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HIRDETMÉNY
A fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Széfszolgáltatásra vonatkozó Különös Üzletszabályzat módosításáról és változásáról
A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.: 01-10-041004) (a továbbiakban: Bank) ezúton értesíti T. Üzletfeleit, hogy a Bank fogyasztók
és egyéni vállalkozók részére szóló Széfszolgáltatásra vonatkozó Különös Üzletszabályzatát 2018. január 2. napjától az alábbiak szerint módosítja
továbbá az üzletszabályzat az alábbiak szerint változik.
Módosítások:
Jelenleg hatályos rendelkezés
5. A SZÉF HASZNÁLATA
5.1.A Bérlő /meghatalmazott jogosult a Bank ügyfélfogadási ideje alatt
legfeljebb 10 percig egyedül a széfteremben tartózkodni, és a
széfet használni, és köteles aláírni a széflátogatási lapot
közvetlenül a széfterem elhagyása után.5.2.

2018. január 2-től hatályos rendelkezés
5.
5.1

5.2

6.SZÉF KULCSÁNAK MEGŐRZÉSE, A KULCS ELVESZTÉSE
6.2.A széf kulcsának elvesztése, megrongálódása, esetén a Bank összes,
e körben felmerült költségét (széffeltörés, új zárszerkezet felszerelése)
köteles a Bérlő megtéríteni.

A SZÉF HASZNÁLATA ÉS ANNAK KORLÁTOZÁSA
A Bérlő és a Szerződésben meghatározott meghatalmazott jogosult a
Bank ügyfélfogadási ideje alatt legfeljebb 10 percig egyedül a
széfteremben tartózkodni, és a széfet használni, és köteles aláírni a
széflátogatási lapot közvetlenül a széfterem elhagyása után.
A Bank mindaddig korlátozhatja a széf használatát, amíg a Bérlő a
Szerződésből eredő díjak meg nem fizetéséből eredő tartozását nem
rendezi.

6. SZÉF KULCSÁNAK MEGŐRZÉSE, A KULCS ELVESZTÉSE
6.2.A széf kulcsának elvesztése, megrongálódása, esetén a Bank összes, e
körben felmerülő költségét (széffeltörés, új zárszerkezet felszerelése)
köteles a Bérlő a Banknak megelőlegezni. A széf felnyitására,
feltörésére csak ezt követően kerülhet sor.

Módosítás oka: Az egyoldalú módosításra a fogyasztók és egyéni vállalkozók részére szóló Általános Lakossági Üzletszabályzat 20.1.4. alpontjának alábbi
rendelkezése alapján kerül sor:
-

a Bank informatikai rendszereiben, belső folyamataiban, eljárási, működési és kockázatvállalási szabályzataiban történő változás

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a módosítás hatálybalépéséig nem tájékoztatja a Bankot arról, hogy a módosítást nem fogadja el, úgy a módosítás
az Üzletfél által elfogadottnak tekintendő.
Változások (meglévő Üzletfeleket nem érintő változások):
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Jelenleg hatályos rendelkezés

2018. január 2-től hatályos rendelkezés
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A SZÉFFEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ
SZERZŐDÉS ÉS A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA
Az Üzletfél állandóan őrzött széfet vehet igénybe az erre vonatkozó
Szerződés megkötésével, amely határozatlan időre szól, és amely
alapján a Bank bérbe adja, az Üzletfél pedig bérbe veszi a Bank
tulajdonában álló széfet. Az Üzletfél a széfben megőrzés céljából
elhelyezheti értéktárgyait, okmányait, iratait, a Banknak fizetett
bérleti díj ellenében.
ELLENÉRTÉK ÉS KÖLTSÉGEK
A széf bérletére, az emelt szintű szolgáltatás díjára és a
kulcselvesztés, megrongálódás, zárcsere vagy feltörés esetén
esedékes költségek, valamint a felmerülő egyéb költségek
megfizetésére vonatkozó díjakat a Kondíciós Lista tartalmazza. A
Szerződés megkötésével egyidejűleg a Bérlő köteles az első havi
bérleti díjat, illetve – igénybevétel esetén - az emelt szintű biztosítási
szolgáltatás díját megfizetni. A széfbérleti és egyéb díjak, valamint
a törvény által előírt ÁFA összege előre, havonta, a Szerződés
megkötése napjának havi fordulónapján esedékesek. Amennyiben
nincs az adott hónapban a szerződéskötés napjának megfelelő
naptári nap, vagy a fordulónap munkaszüneti napra esik, a díj
esedékessége a következő munkanap. A széfszolgáltatással
kapcsolatos díjak és költségek megfizetése a Bérlőnek a Banknál
vezetett, a széfbérleti szerződésben megjelölt Bankszámlája
megterhelésével történik. A Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy
esedékességkor
a
széfbérleti
szerződésben
megjelölt
Bankszámláján a megfelelő összeg rendelkezésre álljon. A
Szolgáltatás megszűnése miatti töredékhónapra vonatkozó díj
arányos része a Bérlőnek visszajár

6.A SZÉFFEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS ÉS A
SZOLGÁLTATÁS TARTALMA
6.1.Az Üzletfél állandóan őrzött széfet vehet igénybe az erre vonatkozó
Szerződés megkötésével, a Bank bérbe adja, az Üzletfél mint Bérlő pedig bérbe
veszi a Bank tulajdonában álló széfet. Az Üzletfél a széfben megőrzés céljából
elhelyezheti értéktárgyait, okmányait, iratait, a Banknak fizetett bérleti díj
ellenében.
7.ELLENÉRTÉK ÉS KÖLTSÉGEK
A széf bérletére, az emelt szintű szolgáltatás díjára és a kulcselvesztés,
megrongálódás, zárcsere vagy feltörés esetén esedékes költségek,
valamint a felmerülő egyéb költségek megfizetésére vonatkozó díjakat a
Kondíciós Lista tartalmazza. A Szerződés megkötésével egyidejűleg a
Bérlő köteles az első három havi bérleti díjat, illetve – igénybevétel
esetén - az emelt szintű biztosítási szolgáltatás első három havi díját
megfizetni. A további széfbérleti és egyéb díjak, valamint a törvény által
előírt ÁFA összege előre, havonta, a Szerződés megkötése napjának
havi fordulónapján esedékesek. Amennyiben nincs az adott hónapban a
szerződéskötés napjának megfelelő naptári nap, vagy a fordulónap
munkaszüneti napra esik, a díj esedékessége a következő munkanap. A
széfszolgáltatással kapcsolatos díjak és költségek megfizetése a
Bérlőnek a Banknál vezetett, a széfbérleti szerződésben megjelölt
Bankszámlája megterhelésével történik. A Bérlő köteles gondoskodni
arról, hogy esedékességkor a széfbérleti szerződésben megjelölt
Bankszámláján a megfelelő összeg rendelkezésre álljon. A Szolgáltatás
megszűnése miatti töredékhónapra vonatkozó díj arányos része a
Bérlőnek visszajár
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8.

A SZÉFBÉRLET MEGSZŰNÉSE

8.

365 napos őrzés után a Banknak - a Bérlő értesítése mellett - joga
van a vagyoni értéket nem képviselő tárgyakat megsemmisíteni,
illetve árverés útján értékesíteni a széf tartalmát, és a befolyt
összegből az értékesítésig felmerült valamennyi díj-, kamat- és
költségigényét, elszámolási kötelezettség mellett, kielégíteni, a
fennmaradó összeget a Bérlő rendelkezéséig a megbízás nélküli
ügyvitel szabályai szerint kezelni, és egy erre a célra nyitott
nyilvántartási számlán tartani, kamatfizetési kötelezettség nélkül, a
vonatkozó Tájékoztatóban meghatározott költségek felszámítása
mellett. A megbízás nélküli ügyvitellel kapcsolatos, a jelen pontban
nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései
irányadóak.

8.5. 365 napos őrzés után a Banknak - a Bérlő értesítése mellett - joga van a
vagyoni értéket nem képviselő tárgyakat megsemmisíteni, illetve
árverés útján értékesíteni a széf tartalmát, és a befolyt összegből az
értékesítésig felmerült valamennyi díj-, kamat- és költségigényét,
elszámolási kötelezettség mellett, kielégíteni, a fennmaradó összeget a
Bérlő rendelkezéséig a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint
kezelni, és egy erre a célra nyitott nyilvántartási számlán tartani,
kamatfizetési kötelezettség nélkül, a vonatkozó Tájékoztatóban
meghatározott költségek felszámítása mellett. A megbízás nélküli
ügyvitellel kapcsolatos, a jelen pontban nem szabályozott kérdésekben
a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak. Az őrzés költségeit a Bank
„Tájékoztató a megbízás nélküli ügyvitellel (őrzéssel) kapcsolatos
költségekről” elnevezésű tájékoztatója tartalmazza.
8.6.3.A Bérlő Bankszámlájának bármely okból történő megszűnése esetén a
széfbérleti szerződés a Bankszámlaszerződés megszűnésének napján
megszűnik. A Bank 3 hónap elteltével jogosult a széf vonatkozásában a
8.3., 8.4., 8.5. pontokban foglaltak értelemszerű alkalmazásával eljárni

8.6.3.A Bérlő Bankszámlájának bármely okból történő megszűnése esetén
a széfbérleti szerződés a Bankszámlaszerződés megszűnésének
napján megszűnik. A Bank 3 hónap elteltével jogosult a széf
vonatkozásában a
4.1 és 8.2.2 szakaszokban foglaltak
értelemszerű alkalmazásával eljárni

A SZÉFBÉRLET MEGSZŰNÉSE
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Nem volt ilyen rendelkezés.

8.

A SZÉFBÉRLET MEGSZŰNÉSE

8.1
Határozott idejű Szerződés
8.1.1. 2018. január 2-át követően létrejött Szerződések esetén a
Szerződés három hónap határozott időre jön létre. Határozott idejű
szerződések esetén a Szerződés utolsó napja a szerződés
megkötésétől számított három hónap azon napja, mely a
szerződéskötés napjával megegyezik. Amennyiben a Szerződés
utolsó napja nem munkanapra esik, úgy a Szerződés utolsó napja az
azt követő munkanap.
8.1.2.

A határozott idő alatt a Bank a Szerződést kizárólag a 8.2.2.2. pont
szerint azonnali hatállyal mondhatja fel. Ebben az esetben a
határozott időből még hátralévő időre vonatkozó díj arányos része a
Bérlőnek nem jár vissza.

8.1.3.

A határozott idő alatt a Bérlő kizárólag a Bank súlyos
szerződésszegése esetén mondhatja fel a Szerződést. A Bérlő
jogszerű azonnali hatályú felmondás esetén a határozott időből még
hátralévő időre vonatkozó díj arányos része a Bérlőnek visszajár.

8.1.4. Amennyiben a Bérlő a határozott idő utolsó napjáig a széfet nem üríti

1.1.

Pont tartalmazta, hogy határozatlan idejű a szerződés.

ki, és a kulcso(ka)t nem adja vissza a Bank részére, a Szerződés
határozatlan idejűvé alakul.
8.2
Határozatlan idejű szerződés
A 2018. január 2-át megelőzően kötött Szerződések, valamint a 2018.
január 2-át követően kötött, és határozatlan idejűvé alakult Szerződések
határozatlan idejű Szerződések.

CIB Bank Zrt.
Közzététel (kifüggesztés) napja: 2017. december 15.
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