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I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
 
(1) Az OTP Bank Nyrt. – az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként 
létrejött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1997. november 27. napján 
kelt, 983/1997/F. számú tevékenységi engedélyében foglalt felhatalmazása alapján 
jogosult devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek részére 
hitelintézeti szolgáltatásokat nyújtani. 

(1) A Bank és az Ügyfél között pénzügyi szolgáltatás nyújtására létrejött 
szerződésben nem szabályozott kérdésekben mindenekelőtt a Bank 
Üzletszabályzatai és Hirdetményei, az abban nem szabályozott kérdésekben 
a) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), 
b) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.), 
c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), 
d) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”, GDPR) 

e) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény (továbbiakban: Nytv.), 

valamint a szerződés tárgyát képező jogviszonnyal összefüggő egyéb jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak. 
 
(2) Meghatározások: 

a/ Bérbeadó: OTP Bank Nyrt., illetve a széfrekeszt bérbeadó OTP Bank Nyrt. 
fiók 

b/ Bérlő/Bérlőtárs: az OTP Bank Nyrt-vel a Széf-bérleti szerződést megkötő 
természetes vagy jogi személy. Jelen Üzletszabályzatban ahol a Bérlőtárs 
nem kerül kifejezetten megjelölésre, a Bérlő kifejezés alatt a Bérlőtársat is 
értjük. 

c/ sajátkártya: az ügyfél birtokában lévő bármilyen, Magyarországon 
kibocsátott mágnescsíkos bankkártya, amely a kiválasztott széfrekeszhez 
történő hozzárendelést követően alkalmas a félautomata, kártya-
használattal összekötött rekesz bérlője részére a páncélterembe történő 
belépésre és a rekeszhez való hozzáférésre 

d/ széfkártya: a sajátkártya és az ügyfélkártya együttes meghatározása 

e/ széfrekesz, rekesz: a hagyományos és félautomata rendszerű széfek 
esetében az értékek elhelyezésre szolgál. A kifejezés az automata széf 
esetében az értékek tárolására szolgáló dobozt is magába foglalja. 
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f/ teljes bizonyító erejű magánokirat: A a polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés szerinti magánokirat azzal, 
hogy az OTP Bank a kiállító által saját kezűleg írt és aláírt okiratot nem 
fogadja el. 

g/ ügyfélkártya: a Bérbeadó tulajdonát képező mágnescsíkos kártya, amely 
a kártyás rendszerű széf Bérlői részére a kiválasztott széfrekeszhez 
történő hozzárendelést követően a páncélterembe történő belépést, és a 
rekeszhez való hozzáférést biztosítja 

h/ ügyfélkulcs: a széfrekesz zárszerkezetéhez tartozó kulcsok, amelyek a 
széf Bérlője részére kiszolgáltatásra kerülnek 

 
II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1. Széfrekesz bérbeadása 
 
(3) A Bérlő ez irányú kérésére a Bérbeadó kijelölt fiókjaiban szabad kapacitás 
rendelkezésre állása esetén széfrekeszt ad bérbe.  

(4) A széfberendezést üzemeltető fiókok címe a Bérbeadó honlapján 
(www.otpbank.hu) megtalálható. 

(5) A széfberendezést üzemeltető fiókoknál különböző rendszerű (mechanikus; 
félautomata kártyás; 0-24 óráig üzemelő automata kártyás rendszerű) és kapacitású 
széfberendezések kerültek telepítésre, amelyek különböző méretű széfrekeszeket 
tartalmaznak. 

(6) Automata széfberendezés esetén a széfkártya használata széf-ügyintézői 
beavatkozás nélkül 0-24 óráig teszi lehetővé a széfterembe történő belépést és az 
ügyfél számára a bérelt rekesz felnyitását. A rekeszben elhelyezhető értéktárgyak, 
okmányok, iratok, illetve egyéb személyes tárgyak maximális súlya automata 
széfberendezés esetén meghatározásra kerül. 

(7) Automata széfberendezés bérlése esetén a Széf-bérleti szerződés mellékleteként 
a Bérlő részére átadásra kerül a Használati Rend, amely a forgalmazás során 
követendő eljárást tartalmazza és amelynek betartása a Bérlő részére kötelező. 

(8) Széfrekesz bérbeadásának feltétele, hogy az adott, széfberendezést üzemeltető 
fiókban legyen megfelelő méretű üres széfrekesz, továbbá hogy a Bérbeadó és a 
Bérlő között Széf-bérleti szerződés megkötésre kerüljön.  

(9) A széf-bérleti szolgáltatás igénybevétele és a szolgáltatással kapcsolatos minden 
egyéb cselekmény (pld.: Bérlőtárs bejelentése, meghatalmazás adása) megtétele 
kizárólag abban a fiókban lehetséges, amelyben a Bérlő által bérelt széfrekesz 
megtalálható. 

http://www.otpbank.hu/
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(10) Széf-bérleti szerződés kizárólag határozatlan időre köthető. 

(11) Széfrekeszt bel- és külföldi - 18. életévüket betöltő - természetes személyek, jogi 
személyek és társasházak bérelhetnek. 

(12) A Bérbeadó nem magyarországi személy vagy szervezet, valamint nem 
Magyarországon tartózkodó személy vagy szervezet által kiállított okiratot az OTP 
Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatában szabályozottak szerint fogad el. 

(13) Széf-bérleti szerződést csak a Bérbeadónál díjhátralékkal nem rendelkező 
Bérlők köthetnek. 

(14) Egy rekeszt legfeljebb 2 Bérlőtárs bérelhet. 

(15) Bérlőtársak esetén a Bérlők a Széf-bérleti szerződés megkötésekor írásban 
rögzítik, hogy külön-külön vagy csak együtt rendelkezhetnek a széfrekesz felett. 

(16) Bérlőtársi jogviszony esetén a Bérlőtársakat azonos jogok illetik meg, 
kötelezettségeikért pedig egyetemlegesen felelnek a Bérbeadó felé. A rekeszben 
történő forgalmazásért a Bérlőtársak kizárólag egymásnak tartoznak felelősséggel.  

(17) A Bérlőtársak egymás közötti, bármely Bérlőtárs rendelkezési jogát a másikkal 
szemben korlátozó megállapodása a Bérbeadó irányában hatálytalan, kivéve a (15) 
bekezdésben említett rendelkezés. 

(18) A Széf-bérleti szerződés megkötésekor a rekeszt bérelni kívánó természetes 
személy(ek)nek kétséget kizáró módon személyazonosító okmány bemutatásával 
igazolnia/igazolniuk kell személyét/személyüket. 

(19) Jogi személyek csak saját szervezetük részére bérelhetnek széfrekeszt.  

(20) Széf-bérleti szerződés megkötésekor jogi személyek azonosítása 30 napnál 
nem régebbi cégkivonat vagy nyilvántartásba vételt igazoló okirat és a megfelelő 
aláírási címpéldányok alapján történik.  

(21) Társasházak esetén a számlanyitás dokumentumain túl szükséges bemutatni a 
Széf-bérleti szerződés megkötésére, annak aláíróira és a kulcskezelőre vonatkozó 
közgyűlési határozatot és a széf kulcs birtoklására jogosult személy adatait.  

(22) A Bérbeadó a Széf-bérleti szerződés megkötésekor a mindenkor hatályos 
pénzmosás megelőzéséről szóló jogszabályoknak és a Bérbeadó ügyfélazonosítási 
rendjéről szóló Hirdetményének megfelelően, az azokban meghatározott okmányok 
alapján tartja nyilván és azonosítja a Bérlőt. Az azonosítás során a Bérbeadó 
jogosult továbbá ellenőrzés céljából a Bérlő bármely törzsadatát tartalmazó okmányt, 
igazolványt elkérni és a Bérbeadó által nyilvántartott törzsadatokkal összevetni, 
eltérés esetén a Bérlő bármely nyilatkozatának, rendelkezésének, megbízásának 
teljesítését megtagadni. 
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(23) A Bérlő köteles bármely, a Bérbeadó nyilvántartásában szereplő törzsadatának, 
így különösen nevének, állandó lakhelyének, illetve székhelyének, telephelyének, 
levelezési címének, hatósági igazolványának, hatósági bizonyítványának, 
képviselőjének, adóazonosító jelének, adószámának megváltozásáról a Bérbeadót öt 
munkanapon belül értesíteni és egyidejűleg a törzsadat módosítás elvégzéséhez 
bemutatni, illetve fénymásolat készítés céljából átadni a változást hitelt érdemlően 
igazoló okiratokat. 

(24) A Bérbeadó jogosult a Széf-bérleti szerződés megkötésekor és azt követően 
bármikor a Bérlőtől aláírásmintát kérni, és azzal a Bérlő bármely nyilatkozatának, 
rendelkezésének teljesítése előtt a nyilatkozaton, rendelkezésen szereplő aláírást 
összevetni. Aláírásminta csak személyesen, vagy közjegyző által hitelesített okiraton 
(aláírási címpéldány) adható. Amennyiben az aláírásminta és a nyilatkozaton, 
rendelkezésen szereplő aláírás között a Bérbeadó feltételezése alapján eltérés van, 
úgy a nyilatkozat, rendelkezés teljesítése megtagadható. 

(25) A Bérlő felelőssége, hogy bármely írásbeli nyilatkozatán, rendelkezésén 
szereplő aláírása megfeleljen a mindenkori Bérbeadó által nyilvántartott 
aláírásmintájának. Aláírásának az aláírásmintához képest történt időközbeni 
megváltozása esetén a Bérlő köteles haladéktalanul újabb aláírásminta felvételét 
kérni a Bérbeadótól. 

(26) A Bérlő köteles azonnal értesíteni a Bérbeadót, ha bármely, a Bérbeadó által 
személyazonosításra használt vagy jogszabály szerint személyazonosításra 
használható okirata elveszik vagy ellopják.  

(27) A Bérbeadó a Bérlőt a számlanyitást követően törzsadatai és saját vagy 
képviselői aláírásmintája alapján azonosítja attól függően, hogy a Bérlő személyesen 
vagy képviselője útján jár-e el. 

(28) A (23), (25) és (26) bekezdésekben meghatározottak elmulasztásából vagy nem 
megfelelő teljesítéséből eredő teljes kár a Bérlőt terheli. A Bérbeadó egyáltalán nem 
vállal felelősséget a Bérlő személyazonosító okiratának illetéktelen felhasználásából 
eredő károkért, kivéve, ha az jogerős bírói ítéletben megállapítottan a Bérbeadó 
dolgozójának bűncselekményével áll ok-okozati összefüggésben vagy jogszabály 
kötelezővé teszi. 

(29) A Bérbeadó kötelezettséget vállal a Bérlő által bérelt rekesz tartalmának 
biztonságos megőrzésére. 

(30) A Bérbeadó Hirdetményben meghatározott értékhatárig nyújt anyagi kártérítést 
díjhátralékkal nem rendelkező Bérlő részére abban az esetben, ha a Széf-bérleti 
szerződés tartama alatt a rekesz, illetve kazetta külső elháríthatatlan ok következtében 
megsemmisül, illetve olyan mértékben megrongálódik, hogy a rekeszben elhelyezett 
értékek visszaszolgáltatására nincs mód.  
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(31) A Bérbeadó a széfrekeszben elhelyezett értéktárgyakban bekövetkezett kárért a 
piaci értéket meghaladóan felelősséget nem vállal, ennek megfelelően az esetleges 
előszereteti- vagy eszmei érték megtérítésére a Bérlő semmilyen körülmények között 
nem tarthat igényt. 

(32) A Bérbeadó nem felel azokért a károkért, amelyek a széfrekeszben elhelyezett 
tárgy jellegéből adódó elváltozásokból vagy különös kezelést igénylő tulajdonságaiból 
erednek. 

(33) A Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért, amelyet a Széf-bérleti 
szerződés vagy a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseinek megszegésével a 
Bérbeadónak okoz. 

(34) A Bérlőnek lehetősége van magasabb összegű kártérítési igény bejelentésére is 
a Bérbeadó által közzétett Hirdetményben meghatározott díj megfizetése mellett, az 
abban meghatározott értékhatárig. 

(35) A kár bekövetkezésének tényét, a kár mértékét és a károkozó magatartás és a 
bekövetkezett kár közötti ok-okozati összefüggést minden esetben az a fél köteles 
bizonyítani, aki arra hivatkozik. 

(36) Amennyiben a Bérlő a széfrekeszben elhelyezett értéktárgy károsodását vagy 
hiányát észleli, haladéktalanul köteles azt a Bérbeadó tudomására hozni, amelyről a 
Bérbeadónak jegyzőkönyvet kell felvennie. Ennek elmulasztása esetén a Bérlő 
kártérítésre nem tarthat igényt. A jegyzőkönyvnek kötelezően tartalmaznia kell a 
károsodás feltételezhető okát, mértékét, jellegét és a károsodott vagy elveszett tárgy 
körülírását, Bérlő által becsült értékét. A jegyzőkönyvet a Bérbeadó két 
alkalmazottjának és a Bérlőnek alá kell írnia.  

(37) A Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a kárjegyzőkönyvben szereplő 
tárgyak becsült értékének valódiságtartalmát felülvizsgálja. 

(38) A biztosítás hatálya nem terjed ki arra az esetre, ha tűz, betöréses lopás, rablás 
bármilyen jellegű háborús esemény vagy belső zavargás és az ezzel kapcsolatos 
katonai vagy rendőri akcióval, természeti katasztrófával egyidejűleg vagy ezzel 
közvetlen vagy közvetett összefüggésben következik be. 

(39)  A széfrekesz értéktárgyak, okmányok, iratok, illetve egyéb személyes tárgyak 
elhelyezésére és megőrzésére vehető igénybe.  

(40) A rekeszben nem helyezhető el:  

a/ fegyver, lőszer; 

b/ gyúlékony, robbanó, mérgező, sugárzó, hasadó, maró, romlandó, 
tűzveszélyes, kellemetlen szagot, hanghatást keltő, illetve egészségre 
ártalmas vagy környezetkárosító hatást előidéző anyag; 
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c/ öngyulladásra képes vagy tüzet, robbanást okoz(hat)ó anyag, dolog; 

d/ vegyszer; 

e/ élőlény;  

f/ folyamatos karbantartást, állagmegóvást igénylő értéktárgy, eszköz; 

g/ a Bérbeadónál működő elektronikus és egyéb rendszereket megfigyelő, 
zavaró, károsító anyag, eszköz; 

h/ bármely dolog, amely a Bérbeadó épületének vagy alkalmazottainak 
biztonságát veszélyezteti; 

i/ olyan dolog, amelynek birtoklását jogszabály tiltja, bünteti, korlátozza; 

j/ olyan dolog, amely más széfrekeszében elhelyezett tárgyakat 
használhatatlanná teheti vagy értékét csökkentheti. 

(41) Fenti tilalmak betartását a Bérbeadó - a Bérlő jelenlétében, különösen indokolt 
esetben jelenléte nélkül - a széfrekesz tartalmának megtekintésével bármikor 
ellenőrizheti. A tilalmak be nem tartásából eredő károkért és felmerülő költségekért a 
Bérlő helytállni tartozik, továbbá a Bérbeadó élhet a Széf-bérleti szerződés azonnali 
hatályú felmondás jogával. 

(42) A Bérbeadó a széfrekesz tartalmát nem ismeri, a Bérbeadót az elhelyezett 
tárgyak, a Bérlő és meghatalmazottai tekintetében a banktitokra vonatkozó 
jogszabályi előírások szerinti titoktartási kötelezettség terheli. 

(43) A (42) bekezdésben leírtak alól kivételt képez, ha a Bérbeadó olyan tárgyat talál 
a széfrekeszben, amelynek birtoklása jogszabályba ütközik vagy hatósági 
engedélyhez kötött, illetve amelyről joggal feltételezhető, hogy bűncselekménnyel 
kapcsolatos vagy bűncselekmény által került a Bérlő birtokába vagy amelyet 
bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak. Az ilyen tárgyakat a Bérbeadó 
tekintet nélkül arra, hogy a Bérlő a birtokláshoz szükséges engedéllyel rendelkezik-e 
vagy sem a Bérlő egyidejű értesítése mellett haladéktalanul átadja az illetékes 
hatóság részére. 

(44) A Bérlő által bérelt széfrekeszt albérletbe adni nem lehet, a bérleti jogot a Bérlő 
másnak nem adhatja át. 

(45) A Széf-bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg a Bérbeadó a rekesz 
felnyitásához hagyományos zárszerkezettel működő rekesz esetén a rekesz 
zárszerkezetéhez tartozó valamennyi ügyfélkulcsot, beépíthető zárszerkezet esetén 
eredeti csomagolásban lévő 2 db azonos kulccsal ellátott zárszerkezetet, az 
automata széfrekesz zárszerkezetéhez 2 db kulcsot biztosít. A zárszerkezetet a 
Bérbeadó munkatársa helyezi el a rekesz zárhelyére a Bérlő jelenlétében. 
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(46) Félautomata és automata rekesz esetén, amennyiben a Bérlő nem rendelkezik 
megfelelő mágnescsíkos bankkártyával, a széfterembe történő belépéshez és a 
széfrekesz felnyitásához a Bérbeadó díjmentesen személyenként 1-1 darab 
ügyfélkártyát biztosít. 

(47) Az ügyfélkártya használatával személyazonosság vizsgálata nélkül van 
lehetőség a széfterembe belépni és a széfrekeszt felnyitni. A Bérbeadó a széfrekesz 
felnyitójának mindenkor a Bérlőt tekinti. 

(48) A rekeszhez rendelt széfkártyákhoz különböző PIN kódok tartoznak, amelyeket 
a számítógépes rendszer és önmaga számára a Bérlő, illetve a Bérlő által 
meghatalmazott személy(ek) ad(nak) meg. A PIN kódok titkosak, azokat a Bérbeadó 
sem ismeri, ezért azoknak elfelejtése vagy elvesztése esetén a Bérlő nem tud a 
széfterembe bejutni. 

(49) A Bérlőnek, illetve az általa meghatalmazott személy(ek)nek a széfkártyák PIN 
kódját titkosan kell kezelnie, annak illetéktelen személlyel történő közléséből, illetve 
tudomására jutásából eredő saját-, valamint a Bérbeadónak okozott kárt teljes 
mértékben viselnie kell. 

(50) Az ügyfélkártya elvesztése, illetve megrongálódása esetén az új ügyfélkártya 
biztosításával kapcsolatosan felmerülő tényleges költségek a Bérlőt terhelik, 
amelynek mértékét a Bérbeadó Hirdetményben teszi közzé. Az ügyfélkártya díját az 
új ügyfélkártya kiszolgáltatásával egyidejűleg kell a Bérlőnek befizetnie. 

(51) A rekesz kulcsainak és a rekeszhez esetlegesen tartozó ügyfélkártyák 
átvételével egyidejűleg a Bérlőnek a Bérbeadó mindenkori Hirdetményében 
meghatározott összegű kulcsóvadékot kell megfizetnie. 

(52) A kulcsóvadék összege részét képezi annak az esetlegesen felmerülő 
költség(ek)nek, amely(ek) a rekesz egyik vagy mindkét kulcsának, illetve a rekesz 
felnyitása, új zárszerkezet biztosítása során merülhet(nek) fel. Az eredeti – nem 
javított zárú - kulcsok és esetleges ügyfélkártyák visszaszolgáltatásakor a 
kulcsóvadék összegét a Bérbeadó visszafizeti a Bérlőnek. 

(53) Amennyiben a zárátalakítás, vagy zárcsere miatti kulcsóvadék felhasználásra 
kerül, akkor a Hirdetmény szerinti kulcsóvadék összegét - a bérlet folytatása esetén - 
a Bérlőnek újra be kell fizetnie. 

(54) A rekeszkulcsok, a rekeszhez tartozó kazetta a Bérbeadó tulajdonát képezik, 
amelyek harmadik személy részére nem adhatók át, róluk másolat nem készíthető, a 
kazetta a páncélteremből el nem vihető.  

(55) E tilalmak megszegése esetén a Bérbeadót megilleti az azonnali hatállyal 
történő felmondás joga. 
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(56) A Bérlő és meghatalmazottai kötelesek a rekesz kulcsait gondosan megőrizni, 
mert azok elvesztéséből, illetve jogtalan felhasználásából származó kárért a 
Bérbeadó felelősséget nem vállal, továbbá a Bérlő köteles megtéríteni a 
Bérbeadónak esetlegesen okozott kárt és járulékos költségeit is.  

(57) A Bérlő, illetve az általa meghatalmazott személy(ek) köteles(ek) a széfkártya 
és/vagy a rekesz bármely, illetve mindkét kulcsának elvesztését a Bérbeadónak 
haladéktalanul írásban bejelenteni.  

(58) Abban az esetben, ha a Bérlő által meghatalmazott személy(ek) veszíti(k) el a 
széfkártyát és/vagy a rekesz kulcsát, a Bérlő köteles a Bérbeadó részére eljuttatni az 
elvesztés tényének tudomásul vételét tartalmazó nyilatkozatát. Késedelmes 
bejelentésből vagy annak elmulasztásából eredő kárt a Bérlő viseli. A bejelentést 
követően a Bérbeadó letiltja a bejelentett kulcshoz tartozó rekesz használatát. A 
rekeszben történő újbóli forgalmazásra a régi zárszerkezet felnyitásával és új 
zárszerkezet biztosításával kapcsolatban felmerülő összes költség Bérbeadó 
számára történő megfizetése mellett új zárszerkezet felszerelését követően kerülhet 
sor.  

(59) A széfkártya letiltását követően a letiltott széfkártya használatával a széfterembe 
nem lehet bejutni. A széfterembe történő újbóli belépésre csak új széfkártyák 
rekeszhez történő hozzárendelését követően kerülhet sor. 

(60) Az ügyfélkártya pótlásáért a Bérlő köteles megfizetni a Bérbeadó mindenkor 
érvényes Hirdetményében meghatározott összegű ügyfélkártya díjat. Az ügyfélkártya 
díja az ügyfélkártyák elvesztése, megrongálódása esetén az új ügyfélkártya 
biztosításával kapcsolatosan felmerülő tényleges költséget, az ügyfélkártyák 
visszaszolgáltatásának elmaradása esetén a vissza nem szolgáltatott ügyfélkártyák 
előállítási költségét tartalmazza. 

(61) A Széf-bérleti szerződés aláírását és a rekeszkulcsok átadását, illetve a 
széfkártya installálását követően a Bérbeadó munkatársa köteles a berendezés 
működését a gyakorlatban is bemutatni a Bérlőnek. A Bérbeadó munkatársának és a 
Bérlőnek együtt meg kell győződni a kulcsok, a széfkártya (széfkártyák) 
működőképességéről, a bérbe adott széfrekesz üres állapotáról, a rekeszhez tartozó 
tároló kazetta meglétéről. 

(62) A széf vonatkozásában elhalálozási rendelkezés nem adható. 

2. Meghatalmazás 
 
(63) A Bérlő más személy(ek) részére adhat teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt vagy a Bérbeadó munkatársai előtt kiállított és aláírt, valamint általuk igazolt 
meghatalmazást a bérbevett rekesz felnyitására. A meghatalmazott nem jogosult a 
Széf-bérleti szerződést megszüntetni, a kártérítési felelősség felső határát 
módosítani, illetve további meghatalmazásokat adni. 
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(64) Egyidejűleg legfeljebb két ilyen meghatalmazás lehet hatályban. 

(65) A meghatalmazásnak tartalmaznia kell annak időbeli hatályát, vagy azt az 
eseményt, konkrét ügyletet, amelyre a meghatalmazás szól. Amennyiben időbeli 
megkötést nem tartalmaz, akkor a meghatalmazás visszavonásig érvényes.  

(66) A Bérlőnek a meghatalmazott személy(ek) aláírását is be kell jelentenie a 
Bérbeadónak. 

(67) A meghatalmazottat a széf használatával kapcsolatos kötelezettségeket és 
felelősséget illetően a Bérlővel egyetemleges kötelezettség és felelősség terheli. 

(68) A meghatalmazott személy(ek) ügyfélazonosítása a Bérlő ügyfélazonosításával 
azonos módon történik. 

(69)  A meghatalmazott személy(ek) a rekesz tartalma felett korlátlanul 
rendelkezhet(nek).  

(70) Bérlőtársi jogviszony esetén a Bérlőtárs(ak) külön-külön is bejelenthet(nek) a 
fióknál meghatalmazott személy(eke)t a bérbevett rekesz felnyitására. Ebben az 
esetben a bejelentő Bérlőtársnak be kell mutatnia a másik Bérlőtárs meghatalmazott 
személy(ek) bejelentéséhez való, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
hozzájárulását a rekeszt bérbeadó fióknak, amelyről a fiók másolatot készít. 

(71) A teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulásnak tartalmaznia kell a 
meghatalmazott személy megnevezését, személyi adatait, valamint azt, hogy a 
meghatalmazott személy a rekesz tartalma felett a meghatalmazás visszavonásig, 
vagy a meghatalmazásban meghatározott időpontig korlátlanul rendelkezhet. 

(72) Amennyiben a meghatalmazó Bérlőtárs visszavonja az általa adott 
meghatalmazást, a meghatalmazó Bérlőtársnak be kell mutatnia a rekeszt bérbeadó 
fióknál a másik Bérlőtárs meghatalmazás visszavonásának tudomásul vételét 
tartalmazó nyilatkozatát.  

3. A széfrekeszben történő forgalmazás 
(73) A Bérbeadót a rekeszben történő forgalmazásért felelősség nem terheli. 

(74) A széfrekeszhez történő hozzáférés lehetőségét - kivéve a Bérbeadó működési 
körén kívül eső elháríthatatlan külső ok esetét - a Bérbeadó a széf szolgáltatás 
igénybevételére meghatározott ügyfélforgalmi idő alatt, automata rekeszhez rendelt 
széfkártya esetén 0-24 óráig biztosítja a Bérlő részére. 

(75) A Bérlő, Bérlőtárs és meghatalmazottja a széfteremben és/vagy a manipuláló 
helyiségben naponta legfeljebb két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 20 percet 
tartózkodhat. 

(76) Egyidejűleg csak egyetlen rekeszhez tartozó Bérlő/Bérlőtárs és 
meghatalmazottja tartózkodhat a széfteremben és/vagy a manipuláló helyiségben.  
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(77) A széfrekeszt a Bérlő, Bérlőtárs személyesen vagy az általa meghatalmazott 
személy(ek) nyithatja (nyithatják) fel. A rekesz felnyitójának - a széfkártya-
használattal összekötött rendszerű rekeszek kivételével - a rekesz minden egyes 
felnyitása alkalmával személyazonosságát igazolnia kell, valamint a Bérlő, illetve az 
általa meghatalmazott személy(ek) aláírásmintáját tartalmazó Széf-bérleti 
Nyilvántartó lapon a rekeszben történő forgalmazás időpontjainak (dátum, óra, perc) 
nyilvántartására szolgáló rovatot alá kell írnia. 

(78) A Bérbeadó a Bérlő széfterembe történő be- és kilépésének időpontját jogosult 
rögzíteni és azt az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok szerinti időtartamig 
megőrizni.  

(79)  A rekesz felnyitására jogosult személy(ek) aláírásmintáját mindaddig érvényben 
lévőnek tekinti a Bérbeadó, amíg a Bérlő a széfrekesz felnyitására jogosult(ak) 
személyében bekövetkező változás(oka)t írásban nem jelenti be. 

(80) Díjhátralékos Bérlő a széfet a hátralék rendezéséig nem használhatja. 

4. Díjak és költségek 
 
(81) A széfrekesz bérlete során felszámítandó díjtételeket a Bérbeadó mindenkor 
érvényes Hirdetménye tartalmazza, amelyet a Bérbeadó bankfiókjaiban és honlapján 
tesz közzé.  

(82)  A rekeszek bérlete során felszámítandó díjtételek kiegyenlítése - 
forintszámláról, illetve a kiegyenlítés napján érvényes devizavételi árfolyam 
alkalmazása mellett devizaszámláról történő - átutalással, valamint pénztári befizetés 
útján forintban történhet. A bérleti díj előre történő befizetésére a széfszámla javára 
nincs lehetőség. 

(83) A bérleti díj összegét devizakülföldi Bérlőnek is forintban kell megfizetnie. 

(84) A bérleti díj pontos összegét - a Széf-bérleti szerződésben foglaltak szerint - a 
Bérlőnek a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell kiegyenlíteni. Ez alól kivétel 
az első havi díj, amelynek összegét a Széf-bérleti szerződés aláírásakor kell a 
Bérlőnek befizetni. 

(85) Minden megkezdett naptári hónap után teljes havi bérleti díjat kell a Bérlőnek 
megfizetni. 

(86) A díjbefizetési határidő lejáratát követően hátralékban lévő Bérlőt, szükség 
esetén a Bérlőtársat tárgyhó 25. napjáig írásban szólítja fel a Bérbeadó a díjhátralék 
rendezésére. 

(87) Amennyiben a felszólítás a kézbesítést követő 10 munkanapon belül nem jár 
eredménnyel, a Széf-bérleti szerződést a Bérbeadó azonnali hatállyal ajánlott 
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levélben felmondja és jogosult az esedékes díjak beszedése érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 

(88) Amennyiben a bérleti jogviszony bérleti díjtartozással szűnik meg, a kulcsóvadék 
összegét a díjhátralék mérséklésére fel lehet használni. 

(89) A bérleti díj fizetésének határidőre történő elmulasztása esetén - a díjhátralék 
rendezéséig - a rekeszhez történő hozzáférést a Bérbeadó nem biztosítja a Bérlő, a 
Bérlőtársak, valamint az általa/általuk meghatalmazott személy(ek) részére.  

(90) A Bérbeadó a díjhátralékkal nem rendelkező Bérlőnek a mindenkor érvényes 
Hirdetményében meghatározott minimális értékhatárig teljes anyagi kártérítést nyújt 
abban az esetben, ha a Széf-bérleti szerződés tartama alatt a rekesz, illetve a 
kazetta külső elháríthatatlan ok következtében megsemmisül, illetve olyan mértékben 
megrongálódik, hogy a rekeszben elhelyezett értékek visszaszolgáltatására nincs 
mód. 

(91) A minimális kártérítési értékhatárnál magasabb összegű kártérítésre a Széf-
bérleti szerződés mellékletét képező külön Nyilatkozatban foglaltak alapján tarthat 
igényt a Bérlő, amelynek összeghatárát és díját a Bérbeadó Hirdetményben teszi 
közzé.  

(92) A széfrekesz rendkívüli forgalmazásának minősül azon széfnyitás, amely a Széf-
bérleti szerződésben meghatározott szokásos forgalmazástól eltér (pld.: közjegyző, 
illetve hagyatéki leltár előadó által hagyatéki leltár elkészítéséhez szükséges nyitás; 
jogerős hagyatékátadó végzés, illetve jogerős bírói ítélet bemutatása esetén örökös 
részére az értékek kiszolgáltatása érdekében történő nyitás). A rendkívüli nyitás 
Hirdetményben meghatározott, egyszeri díjtétel, amely a széfrekesz rendkívüli 
forgalmazásának időpontjában kerül felszámításra a Bérlő vagy örököse(i) részére. 

(93) A bérleti díj kiegyenlítésének és elszámolásának nyilvántartása a széfszámlán 
történik. A Bérlő részére a széfszámla forgalmáról havonta számlakivonat készül, 
amely egyben számlaként is szolgál. 

5. Díj, költség, kamat és egyéb szerződési feltétel egyoldalú módosítása 
 
(94) A Bérbeadó fenntartja a jövőre vonatkozóan a díjtételek megváltoztatásának 
jogát, amelynek hatálybalépéséről a Bérlőt 15 munkanappal korábban Hirdetmény 
útján köteles értesíteni. Az aktuális díjtételeket és egyéb feltételeket a Bérbeadó az 
Interneten saját honlapján is közzéteszi. 

(95) A bérleti díj és egyéb szerződési feltétel módosítást annak hatálybalépésétől kell 
alkalmazni. 

(96) A Bérlő számára kedvezőtlen egyoldalú szerződésmódosításra az alábbi 
feltételek és körülmények bármelyikének külön vagy együttes bekövetkezése esetén 
kerülhet sor: 
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a/ a jogi, szabályozói környezet változása, amely különösen lehet: 

aa/  a Bérbeadó tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt 
érintő jogszabályváltozás, illetve hatósági előírások változása 

ab/  a Bérbeadó közteher- (pld.: illeték-, adó-) fizetési kötelezettségének 
növekedése 

b/ a szolgáltatás nyújtásához, illetőleg a Bérlő személyéhez fűződő 
kockázatokban beállt változások, így különösen: 

ba/  a szolgáltatás nyújtásával a Bérlő fizetési képességének/készségének 
változása 

bb/  a biztosítékok értékesíthetőségében bekövetkezett változás 

bc/  a Bérbeadó által nyújtott szolgáltatás kockázatának, illetve kockázati 
tényezőinek változása portfolió szinten 

c/ a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban a Bérbeadó működési feltételeinek 
biztosításában bekövetkezett változás, így különösen: 

ca/  a Bérbeadó által igénybevett technikai eszközök, ingatlanok 
használatáért, illetőleg bérletéért fizetett költségek hátrányos változása 

cb/  dologi, informatikai, illetőleg biztonságtechnikai feltételeiért fizetett 
költségek hátrányos változása 

cc/  számítástechnikai, illetve adatvédelmi alkalmazások követelményeinek 
változásából eredő bankköltségek hátrányos változása 

cd/ A Bérbeadó működési költségeinek hátrányos változása 

ce/  a postai-, távközlési-, internet szolgáltatás feltételeiben, illetve ezek 
szolgáltatási díjaiban történő hátrányos változás 

cf/ külső szolgáltató által biztosított szolgáltatásért felszámított, 
továbbterhelt díjak, költségek hátrányos változása 

(97) Amennyiben a megváltozott díjtételek mellett a Bérlő nem kívánja a határozatlan 
idejű Széf-bérleti szerződést fenntartani, jogosult azt az új díjtételek 
hatálybalépésének napjáig felmondani a hó utolsó napjára szóló, 15 napos 
felmondási idővel. A felmondási idő lejártáig a Bérlő a díjváltozás előtti díjtételek 
megfizetésére köteles. 

(98)  Abban az esetben, ha az új díjtételek hatálybalépésének időpontjáig a Bérlő 
nem nyilatkozik, úgy a Bérbeadó elfogadottnak tekinti a díjtételek módosítását. 
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5. A bérleti jogviszony megszüntetése 
 
(99) A határozatlan időre kötött Széf-bérleti szerződést a Bérlő írásbeli nyilatkozata 
alapján azonnali hatállyal bármikor felmondhatja. 

(100) Bérlőtársi jogviszony esetén a Bérlőtársak külön-külön is megszüntethetik a 
Széf-bérleti szerződést. A Széf-bérleti szerződést megszüntető Bérlőtársnak be kell 
mutatnia a rekeszt bérbeadó bankfiók részére a másik Bérlőtárs bérleti jogviszony 
megszüntetéséhez való, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulását. 

(101) A Bérbeadó jogosult írásbeli nyilatkozattal a hó utolsó napjára szóló, 15 napos 
felmondási határidővel indoklás nélkül felmondani a Széf-bérleti szerződést. 

(102) A meghatalmazottak tájékoztatása a Bérlő feladata. 

(103) A Bérbeadó írásban felmondhatja azonnali hatállyal a Széf-bérleti szerződést 
abban az esetben, ha: 

a/ a Bérlő a széfrekeszben olyan tárgyat helyez el, amelynek tárolását jelen 
Üzletszabályzat (40) bekezdése megtilt, 

b/ a Bérlő díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, 

c/ a Bérlő a rekeszhez tartozó kulcsokat, széfkártyákat, valamint a 
széfrekeszhez tartozó kazettát harmadik személy részére átruházza, róluk 
másolatot készít, a kazettát a páncélteremből kiviszi, 

d/ a széfrekeszt bérbeadó fiókot átalakítják vagy megszűntetik, amelyről, 
illetve a további lehetőségekről a Bérbeadó előre tájékoztatja a Bérlőt.  

(104) Az eredeti kulcsok, illetve ügyfélkártyák visszaszolgáltatása esetén a 
kulcsóvadék összegét a Bérbeadó visszafizeti a Bérlőnek. 

(105) Amennyiben a Bérlő az eredeti kulcsokat és ügyfélkártyákat nem szolgáltatja 
vissza, azok költségét a teljes zárszerkezettel együtt a Bérlő a Bérbeadónak köteles 
megtéríteni. 

(106) A Széf-bérleti szerződés megszűnésekor a Bérlőnek azonnal ki kell ürítenie a 
rekeszt.  

(107)  Amennyiben a Bérlő a (106) bekezdésben leírt kötelezettségének a Széf-
bérleti szerződés megszűnését követően nem tesz eleget, a Bérbeadó jogosult a 
rekeszt bizottságilag felnyitni és a rekeszben elhelyezett értékeket szabad őrzésű 
letétként kezelni. A széfrekesz felnyitásáról jegyzőkönyv kerül felvételre, amely 
tartalmazza a széfrekesz felnyitásának okát, annak lényeges körülményeit, a 
széfrekeszben talált tárgyak körülírását, a jelenlévők aláírását.  
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(108) A Bérlő köteles a felmondást követően a mindenkor érvényes Hirdetményben 
meghatározott bérleti díjjal azonos összegű letétőrzési díjat megfizetni.  

(109) A fentieken túl a Bérbeadó jogosult a széfrekesz felnyitására abban az esetben 
is, ha 

a/ erre jogszabály rendelkezése, hatósági, bírósági határozat alapján köteles; 

b/ alapos gyanú merült fel a széfrekesz rendeltetésellenes használatára (pld.: 
tiltott tárgyak elhelyezése); 

c/ Bérlő halála esetén hagyatéki eljárás keretében, ha a széfkulcs elveszett;  

d/ Széf-bérleti szerződés megszűnése esetén, ha a Bérlő a megszűnést 
követő 30 (harminc) napon belül vagy a Bérbeadó által a felmondásban 
megjelölt határidőig a széfkulcsot/széfkártyát nem adta le. 

(110) A felnyitási eljárás összes költsége - beleértve az új zárszerkezet és kulcsok 
költségét is - kizárólag a Bérlőt terheli.  

(111) A Bérbeadót díjkövetelése és költségei biztosítására zálogjog illeti meg a 
Bérlőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek a széf-bérleti szolgáltatás igénybe 
vétele következtében kerülnek a Bérbeadó birtokába. 

(112) 2014. március 15. után kötött Széf-bérleti szerződések esetén a kielégítési jog 
gyakorlása a Bérbeadó választása szerint bírósági végrehajtás útján vagy bírósági 
végrehajtáson kívül történhet.  

(113) 2014. március 15. után kötött Széf-bérleti szerződések esetén a Bérbeadó a 
zálogjog tárgyát képező vagyontárgyakat a Bérlő a Bérbeadó rendelkezésére álló 
címen történő igazolható felszólításának eredménytelensége esetén jogosult 
kereskedelmi forgalomban értékesíteni és a Bérlővel szemben fennálló követelését - 
ideértve a Széf-bérleti szerződés megszűnését követő őrzéssel és az értékesítéssel 
összefüggésben felmerült valamennyi költséget is - az értékesítéssel szerzett bevétel 
terhére elszámolási kötelezettség mellett érvényesíteni.  

(114) A Bérbeadónak a felszólítási kötelezettségen túl nem kötelessége semmilyen 
többletintézkedést tenni a Bérlő felkutatására. 

(115) A felfúrt széfrekeszben talált tárgyak esetén követendő eljárás: 

a/ Végrendelet esetén a Bérbeadó az illetékes közjegyzőnek küldi meg a 
végrendeletet a hagyatéki teher egyidejű érvényesítése mellett 

b/ Betétkönyvek esetén a Bérbeadó beszámítással élhet díjkövetelése 
tekintetében a betétkönyvben nyilvántartott betétösszeg terhére 

A nem értékesíthető vagy olyan dolgok esetén, amely értékesítési költsége 
meghaladja annak értékét vagy értékesítése gazdaságtalan, a Bérbeadó a 
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dolog megőrzésére különleges intézkedéseket tenni nem köteles, az 
ezekben okozott károkért a Bérbeadó nem felelős. 

(116) A Bérbeadó a széfrekeszben talált tárgyak értékesítésén és megsemmisítésig 
történő őrzésén kívül többletintézkedést tenni nem köteles. 

(117) A zálogjog tárgyát képező vagyontárgyak értékesítése esetén a Bérbeadó a 
követelése kielégítése után fennmaradó összeget nem kamatozó függő számlára 
helyezi, amely kifizetése tekintetében az elévülési idő a nem kamatozó függő 
számlára helyezéstől számított 5 év. 

(118) A Bérlőt a széfrekeszben elhelyezett tárgyak értékesítése során ért kárért a 
Bérbeadó felelősséget nem vállal, feltéve, hogy annak során úgy járt el, ahogy az 
adott helyzetben általában elvárható. 

(119) A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a nem értékesített/értékesíthető 
vagyontárgyakat, illetve dokumentumokat a Bérbeadó a széfrekesz bérleti díjtartozás 
miatt történt felnyitásától számított 5 évig őrzi, ezt követően azokat megsemmisíti. A 
Bérlő a vagyontárgyak, illetve dokumentumok megsemmisítése miatt a Bérbeadóval 
szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet.   

6. Eljárás a Bérlő elhalálozása esetén 
 
(120) A túlélő Bérlőtárs, illetve a Bérlőtársak által meghatalmazott személy(ek) 
köteles(ek) a Bérlő vagy a Bérlőtárs halálának bekövetkezéséről haladéktalanul, a 
halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával értesíteni a rekeszt bérbeadó fiókot. 

(121) A széfben a jogerős hagyatékátadó végzés vagy bírói ítélet Bérbeadó fiókhoz 
történő beérkezéséig senki (Bérlő meghatalmazottja, Bérlőtárs és meghatalmazottja) 
sem forgalmazhat. 

(122) A széfrekeszben lévő tárgyak kiszolgáltatásának feltétele, hogy az örökös(ök) a 
Bérbeadó részére az esetlegesen keletkezett díjhátralékot és egyéb költségeket 
megfizessék.  A széf tartalma felett a jogerős hagyatékátadó végzésben vagy 
bírósági ítéletben meghatározott örökösök jogosultak rendelkezni. Amennyiben a 
hagyatékátadásról rendelkező okirat szerint a széf tartalmát több örökös örökli, a 
széfrekesz tartalma az örökösök együttes jelenlétében adható ki. 

(123) Amennyiben a széfnek az örökhagyón, mint Bérlőn kívül Bérlőtársa is volt, 
kizárólag a széf tartalmáról tételesen rendelkező hagyatékátadó okirat alapján 
adható ki a széf tartalma. 

(124) A hagyatéki leltár felvételekor a túlélő Bérlőtársnak vagy az általa 
meghatalmazott személynek jelen kell lennie. 

(125) A közjegyző/jegyző által elrendelt, hagyatéki leltár elkészítéséhez szükséges, 
illetve az elhalt Bérlő hagyatéki ügyében hozott jogerős hagyatékátadó végzés vagy 
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jogerős bírói ítélet végrehajtása érdekében történő rekeszfelnyitás rendkívüli 
felnyitásnak minősül.  

(126) Az elhalálozott Bérlőtárs jogerős hagyatékátadó végzés vagy jogerős bírói 
ítélet által örökös(ök)nek nevezett személyével (személyeivel) szemben kizárólag a 
túlélő Bérlőtárs tartozik felelősséggel a rekeszben elhelyezett értéktárgyakért, 
okmányokért, iratokért, illetve egyéb személyes tárgyakért, továbbá az ebből eredő 
jogviták esetén a Bérbeadót felelősség nem terheli. 

7. Egyéb rendelkezések 
 
(127) Jelen Üzletszabályzat hatálya a széf-bérleti szolgáltatást 2018. május 25. után 
újonnan igénybe vevő ügyfelekre terjed ki. 

(128) Az 01. sz. mellékletben található „Széf-bérleti szolgáltatás nyújtására 
vonatkozó kiegészítő adatkezelési tájékoztató” hatálya a széf-bérleti szolgáltatást 
igénybe vevő összes ügyfélre kiterjed. 

(129) A Bérbeadó a rekesz bérlettel összefüggő minden értesítést és felszólítást 
joghatályosan a Bérlő által bejelentett címre küldi mindaddig, amíg a Bérlő a 
Bérbeadóval új címet írásban nem közöl. A címváltozás Bérbeadóhoz történő 
bejelentésének elmulasztásából eredő kárért a Bérbeadót semminemű felelősség 
nem terheli. 

(130) A Bérbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérlő személyére, adataira, 
Bérbeadóval kötött szerződésére vonatkozó, rendelkezésére álló adatokat 
banktitokként kezeli. Ezekről harmadik személynek felvilágosítást - a mindenkor 
hatályos jogszabályok figyelembevételével - csak a Bérlő felhatalmazása esetén ad. 
A felhatalmazást a Bérlő közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglaltan adhatja meg, a kiszolgáltatható banktitokkör pontos megjelölése mellett. 

(131) A Bérlő a Széf-bérleti szerződés aláírásával felhatalmazza a Bérbeadót, hogy 
szükség esetén személyi és lakcímadatairól, illetve cégadatairól az ezek 
nyilvántartásával megbízott hivatalos szervektől adatszolgáltatást szerezzen be. 

(132) A széf-bérleti szerződésekkel összefüggésben a Bank személyes 
adatkezelésére vonatkozó tájékoztatást az Általános Üzletszabályzat és a jelen 
üzletszabályzat 01. sz. mellékletét képező „Széf-bérleti szolgáltatás nyújtására 
vonatkozó kiegészítő adatkezelési tájékoztató” tartalmazza, amely elérhető a 
bankfiókokban és az interneten a www.otpbank.hu. honlapon. 

(133) Nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak, ha a Bérbeadó az 
Üzletszabályzat hatálya alá tartozó új szolgáltatásokat vezet be.  

(134) A Bérbeadó felhívja a Bérlő figyelmét arra és fokozottan ajánlja, hogy kísérje 
folyamatosan figyelemmel az Üzletszabályzat egyéb feltételeinek módosításait és 
hatályos szövegét. 

http://www.otpbank.hu/


                          Széf-bérleti szolgáltatás Üzletszabályzata 
 

19 
 

(135) A Bérbeadó a Bérlővel felmerült jogvitát békés úton, egyezség útján kísérli meg 
rendezni. A jogvita egyezséggel történő rendezése hiányában a Bérbeadó 
követelését bírósági út igénybevételével érvényesíti. 

(136) Jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv és az OTP Bank Nyrt. mindenkori Általános Üzletszabályzata az 
irányadó. 

(137) Jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2018. május 25. 

 
Budapest, 2018. május 25.        
 
 

OTP Bank Nyrt. 
 
 
 

 
Melléklet: 01. sz. melléklet: Széf-bérleti szolgáltatás nyújtására vonatkozó kiegészítő 

adatkezelési tájékoztató 
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01. sz. melléklet 
OTP Bank Nyrt. 

 
Széf-bérleti szolgáltatás nyújtására vonatkozó kiegészítő 

 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
Jelen Adatkezelési Tájékoztató az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzat 
adatkezelésre vonatkozó 5. mellékletének kiegészítése, a széf-bérleti szolgáltatás 
nyújtása során végzett adatkezelés feltételeinek pontosítása. A Jelen Adatkezelési 
Tájékoztatót az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatának adatkezelésre 
vonatkozó 5. mellékletével együtt kell alkalmazni. 

1 Az adatkezelő és elérhetőségei 

1.1 Az adatkezelő neve: OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) 
Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16. 
Postacíme: OTP Bank Nyrt. 1876 Budapest 
E-mail címe: informacio@otpbank.hu; information@otpbank.hu 
Telefonszáma: (+36 1/20/30/70) 3 666 666 
Honlap: http://www.otpbank.hu 
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők:  
Neve: Dr. Asztalán Csaba 
Postacíme: 1131 Budapest, Babér u. 9 
E-mail címe: adatvedelem@otpbank.hu 

2 Az Ügyfelek adatainak kezelése 

2.1 Az Ügyfelek köre 
Az Adatkezelő a széf-bérleti szolgáltatás nyújtása, illetőleg a 
szolgáltatásnyújtás előkészítése során az alábbi természetes személyek (a 
továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezelik: 
a) bérlő;  
b) bérlőtárs; 
c) meghatalmazott. 

 
2.2 A kezelt adatok köre  

Az Adatkezelő széf-bérleti szolgáltatás nyújtása, illetőleg a szolgáltatásnyújtás 
előkészítése során az Általános Üzletszabályzat 5. melléklet 2. pontjában 
meghatározott adatcsoportokon felül az alábbi adatcsoportokba tartozó 
adatokat kezel az Érintettekről: 

mailto:informacio@otpbank.hu
mailto:information@otpbank.hu
mailto:adatvedelem@otpbank.hu
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• széfszámla száma; 
• mozgáskorlátozottságra vonatkozó adatok; 
• vak/gyengénlátásra vonatkozó adatok; 
• siket/nagyothallásra vonatkozó adatok; 
• írás-/olvasásképtelenségre vonatkozó adatok; 
• kulcsóvadékra és annak befizetésére, felhasználására vonatkozó adatok; 
• a kulcs átvételére, visszaadására, elvesztésére, zárátalakítás vagy -csere 

kapcsán fizetett költségekre vonatkozó adatok; 
• ügyfélkártya, sajátkártya használatával kapcsolatos adatok; 
• széf-bérleti díj fizetésével, számlázásával, nemfizetés esetén az 

engedményezéssel és az OTP Faktoring részére való átadással, 
rendkívüli nyitással és annak díjával kapcsolatos adatok; 

• őrzött érték megsemmisülése, megrongálódása és erre vonatkozó 
kártérítési igényre, kifizetésre vonatkozó adatok; 

• díjhátralék lekérdezésekkel, új bérlés esetén a kapcsolódó ellenőrzésekkel 
kapcsolatos adatok; 

• széf-bérleti nyilvántartáson rögzített adatok; 
• a széf-bérlet felmondására okot adó körülményekre és a felmondásra 

vonatkozó adatok; 
• a széf tartalmának bizottsági felnyitása, értéktárba helyezése, értékesítése 

kapcsán vagy végrehajtási, más jogi eljárás kapcsán felmerülő adatok; 
• széfbérlő örökösére vonatkozó adatok. 

 
A széf-bérleti szolgáltatás nyújtása, illetőleg a szolgáltatásnyújtás előkészítése 
során kezelt adatok pontos körét az Üzletszabályzat rendelkezései, illetve a 
széf-bérleti szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítése során 
keletkezett egyéb dokumentumok tartalmazzák. 

 
2.3 Az adatkezelés céljai 

Az Adatkezelő a 2.2. pontban meghatározott adatokat az Általános 
Üzletszabályzat 5. melléklet 3. pontjában meghatározott célokon felül a 
következő célokból, illetve az ott meghatározottakhoz képest az alábbi 
kiegészítések szerint kezeli: 
a) széf-bérleti szolgáltatás nyújtása.  

 
2.4 Az adatkezelés jogalapjai 

Az Adatkezelő széf-bérleti szolgáltatás nyújtása, illetőleg a szolgáltatásnyújtás 
előkészítése során az Üzletfelek adatait az Általános Üzletszabályzat 5. 
melléklet 4. pontjában felsorolt jogcímek alapján kezeli.  
Az Adatkezelő a 2.2. pontban meghatározott személyes adatokat elsődlegesen 
Szerződés megkötésének előkészítése, illetve szerződés teljesítése jogcímén 
kezeli. Az ettől eltérő esetekben jelen Tájékoztató megjelöli az adott jogcím 
alapján kezelt adatcsoporto(ka)t.  
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2.4.1 A széf-bérleti szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés 
megkötésének előkészítése, szerződés teljesítése 
Az Adatkezelő a széf-bérleti szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés 
megkötése során megadott személyes adatokat a Szerződés megkötésének 
előkészítése, és a szerződés teljesítése céljából, beleértve a Szerződésből 
eredő jogok, követelések érvényesítését, jogi igények előterjesztését is, kezeli. 
A Szerződés szerinti szolgáltatásnyújtás részletes feltételeit a Széf-bérleti 
szolgáltatás Üzletszabályzata (a továbbiakban: „Üzletszabályzat”) és az abban 
hivatkozott dokumentumok rögzítik.  
A fenti cél elérése érdekében az Adatkezelő különösen:  
 

• elérhetőségi adatokat kezel kapcsolattartás céljából; 

• olyan személyes adatokat kezel, amelyeket a szolgáltatás 
igénybevétele során az Érintett azonosítására használ; 

• tranzakciós adatokat kezel a szolgáltatás nyújtására vonatkozó 
szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében (pl. széf-bérleti 
nyilvántartó lap vezetése). 

2.4.2 Kötelező adatkezelés 
Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait az Általános Üzletszabályzat 5. 
melléklet 7. pontjában meghatározott jogszabályi kötelezettségeken túl nem 
kezeli.  

2.4.3 Az Adatkezelő jogos érdeke 
Az Adatkezelő az Érintettek e pontban meghatározott személyes adatait az 
Általános Üzletszabályzat 5. melléklet 8. pontjában meghatározott jogos 
érdekeken felül további jogos érdek alapján nem kezeli.  

3 A személyes adatok címzettjei 

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait – a jogszabályban, illetve az Európai 
Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, 
akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az OTP 
Bank Nyrt-től – az alábbi harmadik személyek, szervezetek számára továbbítja:  

 közjegyző (önálló adatkezelő) 
 
  
Budapest, 2018. május 25. 
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