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Hatályos 2019.04.15. napjától visszavonásig 

MGV Zrt. hirdetménye széfszolgáltatással kapcsolatos díjakról és kondíciókról 

A Széfek használata/látogatása az alábbi, ügyfélszolgálati nyitvatartási idők szerint biztosított: 

 

Hétfő    9:00 – 17:00 óra között, 

Kedd    9:00 – 17:00 óra között, 

Szerda                                         9:00 – 17:00 óra között, 

Csütörtök               9:00 – 17:00 óra között, 

Péntek    9:00 – 17:00 óra között, 

 

a használatra rendelkezésre álló idő, naponta legfeljebb két alkalommal, alkalmanként 15 perc. A 

Széfszolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézésre, az MGV Zrt. székhelyén/irodájában (1054 Budapest, 

Aulich u. 7.) nyitvatartási idejében van mód.  

 

A bérleti díj előre fizetendő, Díjfizetés gyakorisága negyedéves. 

 

 

A Széf trezor bérlés legrövidebb időtartama: min. 3 hónap.  

 

Széf méretek Díj mértéke 

Magánszemély esetén 

Díj mértéke 

Jogi személy, nem jogi 

személyiségű gazdasági 

társaság, egyéb szervezet, 

általános forgalmi adó 

fizetésére kötelezett 

természetes személy, egyéni 

vállalkozó esetén 
 

A típus széf trezor: 

 szélessége 350 mm; 

 mélysége  450 mm;  

 magassága  60 mm  
 

5.990,- Ft + Áfa /hó 

 

5.990,- Ft + Áfa/hó 

 

B típus széf trezor:  

szélessége  350 mm;  

mélysége   450 mm;  

magassága 100 mm 

7.990,- Ft + Áfa/hó 

  

7.990,- Ft + Áfa/hó 

  

C típus széf trezor:  

szélessége  350 mm;  

mélysége   450 mm;  

magassága 150 mm 

10.990,- Ft + Áfa/hó 

  

10.990,- Ft + Áfa/hó 

 

D típus széf trezor:  
szélessége  350 mm;  

mélysége   450 mm;  

magassága 250 mm 

15.990,- Ft + Áfa/hó 

  

15.990,- Ft + Áfa/hó 
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Egyéb díjak, költségek: 

Díj Megnevezése Díj mértéke Esedékesség 

Kezdeti díjak / Kulcsóvadék 

Kulcsóvadék 40.000,- Ft 

A Kezdeti díjak megfizetése, 

valamint a Kulcsóvadék elhelyezése a 

széf-bérleti szerződés megkötésével 

egyidejűleg esedékes. 

Eseti díjak 

Széf trezor rendkívüli 

felnyitása 

15.000,- Ft + ÁFA, valamint a 

kényszernyitást végző szakértő 

által megállapított díj. 

ÁSZF-ben meghatározott esetekben, 

esedékessége legkésőbb a kényszer-

felnyitás napján. 

Szerződés-módosítási díj 10.000,- Ft + ÁFA Szerződésmódosítással egyidejűleg. 

Értesítési díj 1.000,- Ft + ÁFA 

Ügyfél részére történő rendkívüli 

értesítések esetén felszámításra 

kerülő díj, melynek terhelése az 

értesítés megküldésével egyidejűleg 

történik. 

Egyéb ügyintézési díj 1.000,- Ft + ÁFA 

Ügyfél által kezdeményezett egyéb 

ügyintézés alkalmával, az ügyintézés 

során, a kérelem teljesítésekor 

esedékes díj. 

Késedelmi kamat évi 12% 

Díjhátralék esetén felszámításra 

kerülő kamatmérték, esedékessége 

tárgyhó végén; a késedelembe esés 

időpontjától, a tartozás meg-

fizetéséig felszámítva. 

Felelős őrzés havi díja 
mértéke a megszűnt Széf 

díjának 100%-kal növelt értéke. 

Felelős őrzésbe vételt követően, 

havonta esedékes a bérleti 

szerződésben megjelölt díjfizetési 

napon.  

Biztosítás díja 500.-Ft+Áfa/hó díj 

Kártérítési felelősség vállalás összege  

3.000.000 Ft. Ezen  értékhatár 

biztosítása esetén fizetendő havi díj 

 

Az ÁFA kulcs mértéke jelen Hirdetmény hatályba lépése napján: 27% 


