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Sberbank Magyarország Zrt. Hirdetménye                   
Meghirdetve: 2013. május 15-től 
Érvényes: 2013. július 1-től 

Magánszemélyek, vállalkozások és vállalatok 

 
Űrtartalom 

Biztosítás nélkül

Biztosítással 

500.000 Ft 

1.000.000 Ft 

2.000.000 Ft 

*Az árak 27%-os ÁFA nélkül értend

A 2 millió forintos biztosítási értékhatár felett, a biztosítási értékhatár minden megkezdett 1 millió 
forinttal történő növekedésével a havi széfbérleti díj 
forint biztosítási értékhatár felett egyedi árazás lehetséges.

 

Kapcsolódó feltételek: 

• Kulcs elvesztése vagy sérülése esetén a széf feltörésének és az új zár felszerelésének
költsége a bérlőt terheli. 

• A széfbérlethez forint bankszáml
• A széfbérleti díj fizetése 3, 6 vagy 12 hónapra el

 

Akció! 

Amennyiben Ügyfelünk Arany vagy Ezüst számlacsomag
díjmentes! 

Amennyiben Ügyfelünk széfdíj fizetését Bankunknál vezetett bankszámlájáról állandó átutalási 
megbízással egyenlíti ki és előre befizeti az új széfbérleti díjat 6 hónapra, akkor 1 havi díjat ajándékba 
adunk, 12 havi díj előre befizetése es

Az akció visszavonásig érvényes!

 

A változatás jogát a Bank fenntartja

Sberbank Magyarország Zrt.  
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Zrt. Hirdetménye                    
ől 

SZÉFBÉRLETI DÍJAK* 
Magánszemélyek, vállalkozások és vállalatok részére

 

 

A B C 

- 10dm3 10-20 dm3 20-70 dm3

Biztosítás nélkül 800 Ft /hó 1000 Ft/hó 1200 Ft/hó

1200 Ft/hó 1500 Ft/hó 1800 Ft/hó

1700 Ft/hó 1700 Ft/hó 2000 Ft/hó

2200 Ft/hó 2200 Ft/hó 2500 Ft/hó

értendők! 

A 2 millió forintos biztosítási értékhatár felett, a biztosítási értékhatár minden megkezdett 1 millió 
 növekedésével a havi széfbérleti díj nettó 500 Ft-tal (bruttó 635 Ft) 

forint biztosítási értékhatár felett egyedi árazás lehetséges. 

Kulcs elvesztése vagy sérülése esetén a széf feltörésének és az új zár felszerelésének
 

A széfbérlethez forint bankszámla vagy számlacsomag nyitása szükséges. 
A széfbérleti díj fizetése 3, 6 vagy 12 hónapra előre esedékes.   

Amennyiben Ügyfelünk Arany vagy Ezüst számlacsomaggal rendelkezik, úgy a széfbérle

Amennyiben Ügyfelünk széfdíj fizetését Bankunknál vezetett bankszámlájáról állandó átutalási 
őre befizeti az új széfbérleti díjat 6 hónapra, akkor 1 havi díjat ajándékba 

re befizetése esetén pedig 2 havi kedvezményt biztosítunk.  

z akció visszavonásig érvényes! 

tozatás jogát a Bank fenntartja 
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részére 

D 

70 dm3 70 dm3 felett 

1200 Ft/hó 3200 Ft/hó 

1800 Ft/hó 

4500 Ft/hó Ft/hó 

2500 Ft/hó 

A 2 millió forintos biztosítási értékhatár felett, a biztosítási értékhatár minden megkezdett 1 millió 
(bruttó 635 Ft) emelkedik. 10 millió 

Kulcs elvesztése vagy sérülése esetén a széf feltörésének és az új zár felszerelésének teljes 

nyitása szükséges.  

rendelkezik, úgy a széfbérleti díj 

Amennyiben Ügyfelünk széfdíj fizetését Bankunknál vezetett bankszámlájáról állandó átutalási 
re befizeti az új széfbérleti díjat 6 hónapra, akkor 1 havi díjat ajándékba 
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SAFE DEPOSIT BOX RENTAL FEES*
for private individuals, small enterprises and corporation

Size category 

Volume 

Without 
insurance 

800 HUF/month

insurance 
categories 

500.000 HUF 1200 HUF/month

1.000.000 HUF 1700 HUF/month

2.000.000 HUF 2200 HUF/month

 
*VAT is not included! 
 
From a 2-million-forint insurance limit, monthly rent is increased by 500 HUF net (635 HUF gross) with 
every additional 1 million HUF limit.  From 10 million HUF insurance limit, individual pricing available. 

 

Additional conditions: 

• The actual cost of replacing the lock and keys is payable if keys of safe deposit box is lost or 
damaged. 

• Opening current account or current account package is required for safe deposit rental
• Safe deposit rental fee is payable 

 

Promotion! 

If Client has Arany (Gold) or Ezüst (Silver) current account package, the safe deposit rental fee is free.  

If Client pays the renting fees for 6 months in advance from our bank account by standing order, the
Bank gives the Client 1 month rental for free. If Client 
by standing order the Bank gives the Client 2 month

Promotion is valid until its withdrawal

 

 

 

The Bank is entitled to amend the conditions.

Sberbank Hungary Ltd.  
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SAFE DEPOSIT BOX RENTAL FEES* 
for private individuals, small enterprises and corporation

 

A B C 

- 10 dm3 10-20 dm3 12,5-20 dm3

800 HUF/month 1000 HUF/month 1200 HUF/month

1200 HUF/month 1500 HUF/month 1800 HUF/month

1700 HUF/month 1700 HUF/month 2000 HUF/month

2200 HUF/month 2200 HUF/month 2500 HUF/month

forint insurance limit, monthly rent is increased by 500 HUF net (635 HUF gross) with 
every additional 1 million HUF limit.  From 10 million HUF insurance limit, individual pricing available. 

The actual cost of replacing the lock and keys is payable if keys of safe deposit box is lost or 

Opening current account or current account package is required for safe deposit rental
deposit rental fee is payable for 3, 6 or 12 months in advance.   

If Client has Arany (Gold) or Ezüst (Silver) current account package, the safe deposit rental fee is free.  

pays the renting fees for 6 months in advance from our bank account by standing order, the
month rental for free. If Client pays the renting fees for 12 months in advance 

the Bank gives the Client 2 months rental for free.  

withdrawal! 

The Bank is entitled to amend the conditions. 
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for private individuals, small enterprises and corporation 

D 

20 dm3 
bigger than 70 

dm3 

1200 HUF/month 3200 HUF/month 

1800 HUF/month 

4500 HUF/month 2000 HUF/month 

2500 HUF/month 

forint insurance limit, monthly rent is increased by 500 HUF net (635 HUF gross) with 
every additional 1 million HUF limit.  From 10 million HUF insurance limit, individual pricing available.  

The actual cost of replacing the lock and keys is payable if keys of safe deposit box is lost or 

Opening current account or current account package is required for safe deposit rental. 

If Client has Arany (Gold) or Ezüst (Silver) current account package, the safe deposit rental fee is free.   

pays the renting fees for 6 months in advance from our bank account by standing order, the 
fees for 12 months in advance 


