 до 365 діб 

4,5 х 24 х 36 7,00 6,00 5,00 4,00 

6 х 24 х 36 8,00 7,00 6,00 5,00 

8,5 х 24 х 36 9,00 8,00 7,00 6,00 

20 х 24 х 36 12,00 11,00 10,00 9,00 

Крім комісії за використання індивідуальних сейфів клієнт вносить заставну плату вартості ключів, замка та його заміни   

(1 000,00 грн. без ПДВ), що повністю повертається після закінчення дії договору та повернення ключів в належному стані. 

 

* Тарифи на послуги з використання індивідуальних депозитних сейфів для даного відділення діють, з 15.02.2018р 

 

 

Волинське регіональне відділення 

 
43025, м. Луцьк, просп. Волі, 33-а 

Розміри індивідуального 
сейфа 

 

(висота*ширина*глибин
а), см 

Оренда від 1 
 

дня до 30 

днів місяця 

Оренда від 31 

дня до 90 днів 

Оренда від 91  

дня до 180 днів 

Оренда від 181 
до 365 днів 

 

 

Вартість у грн./1 день у т.ч. ПДВ 
 

 

 

6х28х39 5,00 4,75 4,50 4,25 

8х28х39 7,00 6,65 6,30 5,95 

13х28х39 8,00 7,60 7,20 6,80 

18х28х39 9,00 8,55 8,10 7,65 

7,5х33х45 6,00 5,70 5,40 5,10 

10х33х45 7,00 6,65 6,30 5,95 

14х33х45 8,00 7,60 7,20 6,80 

10х28х39 
 

7,00 6,65 6,30 5,95 

20х28х39 
 

12,00 11,40 10,80 10,20 

30х28х39 
 

18,00 17,10 16,20 15,30 

 

Крім комісії за використання індивідуальних сейфів клієнт вносить заставну плату вартості ключів, замка та його заміни 

(800 грн. без ПДВ), що повністю повертається після закінчення дії договору та повернення ключів в належному стані. 

 
 
 
Житомирське регіональне відділення*  

 
10014, м. Житомир, вул. Покровська, 18 

Розміри індивідуального 

сейфа 

(висота*ширина*глибина), см 

Тарифи з ПДВ (вказані в гривнях, за одну добу, відповідно до розмірів 

індивідуальних сейфів), грн 

від 1 до 30 діб від 31 до 90 діб від 91 до 180 діб від 181 до 365 діб 

10х25х40 10,00 9,00 8,00 6,00 

15х25х40 15,00 14,00 13,00 11,00 

20х25х40 17,00 16,00 15,00 13,00 

25х25х40 20,00 19,00 18,00 15,00 

40х25х40 30,00 29,00 28,00 26,00 

Крім комісії за використання індивідуальних сейфів клієнт вносить заставну плату вартості ключів, замка та його заміни 
(1000,00 грн без ПДВ), що повністю повертається після дії договору та повернення ключів в належному стані.  

 

* Тарифи на послуги з використання індивідуальних депозитних сейфів для даного відділення діють, з 05.07.2017р. 

 
 



Запорізьке регіональне відділення* 
 

69063, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 36 

 
 

Розміри індивідуального сейфа 
 

(висота*ширина*глибина), см 

Оренда від 1 
дня до 1 

місяця* 

Оренда від 1 до 

3-х місяців 

Оренда від 3 до 6 

місяців 

Оренда від 6 
місяців до 1 

року 

Вартість у 

грн./1 день у 

т.ч. ПДВ 

 

Вартість у грн./1 місяць* у т.ч. ПДВ 

6х25х30 7,00            210,00         200,00           190,00 

8х25х30 9,00            270,00         260,00            250,00 

8х28х41 10,00            300,00         290,00            280,00 

13х25х30 14,00 420,00 410,00 400,00 
13х28х41 15,00 450,00 440,00 430,00 

18х25х30 17,00 510,00 500,00 490,00 

23х28х41 20,00 600,00 590,00 580,00 

   *1місяць – 30 календарних днів 

Крім комісії за використання індивідуальних сейфів клієнт вносить заставну плату вартості ключів, замка та його заміни 

(950 грн. без ПДВ), що повністю повертається після закінчення дії договору та повернення ключів в належному стані. 

 

* Тарифи на послуги з використання індивідуальних депозитних сейфів для даного відділення діють, з 06.11.2017р. 

 

 

Івано-Франківське регіональне відділення 

 
76004, Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 22 а 

 

 
 

Розміри індивідуального 
сейфа 

 

(висота*ширина*глибина), 
см 

Оренда від 1 
 

дня до 1 

місяця 

Оренда від 1 до 

3-х місяців 

Оренда від 3 до 6 

місяців 

Оренда від 6 
 

місяців до 1 

року 
Вартість у 

грн./1 день у 
т.ч. ПДВ 

 

Вартість у грн./1 місяць у т.ч. ПДВ 

6х25х30 5,00           150,00       140,00          130,00 

8х25х30 6,00           170,00        160,00          140,00 

13х25х30 9,00 260,00         250,00           240,00 

18х25х30 10,00 300,00 290,00 280,00 

Крім комісії за використання індивідуальних сейфів клієнт вносить заставну плату вартості ключів, замка та його заміни 

(950 грн.  без  ПДВ), що повністю повертається після закінчення дії договору та повернення ключів в належному стані. 

 
 
Криворізьке відділення* 

 
50027, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, будинок 13, приміщення 28 

Розміри індивідуального 
сейфа 
(висота*ширина*глибина), см 

Тарифи з ПДВ (вказані в гривнях, за одну добу, відповідно до розмірів 
індивідуальних сейфів), грн 

від 1 до 30 діб від 31 до 90 діб від 91 до 180 діб від 181 до 365 діб 

7х27х39 11,00 10,00 9,00 7,00 

13х27х39 14,00 13,00 12,00 10,00 

17,5х27х39 16,00 15,00 14,00 13,00 

28х27х39 20,00 19,00 18,00 17,00 

 
Крім комісії за використання індивідуальних сейфів клієнт вносить заставну плату вартості ключів, замка та його заміни 
(1 000,00 грн. без ПДВ), що повністю повертається після закінчення дії договору та повернення ключів в належному 
стані. 

 

* Тарифи на послуги з використання індивідуальних депозитних сейфів для даного відділення діють, з 18.04.2018р. 
 
 
 



Львівське відділення №3* 
 
79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців 4. 

Розміри індивідуального 

сейфа 

(висота*ширина*глибина), 

см 

Тарифи з ПДВ (вказані в гривнях, за одну добу, відповідно до розмірів 

індивідуальних сейфів), грн 

від 1 до 30 діб від 31 до 90 діб від 91 до 180 діб від 181 до 365 діб 

3,5х28,5х39,5 6,00 5,00 4,00 3,00 

6,0х28,5х39,5 8,00 7,00 6,00 4,00 

8,5х28,5х39,5 10,00 9,00 8,00 6,00 

9,5х19,5х34,5 

13,5х28,5х39,5 12,00 11,00 10,00 8,00 

14х20х34,5 

18х28,5х39,5 13,00 12,00 11,00 9,00 

23,5х19,5х34,5 15,00 14,00 13,00 11,00 

23,5х28,5х39,5 

29х19,5х34,5 16,00 15,00 14,00 12,00 

30х19,5х34,5 17,00 16,00 15,00 13,00 

Крім комісії за використання індивідуальних сейфів клієнт вносить заставну плату вартості ключів, замка та його 

заміни, що повністю повертається після дії договору та повернення ключів в належному стані. Заставна вартість 

складає 700,00 грн без ПДВ. 

  

 *Тарифи на послуги з використання індивідуальних депозитних сейфів для даного відділення діють, з 25.05.2017р. 

 
 
Миколаївське регіональне відділення 

 
54030, м. Миколаїв, вул. Спаська, 13/1 

Розміри індивідуального 
сейфа 

 

(висота*ширина*глибина), см 

Оренда від 1дня 
до 

1 місяця 

Оренда від 1 

до 3-х місяців 

Оренда від 3 

до 6 місяців 

  Оренда від 6 
 

місяців до 1 

року 
Вартість у 
грн./1 день у 
т.ч. ПДВ 

 
Вартість у грн./1 місяць у т.ч. ПДВ 

6х28х41 5,00        142,50 135,00 127,50 

8х28х41 6,00         171,00 162,00 153,00 

13х28х41 7,00         199,50 189,00 178,50 
18х28х41 8,00 228,00  216,00   204,00 

Крім комісії за використання індивідуальних сейфів клієнт вносить заставну плату вартості ключів, замка та його заміни 

(950 грн. без ПДВ), що повністю повертається після закінчення дії договору та повернення ключів в належному стані. 

 

Одеське відділення №1* 

 

65012, м. Одеса, вул. Канатна, 81 

Розміри індивідуального 

сейфа 

(висота*ширина*глибина), 

см 

Тарифи з ПДВ (вказані в гривнях, за одну добу, відповідно до розмірів 

індивідуальних сейфів), грн 

від 1 до 30 діб від 31 до 90 діб від 91 до 180 діб від 181 до 365 діб 

                   6х25х30 10,00 9,00 8,00 7,00 

8х25х30 12,00 11,00 10,00 8,00 

13х25х30 15,00 14,00 13,00 11,00 

23х25х30 20,00 19,00 18,00 16,00 

Крім комісії за використання індивідуальних сейфів клієнт вносить заставну плату вартості ключів, замка та його заміни  

(1 000,00 грн. без ПДВ), що повністю повертається після закінчення дії договору та повернення ключів в належному стані. 

 

* Тарифи на послуги з використання індивідуальних депозитних сейфів для даного відділення діють, з 05.01.2018р. 

 

 



Харківське регіональне відділення 

61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 12 
Розміри індивідуального 

сейфа 
 

(висота*ширина*глибина), см 

Оренда від 1дня 
до 

 1 місяця 

Оренда від 1 до  

3-х місяців 

Оренда від 3 

 до 

 6 місяців 

Оренда від 6 
 

місяців до 1 

року 

Вартість у 
грн./1 день у 
т.ч. ПДВ 

 

Вартість у грн./1 місяць у т.ч. ПДВ 

                6х28х41 7,00 199,50         189,00          178,50 

     8х28х41 8,00 228,00 216,00           204,00 

13х28х41 9,00 256,50 243,00 229,50 
18х28х41 11,00 313,50 297,00 280,50 

50х30х40 21,00 598,00 567,00 535,00 

Крім комісії за використання індивідуальних сейфів клієнт вносить заставну плату вартості ключів, замка та його заміни 

(950,00 грн. без ПДВ), що повністю повертається після закінчення дії договору та повернення ключів в належному стані. 


