
 

 

Sberbank Magyarország Zrt. 

Hirdetménye 

a Magánszemélyek, vállalkozások és vállalatok részére meghirdetett széfbérleti 

díjakra vonatkozó Hirdetmény 2014. május 7. napjától hatályos módosításáról 

 

A Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.; a továbbiakban: a Bank) ezúton felhívja 
tisztelt Ügyfelei figyelmét arra, hogy a Magánszemélyek, vállalkozások és vállalatok részére 
meghirdetett széfbérleti díjakra vonatkozó Hirdetmény 2014. május 7. napjától kiegészül a jelen 
hirdetményben foglaltak szerint: 
 

 

Az alábbi bankfiókokban: 

 Sberbank Magyarország Zrt. Arany János u. (Bp, V.ker.) 
Cím: 1051 Budapest, Arany János u. 25. 

 

 Sberbank Magyarország Zrt. Váci u. (Bp, V.ker.) 
Cím: 1052 Budapest, Váci u. 19-21. (ITC Zászlós ház) 

széfbérleti szerződéssel rendelkező Ügyfelek esetében, amely széfbérleti szerződést az említett 
bankfiókok bezárása következtében a Sberbank Magyarország Zrt. 2014. május 30. nappal felmondta, 
a felmondást követő egy alkalommal, új széfbérleti szerződés megkötése esetében az A, B, C és D 
méretű széfek esetében  

 széfbérleti díj: a széfbérleti szerződés megkötésétől számított 3 hónapig 0,- Ft/hó.  

A díj mértéke nem függ a széf méretétől (űrtartalmától).  

A díj mértéke nem függ attól, hogy az Ügyfél biztosítással, vagy biztosítás nélkül kívánja igénybe 
venni a széfszolgáltatást.  

A 3 hónapos kedvezményes időszakot követően a széfbérleti szerződésre a Magánszemélyek, 
vállalkozások és vállalatok részére meghirdetett széfbérleti díjakra vonatkozó Hirdetmény szerinti díjak 
irányadóak. 

 

A nem kedvezőtlen módosítás oka: üzletpolitikai döntés 

 

 

 

Közzététel napja: 2014. május 7.    Sberbank Magyarország Zrt.  

 

Sberbank Telebank: 06-40-41-42-43       www.sberbank.hu 

                    

 

 



 

 

 

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

 

SZÉFBÉRLETI DÍJAK* 

Magánszemélyek, vállalkozások és vállalatok részére 

 

 

 
  A B C D 

 
Űrtartalom - 10dm3 10-20 dm3 20-70 dm3 70 dm3 felett 

 
Biztosítás nélkül 800 Ft /hó 1000 Ft/hó 1200 Ft/hó 3200 Ft/hó 

Biztosítással 

500.000 Ft 1200 Ft/hó 1500 Ft/hó 1800 Ft/hó 

4500 Ft/hó 1.000.000 Ft 1700 Ft/hó 1700 Ft/hó 2000 Ft/hó 

2.000.000 Ft 2200 Ft/hó 2200 Ft/hó 2500 Ft/hó 

*Az árak 27%-os ÁFA nélkül értendők! 

A 2 millió forintos biztosítási értékhatár felett, a biztosítási értékhatár minden megkezdett 1 millió 
forinttal történő növekedésével a havi széfbérleti díj nettó 500 Ft-tal (bruttó 635 Ft) emelkedik. 10 millió 
forint biztosítási értékhatár felett egyedi árazás lehetséges. 

 

Kapcsolódó feltételek: 

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

 A széfbérlethez forint bankszámla vagy számlacsomag nyitása szükséges.  

 A széfbérleti díj fizetése 3, 6 vagy 12 hónapra előre esedékes.   

 

Akció! 

Amennyiben Ügyfelünk Arany vagy Ezüst számlacsomaggal rendelkezik, úgy a széfbérleti díj 
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 esetén pedig 2 havi kedvezményt biztosítunk.  

Az akció visszavonásig érvényes! 

A változatás jogát a Bank fenntartja 

Sberbank Magyarország Zrt.  

 

Sberbank Telebank: 06-40-41-42-43       www.sberbank.hu 

                         


