
Заполняет представитель Банка, который идентифицирует Клиента 
Документ подписан в моем присутствии. Подтверждаю  личность и подпись / -и Клиента / Представителя / -ей Клиента. 

(должность представителя Банка, имя, фамилия) (подпись) (дата) 

Заявление на аренду индивидуального Cейфа №. 

Условия аренды индивидуального Сейфа 
Банк предоставляет Клиенту во временное пользование (аренду) индивидуальный Сейф в хранилище, расположенном в Банке (далее в тексте – 

Сейф), а Клиент принимает и оплачивает аренду Сейфа в соответствии с условиями заявления: 

Банк несет ответственность исключительно за сохранность ключа / ключей от Сейфа, которые Клиент сдал Банку на хранение после 
посещения Сейфа, о чем была внесена соответствующая запись в Акт, подписанный Сторонами. 

Дата начала аренды  Дата окончания аренды 

Оплата за аренду Cейфа (цифрами):  Валюта (прописью)    

Подтверждаю, что вся информация предоставлена в полном объеме и является достоверной. 
Обязуюсь незамедлительно, в письменном виде, информировать Банк о любых изменениях в предоставленной выше информации. Информирован о том, что, 
согласно Общим правилам сделок, Заявление является неотъемлемой частью Договора и его подписание со стороны Клиента означает выражение воли Клиента 
на подписание Договора, если для соответствующей Банковской услуги не предусмотрено заключение Специального договора. 

Клиент /  
Представитель Клиента 

(должность представителя) (имя, фамилия) (подпись) 

Представитель Клиента 
(должность представителя) (имя, фамилия) (подпись) М.п.

На основании этого заявления Клиенту предоставляется во временное пользование (аренду) индивидуальный Сейф в хранилище Банка. 

Отметка об окончании аренды индивидуального Сейфа: 
(дата)
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(должность представителя) (имя, фамилия) (подпись) 

Представитель Клиента 
(должность представителя) (имя, фамилия) (подпись) М.п.

(подпись) (дата) (должность представителя Банка, имя, фамилия) 
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Номер Cейфа Размер Cейфа    

Вид хранения ключей: 

Оба ключа хранятся у Клиента Первый ключ хранится у Клиента, второй ключ хранится в Банке Оба ключа хранятся в Банке 

Особые условия (отдельное приложение) 
Нет Есть (дата , приложение №. )   или других условиях.

Бланк «Особые условия» заполняется, если Стороны 
договорились о поправках в Общих правилах сделок, тарифах 

CIF Клиента A 

Дата Место 

Клиент 
(имя, фамилия / наименование предприятия) 

Персональный код (дата рождения) / Регистрационный номер 

AS LPB Bank  •  Reģ. Nr. 50103189561  •  SWIFT: LAPBLV2X
Brīvības iela 54, Rīga, LV-1011  •  Tālr. +371 6 777 2 999  •  info@lpb.lv  •  www.lpb.lv
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