Hatályos: 2014. július 7-től

A széfbérleti szolgáltatást a bank kizárólag nála forint bankszámlával
rendelkező ügyfelei részére nyújtja.
I. Széfbérleti díjak1

I.

Méretek2
kis méret
3

(5.000 cm alatt)

II.

közepes méret

3

(5.001 – 12.000 cm )

III.

nagy méret

3

(12.001 – 20.000 cm )

IV.

nettó ár Ft/hó

ÁFA (27%)

Összesen Ft/hó

4 200

1 134

5 334

5 200

1 404

6 604

6 200

1 674

7 874

7 200

1 944

9 144

extra méret
3

(20.000 cm felett)

Fenti árak alkalmazása esetén a széfben elhelyezett tárgyak 6.000.000,- Ft-ig
biztosítva vannak a szerződésben részletezett feltételeknek megfelelően.
II. Egyéb

Kulcskaució (első kulcs után)
Kulcskaució (másodkulcs után) 3
Másodkulcs díja (max 1. db) 3, 4
Széf feltörése, ill. kényszerfeltörése
Megbízás nélküli ügyvitel szabályai
szerinti őrzés/Felelős őrzés díja

Nettó ár
ÁFA (27%) Összesen
Ft/db
Ft
10 000
10 000
50 000
50 000
25 000
6 750
31 750
A feltörés teljes költségét a Bank az
ügyfélre áthárítja.
Mértéke megegyezik a mindenkori széf
bérleti díjjal

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.
2
A széfrekeszek magassági és szélességi méretei fiókonként eltérőek lehetnek azonos űrtartalom kategórián belül.
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.
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 Bank a kondíciós listáiban feltüntetett minden egyes díjat évente egy alkalommal, az
érintett kondíciós lista közzétételét megelőző naptári hónapban publikált Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) éves fogyasztói árindex mértékét 15 százalékponttal meghaladó mértékben
emeli, mely emeléstől az ügyfél számára a Bank kedvező irányba eltérhet.
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