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X.

Egyéb szolgáltatások

Kondíciós Lista

Érvényben: 2015. június 30-tól visszavonásig

1.

Értékőrző trezor (széf) szolgáltatás

A szolgáltatás kizárólag az Akadémia utcai fiókban vehető igénybe (Budapest, V. ker. Akadémia u. 6.) ügyfélfogadási idő alatt.

1.1. Díjak a 2013. április 2-tól kötött szerződésekre vonatkozóan1
Bérleti díjak a trezor mérete és értékhatár szerint2
A típusú széf
A Raiffeisen Bank Zrt. felelősségének

B típusú széf
C típusú széf
D típusú széf
Szélesség : 260 mm
kategóriája és értékhatára
Mélység : 420 mm
Magasság: 110 mm
Magasság: 190 mm
Magasság: 210 mm
Magasság:230 mm
0-10 millió forint
4.060 Ft/hó
5.075 Ft/hó
5.277 Ft/hó
5.583 Ft/hó
10 millió forint feletti értékhatár esetén a havi díjtételek millió forintonként 349 Ft-tal nőnek.
A fentiektől eltérő méretű széf bérlése esetén a bérleti díj egyedileg, a bérleti szerződésben kerül meghatározásra.
Bérlőtárs esetén a Bank havonta 549 Ft felárat számít fel.
A bérleti díj előre fizetendő, negyedéves, féléves vagy éves időtartamokra. Éves díjfizetés esetén a bérleti díj éves összegéből a Bank egyhavi
bérleti díj összegének megfelelő kedvezményt ad.
Egyéb díjak
kulcsóvadék2
széf feltörési díj1,2
pótkulcs díja1,2
pótdíj késedelmes fizetés esetén1,2

31.464 Ft
26.389 Ft
5.075 Ft
megegyezik a bérleti díjjal

A kulcsóvadék nyilvántartására szolgáló számla kamatozása a mindenkor hatályos Bankszámla, elektronikus szolgáltatások Lakossági
Kondíciós Lista 2. pontjában (Raiffeisen forint bankszámla kamatai) meghatározott kamat mértékével egyezik meg.

1.2. Díjak a 2009. január 1-től 2013. április 1-ig kötött szerződésekre vonatkozóan1
Bérleti díjak a trezor mérete és értékhatár szerint2
A típusú széf
A Raiffeisen Bank Zrt. felelősségének

B típusú széf
C típusú széf
D típusú széf
Szélesség : 260 mm
kategóriája és értékhatára
Mélység : 420 mm
Magasság: 110 mm
Magasság: 190 mm
Magasság: 210 mm
Magasság:230 mm
0-10 millió forint
3.085 Ft/hó
4.275 Ft/hó
4.512 Ft/hó
5.460 Ft/hó
10 millió forint feletti értékhatár esetén a havi díjtételek millió forintonként 299 Ft-tal nőnek.
A fentiektől eltérő méretű széf bérlése esetén a bérleti díj egyedileg, a bérleti szerződésben kerül meghatározásra.
Bérlőtárs esetén a Bank havonta 499 Ft felárat számít fel.
A bérleti díj előre fizetendő, negyedéves, féléves vagy éves időtartamokra. Éves díjfizetés esetén a bérleti díj éves összegéből a Bank egyhavi
bérleti díj összegének megfelelő kedvezményt ad.

1

A díjak 21,26% ÁFA-t tartalmaznak.

2

Indexálás: Bank a jelen kondíciós listában jelölt díjak számítását a Központi Statisztikai Hivatal által a megelőző naptári évre vonatkozó, évente közzétett
átlagos fogyasztói árindexhez köti. A díj összege, illetve mértéke automatikusan, minden év március 1. napjától a megelőző naptári évre irányadó átlagos
fogyasztói árindexnek megfelelően módosul (indexálásra kerül). A díj változását a Bank minden évben legkésőbb március hónap 1. napjáig jelen kondíciós
listában közzéteszi. A díj változásánál a Bank az általános kerekítési szabályok alapján egész forint összeget, euróban meghatározott díjtétel esetén két tizedes
jegyig megállapított összeget alkalmaz. Bank fenntartja a jogot arra, hogy egyes ügyfélcsoportok, illetve egyes szolgáltatás típusok tekintetében a díj indexálását
egy, vagy akár több alkalommal ne érvényesítse.

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48

Cégjegyzékszám: 01-10-041042
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Egyéb díjak
kulcsóvadék2
széf feltörési díj1,2
pótkulcs díja1,2
pótdíj késedelmes fizetés esetén1,2

30.875 Ft
26.129 Ft
4.747 Ft
megegyezik a bérleti díjjal

A kulcsóvadék nyilvántartására szolgáló számla kamatozása a mindenkor hatályos Bankszámla, elektronikus szolgáltatások Lakossági
Kondíciós Lista 2. pontjában (Raiffeisen forint bankszámla kamatai) meghatározott kamat mértékével egyezik meg.

1.3. Díjak a 2008. december 31-ig kötött szerződésekre vonatkozóan1
Bérleti díjak a trezor mérete és értékhatár szerint2
A
Raiffeisen
Bank
Zrt.
A típusú széf
felelősségének kategóriája és
értékhatára

B típusú széf
C típusú széf
D típusú széf
Szélesség : 260 mm
Mélység : 420 mm
Magasság: 110 mm
Magasság: 190 mm
Magasság: 210 mm
Magasság:230 mm
0-1 millió forint
2.371 Ft/hó
3.562 Ft/hó
3.798 Ft/hó
4.747 Ft/hó
1-2 millió forint
2.608 Ft/hó
3.798 Ft/hó
4.034 Ft/hó
4.989 Ft/hó
2-5 millió forint
3.085 Ft/hó
4.275 Ft/hó
4.512 Ft/hó
5.460 Ft/hó
5 millió forint feletti értékhatár esetén a díjtételek millió forintonként 299 Ft-tal nőnek.
A fentiektől eltérő méretű széf bérlése esetén a bérleti díj egyedileg, a bérleti szerződésben kerül meghatározásra.
Bérlőtárs esetén a Bank havonta 499 Ft felárat számít fel.
A bérleti díj előre fizetendő, negyedéves, féléves vagy éves időtartamokra. Éves díjfizetés esetén a bérleti díj éves összegéből a Bank egyhavi
bérleti díj összegének megfelelő kedvezményt ad.
Egyéb díjak
kulcsóvadék2
széf feltörési díj1,2
pótkulcs díja1,2
pótdíj késedelmes fizetés esetén1,2

nincs
26.129 Ft
4.747 Ft
megegyezik a bérleti díjjal

A kulcsóvadék nyilvántartására szolgáló számla kamatozása a mindenkor hatályos Bankszámla, elektronikus szolgáltatások Lakossági
Kondíciós Lista 2. pontjában (Raiffeisen forint bankszámla kamatai) meghatározott kamat mértékével egyezik meg.

Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48

Cégjegyzékszám: 01-10-041042
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