ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A SZÉFBÉRLETI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKÓZÓAN

1. A széfszolgáltatást igénybevevők köre
A széfszolgáltatást minden, a CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaságnál (továbbiakban: Bank) bankszámlával rendelkező devizakülföldi magánszemély,
devizabelföldi és devizakülföldi jogi személy, nem jogi személyiségű gazdasági társaság a jelen
Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint veheti igénybe. A devizabelföldi természetes
személyek széfbérleti feltételeit a Lakossági Üzletág Általános Szerződési Feltételei című kiadvány
tartalmazza.

2. A széfbérleti szolgáltatás tartalma
a) A Bank és a Bérlő között megkötött Széfbérleti Szerződés alapján a Bank bérbe adja, a Bérlő pedig
bérbe veszi a Bank tulajdonában lévő, és a Széfbérleti Szerződésben megnevezett széfet.
A Bérlő a széf bérleti jogának átruházására, illetve albérletbe adására nem jogosult, valamint a széf
kulcsáról másolatot nem készíthet.
b) A széf kategóriáját, bérleti díját a Bank vonatkozó „Kondíciós listája” tartalmazza.
c) A széfbérlet határozatlan időre szól.
d) A széfek 2 db, egy banki- és egy bérlőkulcs együttes használatával nyithatók, illetve zárhatók.
3. A széfben őrizhető vagyontárgyak
a) A Bérlő a széfet kizárólag olyan értéktárgyai (pl.: értékpapír, ékszer, műtárgy, műkincs,
dokumentáció, készpénz, stb.) megőrzésére veheti igénybe, amelyek tüzet, robbanást, nedvességet,
kellemetlen szagot, hangot, egyéb környezetkárosító hatást nem idézhetnek elő.
b) A széfben nem helyezhető el olyan tárgy, amelynek a Bérlő általi birtoklását jogszabály tiltja,
bünteti vagy korlátozza (pl.: öngyulladó, tüzet vagy kárt okozó, robbanó, sugárzó vagy veszélyes
anyag, fegyver, lőszer, kábítószer, lopott tárgyak), valamint a folyamatos karbantartást igénylő és a
Bank elektronikus rendszerét károsító tárgyak.
c) Az értéktárgyak esetleges káresemény során történő megsérülése vagy megsemmisülése esetén a
keletkezett kárt a Bank alapszolgáltatás esetén 250.000 Ft, emelt szintű szolgáltatás esetén a
szerződésben foglalt összeghatárig téríti meg. Nem felel azonban a Bank az állagromlásért, illetve
elháríthatatlan külső ok miatti kárért. A Bérlő kár esetén hitelt érdemlően köteles igazolni a széfben
elhelyezett tárgyak káresemény előtti tulajdonlását (pl. fénykép, számla alapján).
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4. A Bérlő jogai
A Bérlő jogosult
a) magánszemély Bérlő esetén a széf használatára bérlőtársat a Szerződésben vagy teljes bizonyító
erejű magánokiratba vagy közokiratba foglaltan megnevezni, illetve azok széfhasználati jogát
megszüntetni. A megszüntetés a Bérlő a Bankhoz írásban megküldött nyilatkozatának Bank általi
kézhezvételével válik hatályossá;
b) a Bank ügyfélfogadási ideje alatt legfeljebb 10 percig egyedül a széfteremben tartózkodni, és a
széfet használni;
c) a Széfbérleti Szerződést bármikor felmondani.
A bérlőtársat / meghatalmazottat a Bérlő jogai illetik meg, kivéve az a) és c) pontokban foglalt
jogokat.
5. A Bérlő kötelezettségei
A Bérlő köteles
a) a Banknak az érvényben lévő és a Bank „Kondíciós listájában” foglaltak szerint meghatározott díjat
és azon felül a törvény által előírt ÁFA összegét, valamint az esetleges késedelmi kamatot
megfizetni;
b) a széf igénybevételekor a Széflátogatási lapot aláírni;
c) a széf kulcsát
∗ gondosan megőrizni,
∗ annak elvesztését, megrongálódását haladéktalanul bejelenteni CIB24 nonstop, élőhangú
telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül (a 06-40-242-242-es kék számon, illetve külföldről a
36-1-487-7979-es telefon-számon), írásban, vagy bankfiókban személyesen,
∗ a Széfbérleti Szerződés megszűnésekor pedig azonnal átadni,
d) a Széfbérleti Szerződésben szereplő személyi azonosító adatokban történő változásokat köteles
haladéktalanul bejelenteni bankfiókban személyesen;
e) a széf kulcsának elvesztése, megrongálódása, esetén a Bank összes, e körben felmerült költségét
(széffeltörés, új zárszerkezet felszerelése) megtéríteni.
f) levelezési címet megadni, amelyre a Bank a számlákat és egyéb értesítéseket továbbítja;
g) társas vállalkozás esetén meghatalmazottat (max. 2 fő) megnevezni.
6. A Bank jogai
A Bank jogosult
a) a „Kondíciós listában” szereplő díjtételeket egyoldalúan módosítani;
b) a széf felnyitását megtagadni a 9/c pontban felsorolt feltételek valamelyikének hiánya esetén;
c) díjfizetés elmaradása esetén a széfet - 3 hónap türelmi idő után - felnyitni, minden megkezdett
hónapra a „Kondíciós listában” meghatározott díjat a késedelmi kamataival együtt felszámítani,
illetve a széfben elhelyezett vagyontárgyakon - díj- és egyéb költség követelése erejéig - törvényes
zálogjogát érvényesíteni. A Bank mindaddig korlátozhatja a széf használatát, ameddig a Bérlő a
tartozását nem rendezi.
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7. A Bank kötelezettségei
A Bank köteles
a) a széfben elhelyezett vagyontárgyakat, illetve a széfet biztonságosan megőrizni;
b) a széfbérleti díjtételeket „Kondíciós listában” közzétenni.
c) A Bankot a széf Bérlői vonatkozásában a mindenkor hatályos hitelintézetekről és pénzügyi
vállalkozásokról szóló törvény szerinti titoktartási kötelezettség terheli.
8. A díjfizetés rendszere
a) A Bérlő a Széfbérleti Szerződés megkötésével egyidejűleg köteles előre megfizetni a bérleti díjat,
illetve az emelt szintű szolgáltatás díját.
b) A továbbiakban a bérleti díj havonta előre esedékes.
c) Ha a Bérlő nem, vagy nem teljes összegben fizeti meg a bérleti díjat,
∗ a Bank felszólítja a Bérlőt, hogy tartozását 8 napon belül rendezze.
∗ Sikertelen felszólítás esetén a Bank a Széfbérleti Szerződést felmondja, és felszólítja a Bérlőt a
kulcs 15 napon belüli átadására és a széf kiürítésére. A felszólítást követő 3 hónap türelmi idő
után a Bank jogosult a széfet bizottság jelenlétében felnyitni. Ez esetben a 6.d) pontban
foglaltak irányadók. A kényszerfelnyitást követően a Bank a széf tartalmát letéti őrzésbe veszi.
∗ 365 napos letéti őrzés után - melyre a Bank „Kondíciós lista” szerinti őrzési költséget számítja
fel - a Banknak a Bérlő értesítése mellett joga van a vagyoni értéket nem képviselő tárgyakat
megsemmisíteni, illetve árverezés útján értékesíteni a széf tartalmát, és a befolyt összegből az
értékesítésig felmerült valamennyi díj-, kamat- és költségigényét elszámolási kötelezettség terhe
mellett kielégíteni, a fennmaradó összeget a Bérlő jelentkezéséig nem kamatozó számlán
elhelyezni. E számlát a ”Kondíciós listában” meghatározott költség terheli.
d) A széfbérleti díj, illetve az emelt szintű szolgáltatás díja a mindenkori „Kondíciós lista” alapján kerül
felszámításra.
e) A széfbérleti díjfizetés módja kizárólag a CIB Bank Zrt.-nél vezetett bankszámlára vonatkozó
állandó átutalási megbízás lehet. A széfbérleti díj és egyéb díjak megfizetése az Üzletfél
számlájának megterhelésével történik a szerződéskötés napjának megfelelő fordulónappal .
9. A széfhasználatára vonatkozó előírások
a) A széf kettős zárral van ellátva. Az egyik zár kulcsát a Bérlő a Bérleti Szerződés aláírása és a bérleti
díj megfizetése után veheti át a Banktól. A széf kizárólag a banki és a bérlőkulcs együttes
használatával a Bank ügyfélfogadási órái alatt, a Bank képviselőjének kíséretével nyitható, illetve
zárható A Bank képviselője a széfbe nem nyer betekintést, kivéve a 6.b) pont szerinti eseteket. A
Bérlő tudomásul veszi, hogy a nála lévő kulcsról másolat nem készíthető.
b) A Bérlő a Széfbérleti Szerződésben megadja a széf felnyitására jogosult/ak nevét, aki/k a széf igénybevételekor köteles/ek a Széflátogatási Lapot aláírni. A Széfbérleti Szerződésben adott
meghatalmazás írásbeli visszavonásig, illetve a Széfbérleti Szerződés megszűnéséig érvényes.
Eseti meghatalmazásként a Bank csak közjegyző előtt, illetve a Bankban a meghatalmazott és
meghatalmazó együttes jelenlétében adott meghatalmazást fogad el.
c) A széf kinyitásának és használatának feltételei:
∗ a Bérlő kulcsának megléte;
∗ a bérlői, bérlőtársi vagy meghatalmazotti jogosultság igazolása, személyazonosság ellenőrzése;
a Bank ügyintézője által ismert adatok ill. a személyazonosságot igazoló okmányok egyezősége
a Széfbérleti Szerződés adataival;
∗ a tárgyidőszakra vonatkozóan a széfbérleti díj kiegyenlítésre került.
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a) A bérleti szerződések határozatlan időre szólnak, de a széfre vonatkozó bérleti jogviszonyt a Bérlő
bármikor, azonnali hatállyal - a széf kulcsának egyidejű visszaadásával -felmondhatja.
b) A Bank a bérleti szerződést 15 napos határidővel bármikor felmondhatja.
c) A Bank a bérleti szerződést azonnali hatállyal kizárólag a 3., 5., és a 8. pont megszegése esetében
mondhatja fel.
d) Magánszemély Bérlő halála esetén a széfbérleti szerződés megszűnik. Az örökös az eredeti és
jogerős hagyatéki végzés birtokában, annak bemutatásával rendelkezhet a széf tartalmáról.
e) Jogi személy megszűnésekor (felszámolás, végelszámolás) a felszámoló vagy végelszámoló
rendelkezése szerint; ha viszont nem rendelkeznek a széfről, a Bank a bíróság által jóváhagyott
jogerős vagyonfelosztás alapján szünteti meg a széfbérleti szerződést és adja ki a széf tartalmát.
Amennyiben a széf tartalmáért jelentkező személyek nem rendelkeznek a széf kinyitásához szükséges
kulccsal, a zárfeltörés vagy a zárcsere költségét a Bank jogosult felszámítani.
11. Egyéb rendelkezések
a) A széfben elhelyezett értéktárgyakra a Bankot zálogjog illeti meg a széfbérleti díj, vagy más, a
Bérlővel szemben fennálló, esedékessé vált és meg nem fizetett banki követelés erejéig.
b) A Bank a széfbérlettel összefüggő minden értesítést és felszólítást a Bérlő által a Széfbérleti
Szerződésben megadott levelezési címre továbbít mindaddig, amíg más címről szóló írásbeli
nyilatkozatot nem kap.
A Széfbérleti Szerződésben és a Széfbérleti szolgáltatásra vonatkozó „Általános Szerződési Feltételek”ben nem szabályozott kérdésekben a Bank „Általános Üzletszabályzatának” rendelkezései, továbbá
devizakülföldi magánszemélyek illetve társas vállalkozások esetén az „Általános Szerződési Feltételek
deviza-külföldiek részére vezetett bankszámlákra vonatkozóan ” című kiadványaink irányadóak.

Budapest, 2004. július 1.
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