HIRDETMÉNY
a széf-bérlettel és letéttel kapcsolatos szolgáltatások,
valamint az éjjel-nappali bedobótrezorok igénybevételekor
az OTP Bank Nyrt. által felszámított jutalék-, díj- és költségkondíciókról.
1.) Széf-bérlettel kapcsolatos szolgáltatások díjtételei

(Érvényes: a 2014. március 17-ét követően
nyitott szerződések esetében)

a) Széf rekesz bérleti díjak
- Kis méretű rekesz
(8 cm magasságig):
- Közepes méretű rekesz (9-19 cm magasságig):
- Nagy méretű rekesz
(20 cm magasságtól):

2.400,- Ft
3.600,- Ft
6.000,- Ft

vagy
vagy
vagy

4.000,- Ft + 27% ÁFA/hó
5.000,- Ft + 27% ÁFA/hó
8.000,- Ft + 27% ÁFA/hó

Azok a bérlők, akik a bérleti díjat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámláról átutalással egyenlítik ki, a nettó bérleti
díj összegéből 10 % kedvezményben részesülnek.
b) Kulcsóvadék
- Valamennyi rekesz esetében:

20.000,- Ft

c) Ügyfélkártya
- Szerződéskötéskor kiadott kártya díja:
- Kártya pótlás díja

díjmentes
1.500,- Ft + 27% ÁFA/db

d) Széfrekesz rendkívüli forgalmazása

3.000,- Ft + 27% ÁFA

e) Kártérítés értékhatára

minimum: 500.000,- Ft
maximum: 2.000.000,- Ft

- Minimális értékhatár feletti kártérítési igény esetén fizetendő díjtétel (külön nyilatkozat alapján)
500.001,- Ft és 1.000.000,- Ft közötti értékre
1.000.001,- Ft és 2.000.000,- Ft közötti értékre

bérleti díj+ 2.000,- Ft + 27% ÁFA/hó
bérleti díj+ 3.000,- Ft + 27% ÁFA/hó

A széfszámla kamat- és költségmentes
2.) Letétőrzési üzletággal kapcsolatos szolgáltatások díjtételei

(Érvényes: 2012. január 01-től)

a) Kamatozó-, gépkocsinyeremény betétkönyvek, takaréklevelek (2015. december 1-től új szerződés nem köthető.)
- Őrzési alapdíj:

díjmentes

- Sordíj a forgalom után
- Kamatozó betétkönyv:
- Gépkocsinyeremény betétkönyv:
- Takaréklevél:

150,- Ft/tétel*
díjmentes
díjmentes

- Kezelési költség a kivét forgalom után
- Az összeg:

2 ezreléke, minimum 100,- Ft*

- Átutalás
-

OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számlára:
Más hitelintézetnél vezetett számlára:
Postai úton való átutalás feladása:

A mindenkor érvényes
takarékbetétre vonatkozó
Hirdetmény szerint.
(2015. december 1-től új szerződés nem köthető.)

b) Csomagok
-

Alapdíj 20x30x10 cm és 5 kg-ig

600,- Ft + 27 % ÁFA /hó**

-

Alapdíj 30x50x20 cm és 10 kg-ig

800,- Ft + 27 % ÁFA /hó**

-

Alapdíj nagyobbnál vagy nehezebbnél

egyedi/hó
minimum: 1.000,- Ft + 27 % ÁFA/hó**

-

Értékdíj

2 ezrelék
minimum:
400,- Ft + 27 % ÁFA/hó**
maximum: 20.000,- Ft + 27 % ÁFA/hó**
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c) Értékpapírok, értékpapírszerű betéti okiratok
-

(2015. december 1-től új szerződés nem köthető.)

Őrzési alapdíj
-

OTP Bank Nyrt. által kibocsátott értékpapíroknál,
értékpapírszerű betéti okiratoknál

névérték 1 ezreléke
minimum:
100,- Ft + 27 % ÁFA/db/hó**
maximum: 10.000,- Ft + 27 % ÁFA/db/hó**

-

Más Hitelintézet által kibocsátott értékpapíroknál
értékpapírszerű betéti okiratoknál

névérték 2 ezreléke, de
minimum:
200,- Ft + 27 % ÁFA/db/hó**
maximum: 20.000,- Ft + 27 % ÁFA/db/hó**

d) Hitelfedezeti letétőrzés

díjmentes

e) Gyámhatósági letétőrzés (érvényes: 2003. június 12-től)

díjmentes

3.) Éjjel-nappali bedobótrezor

(Érvényes: 1995. május 1-től)

a) Ügyfélkártya (társkártya) díja

200,- Ft/db

b) Elveszett, megrongálódott kártya cseréje

300,- Ft/db

c) Bedobandó készpénz elhelyezéséhez szükséges tasak ára

100,- Ft/db

* Esedékes tárgyévet követő év január 15-ig, a letétőrzés megszűnésekor azonnal.
** Esedékes a tárgynegyedévet követő hónap 15-ig, a letét felvételekor azonnal.
Kiadja: Készpénzgazdálkodási és Értékkezelési Főosztály
2016. április 15.
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