HIRDETMÉNY
a széf-bérlettel kapcsolatos szolgáltatások igénybevételekor az
OTP Bank Nyrt. által felszámított díjtételekről

Hatályos: 2022. március 1-től
A hirdetmény módosítását a 2021. évi infláció - a fogyasztó árakban bekövetkező emelkedés - indokolja,
melynek mértékével a megjelölt díjak emelkednek.
Érvényes a 2020. július 1-től kezdődően megkötött szerződések esetén.
A Hirdetményben történt módosítások dőlten kerültek feltüntetésre.

SZÉF-BÉRLETI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS DÍJTÉTELEK
1. Széfrekesz bérleti díjak
1.1. Első időszaki díj:
Manuális és félautomata széf esetén:
Kis méretű rekesz (8 cm magasságig)

16.548,- Ft

Közepes méretű rekesz (9-19 cm magasságig)

20.685,- Ft

Nagy méretű rekesz (20 cm magasságtól)

33.090,- Ft

Automata széf esetén:
A49 - 4,9 cm magasságig

16.548,- Ft

A83 - 8,3 cm magasságig

20.685,- Ft

A118 - 11,8 cm magasságig

24.816,- Ft

A152 - 15,2 cm magasságig

28.953,- Ft

A186 - 18,6 cm magasságig

33.090,- Ft

1.2. Bérleti díj a 4. naptári hónaptól kezdődően:
Manuális és félautomata széf esetén:
Kis méretű rekesz (8 cm magasságig)

5.516,- Ft / hó

Közepes méretű rekesz (9-19 cm magasságig)

6.895,- Ft / hó

Nagy méretű rekesz (20 cm magasságtól)

11.030,- Ft / hó

Automata széf esetén:
A49 - 4,9 cm magasságig

5.516,- Ft / hó

A83 - 8,3 cm magasságig

6.895,- Ft / hó

A118 - 11,8 cm magasságig

8.272,- Ft / hó

A152 - 15,2 cm magasságig

9.651,- Ft / hó

A186 - 18,6 cm magasságig

11.030,- Ft / hó

2. Kulcsóvadék
Valamennyi rekesz esetében

20.000,- Ft
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3. Ügyfélkártya
Szerződéskötéskor kiadott kártya díja

díjmentes

Kártya pótlás díja

2.068,- Ft / db

4. Széfrekesz rendkívüli forgalmazása
5.

Kártérítés értékhatára

4.137,- Ft

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:
első időszaki díj: első időszaki bérleti díj + 8.274,- Ft
4. naptári hónaptól kezdődően: bérleti díj + 2.758,- Ft / hó
1.000.001,- Ft és 2.000.000,- Ft közötti értékre:
első időszaki díj: első időszaki bérleti díj + 12.411,- Ft
4. naptári hónaptól kezdődően: bérleti díj + 4.137,- Ft / hó

A széfszámla kamat- és költségmentes.
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