Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) a
széfszolgáltatásra vonatkozó alábbi kondíciós listát 2014. július 7-i hatállyal módosítja:
-

Széfbérlettel összefüggő kondíciós lista lakossági ügyfelek részére

A kondíciós lista az alábbi ponton módosul:
Jelenlegi rendelkezés
A széfbérleti szolgáltatást a bank kizárólag nála
bankszámlával rendelkező ügyfelei részére nyújtja.

I. Széfbérleti díjak
Méretek

*

Kulcskaució (másodkulcs után)
Másodkulcs díja (max 1. db.)
* A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések
összegének 0,01%-a, minimum a feltüntetett összeg. A
minimumként
feltüntetett
összeg
feletti
rész
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint.
Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik folyószámlával
az UniCredit Banknál, úgy a fent feltüntetett díjak
vonatkoznak rá. A kedvezmény visszavonásig érvényes.

2014.07.07-én hatályba lépő rendelkezés
A széfbérleti szolgáltatást a bank kizárólag nála forint
bankszámlával rendelkező ügyfelei részére nyújtja.

I. Széfbérleti díjak
2
Méretek

1

Kulcskaució (másodkulcs után)

3

3, 4

Másodkulcs díja (max 1. db.)
1
A díj számítási módja: a széfbérleti szolgáltatáshoz
kapcsolódó bankszámlán a havi jóváírások és terhelések
összegének 0,01%-a, minimum a feltüntetett összeg. A
minimumként feltüntetett összeg feletti rész felszámításától
a Bank akciós jelleggel eltekint. Amennyiben az ügyfél nem
rendelkezik folyószámlával az UniCredit Banknál, úgy a fent
feltüntetett díjak vonatkoznak rá. A kedvezmény
visszavonásig érvényes.
A kondíciós lista kiegészül a 2-es lábjegyzettel:
2
A széfrekeszek magassági és szélességi méretei
fiókonként eltérőek lehetnek azonos űrtartalom kategórián
belül.
A kondíciós lista kiegészül a 3-as lábjegyzettel:
3
2014.07.07 után kötött szerződés esetén a széf
rekeszekhez minden esetben 2 kulcs (egy első kulcs és egy
másodkulcs) kerül átadásra a Bérlő számára.
A kondíciós lista kiegészül a 4-es lábjegyzettel:
4
2014.07.07 előtt kötött szerződés esetén érvényes díj.
2014.07.07 után megkötött szerződés, vagy 2014.07.07
után létrejött szerződésmódosítás esetén másodkulcs nem
igényelhető.

A fent megnevezett kondíciós lista jelen módosítással nem érintett részei változatlan
tartalommal maradnak hatályban.
Budapest, 2014. június 6.

UniCredit Bank Hungary Zrt.

