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Általános tájékoztató

A jelen Hirdetményben meghatározott feltételek alkalmazandóak 
azon természetes személy, gazdálkodó vagy egyéb szervezet tekinte-
tében, aki/amely a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt-nél lakossági 
bankszámlával, vagy pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik és a 
széfbérleti díj megfi etését állandó átutalási megbízás útján vállalja. 
Az állandó átutalási megbízás megadását az ügyfélnek hitelt érdemlő 
módon igazolnia kell. 
A MagNet Bank Zrt. és az Ügyfél között létrejövő széfszolgáltatásra 
vonatkozó szerződés alapján, a MagNet Bank Zrt. az Ügyfél számára 
– állandóan őrzött helyiségben – széf rendelkezésre bocsátását vállal-
ja a jelen Hirdetmény szerinti díjtételek ellenében. A széfbe az Ügyfél 
maga helyezi el, és veszi ki értékeit. A MagNet Bank Zrt. csak ügyfél 
azonosítás mellett köt széfbérleti szerződést. Amennyiben az Ügyfél 
harmadik személy tulajdonát képező vagyontárgyat, értéket helyez el 
ezen személy megbízása alapján a széfben, köteles a harmadik sze-
mély azonosításához szükséges adatokat a szerződés megkötésekor a 
MagNet Bank Zrt-nek megadni. 

A MagNet Bank Zrt. az üzleti kapcsolat létesítésekor a széf bérlőjétől az 
alábbi dokumentumok bemutatását kéri elsősorban: 

Magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy esetén:1 

• személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolvány (ha az érvényes bejelentett lakcímet a személyi igazolvány 
nem tartalmazza) vagy 

• új típusú, legkorábban 2001-ben kibocsátott, kártyás vezetői enge-
dély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy 

• útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
• és adóigazolvány (adóazonosító jel miatt)

Magyar állampolgársággal nem rendelkező természetes személy 
esetén: 

• fényképes azonosító okmány (útlevél, személyi azonosító iga-
zolvány, ha az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes 
tartózkodási engedély), és a magyarországi tartózkodási hely (iga-
zolás vagy bemondás alapján)

• EU-s tagállam állampolgára esetén a személyi azonosító igazolvány
és magyarországi tartózkodási hely

A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. fenntartja a jogot, hogy további 
iratok bemutatásához kösse az üzleti kapcsolat létesítését, illetve hogy 
az üzleti kapcsolat fennállása alatt – amennyiben szükségesnek ítéli 
meg, további dokumentumokat kérjen be. 

A Széfszolgáltatási Üzletág Üzletszabályzata, valamint a MagNet Bank 
Zrt. jelen Hirdetménye az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyi-
ségeiben és a honlapján folyamatosan megtekinthető. 

A MagNet Bank Zrt. széfszolgáltatás nyújtására az alábbi fióko at jelöli ki:
1. Astoria fiók – 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.
2. Dunakeszi fiók – 2120 Dunakeszi, Fő út 41.
3. Közpoti fiók – 1062 Budapest, Andrássy út 98.
4. Belvárosi Közösségi Pont – 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11.
5. Székesfehérvári Közösségi Pont – 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 14. 

I. A SZÉFSZOLGÁLTATÁS DÍJA 

Széfbérleti díj összege az Astoria fiókban: 
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Magasság/Szélesség/Mélység
mm

Bérleti díj/hó

Lakossági 
ügyfelek

Vállalati 
ügyfelek

A 40/245/350 mm  2 000 Ft +áfa  2 500 Ft +áfa

B 65/245/350 mm  2 300 Ft +áfa  3 200 Ft +áfa

C 140/245/350 mm  2 500 Ft +áfa  3 500 Ft +áfa

D 190/245/350 mm  3 000 Ft +áfa  4 000 Ft +áfa

 E 290/245/350 mm  3 500 Ft +áfa  4 500 Ft +áfa

Széfbérleti díj összege a Dunakeszi fiókban:
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Magasság/Szélesség/Mélység
mm

Bérleti díj/hó

Lakossági 
ügyfelek

Vállalati 
ügyfelek

A 48,5/265/413 mm  2 000 Ft +áfa 2 600 Ft +áfa 

B 98,5/265/413 mm  2 500 Ft +áfa 3 000 Ft +áfa 

C 148,5/265/413 mm  2 600 Ft +áfa 3 800 Ft +áfa 

D 148/297/340 mm 1 500 Ft + áfa 2 000 Ft +áfa

E 198/297/340 mm 2 000 Ft +áfa 2 500 Ft +áfa

F 487/297/340 mm 3 000 Ft +áfa 4 000 Ft +áfa

Széfbérleti díj összege a Belvárosi és a Központi fiókban:
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Magasság/Szélesség/Mélység
mm

Bérleti díj/hó

Lakossági 
ügyfelek

Vállalati 
ügyfelek

A 350/250/42 mm  2 900 Ft +áfa 3 900 Ft +áfa 

B 350/250/92 mm  3 300 Ft +áfa 4 300 Ft +áfa 

C 350/250/142 mm  4 500 Ft +áfa 5 500 Ft +áfa 

Széfbérleti díj összege a Székesfehérvári fiókban:
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Magasság/Szélesség/Mélység
mm

Bérleti díj/hó

Lakossági 
ügyfelek

Vállalati 
ügyfelek

A 115/190/265 mm  2 000 Ft +áfa 2 600 Ft +áfa 

B 164/197/265 mm  2 500 Ft +áfa 3 000 Ft +áfa 

C 474/285/310 mm  3 000 Ft +áfa 3 500 Ft +áfa 
1. Olyan magyar állampolgárok esetében, akik Magyarországon lakóhellyel nem rendelkeznek, és a magyar ál-
lampolgárságot a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. Törvény 4§ (3) bekezdése alapján honosítással 
szerezték, a személyazonosság igazolásához útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány szükséges. Hatá-
lyos: a következő Hirdetmény hatályba lépésének napjáig.

Érvényes: 2017.  március 6-tól

Széfszolgáltatásra vonatkozó Hirdetmény 
Lakossági és Vállalati ügyfelek részére

Hatályos: a következő Hirdetmény hatályba lépésének napjáig.



2

Díjak: 

Technikai nyitás: 20 000 Ft + a ténylegesen felmerült költség. 
Késedelem esetén fi etendő díj* minden megkezdett hónapra meg-
egyezik a bérleti díj összegével. 
Felelős őrzés díja a széfben elhelyezett tárgyak esetén: 4 000 Ft/hó. 

* Amennyiben a széfbérleti szerződés szerinti határidővel nem kerül a széf 
bérleti díj megfi etésre. 

A MagNet Bank Zrt. széfjeiben elhelyezett tárgyak széfenként 
5 000 000 Ft-ig vannak biztosítva a Biztosító és a MagNet Bank Zrt. 
között létrejött szerződésben részletezett feltételek szerint. 

II. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A kondíciók egyoldalú módosítása 

Jelen Hirdetményben nem szabályozott kérdésekben a MagNet 
Bank Zrt. mindenkor hatályos Széfszolgáltatási Üzletág Üzletsza-
bályzata és az Ügyféllel kötött széfszolgáltatás igénybevételére 
vonatkozó szerződés rendelkezései irányadók. 
A MagNet Bank Zrt. fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen 
Hirdetményben meghatározott kamatot, díjat vagy egyéb feltételt 
a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott 
feltételek szerint, a Széfszolgáltatási Üzletág Üzletszabályzatában 
nevesített okok bekövetkezése esetén a Széfszolgáltatási Üzletág 
Üzletszabályzatban rögzített módon, és tájékoztatási kötelezettsége 
teljesítése mellett, egyoldalúan megváltoztassa, módosítsa. 

Budapest, 2017. március 6.

MagNet Bank Zrt.




