Tisztelt !
Köszönjük, hogy az UniCredit Hitelkártyát választotta. Biztosak vagyunk benne, hogy hosszútávon megelégedéssel
használja majd és élvezni fogja UniCredit Hitelkártyájának előnyeit.
MIÉRT AJÁNLJUK ÖNNEK AZ UNICREDIT HITELKÁRTYÁKAT?
Szabadon tervezhető és rugalmas fizetési lehetőséget biztosítanak, hiszen a rendelkezésére bocsátott
hitelkeretet használhatja vásárlásra és a hitelkeret a hatályos Kondíciós Listában meghatározott mértékéig
készpénzfelvételre, a kártyatársaság logójával ellátott elfogadóhelyeken külföldön és belföldön egyaránt.
A személyre szabott hitelkeret fedezetet nyújt vásárlásaihoz, így Ön a bank pénzét költheti:
Nem szükséges megtakarításaihoz, bankbetétéhez hozzányúlnia, hiszen vásárlásai ellenértékét a türelmi
időszak alatt kamatmentesen egyenlítheti ki.
Ez a vásárlástól számítva legfeljebb 45Üzleti célú privát hitelkártya* esetén 55 nap lehet, abban az esetben,
ha a vásárlás az adott elszámolási időszak első napján került elszámolásra.
Ha az elszámolási időszak további napjain vásárol, akkor a kamatmentes visszafizetési időszak ezzel
arányosan csökken, de így is legalább 15 Üzleti célú privát hitelkártya* esetén 25 nap áll rendelkezésére a
törlesztésre. Önnek az elszámolási időszakot követő 15 Üzleti célú privát hitelkártya* esetén 25 napban kell
a törlesztését megfizetni.
Hitelkártyáját - elszámolási időszakonként a bank által rendelkezésre bocsátott hitelkeretének a hatályos
Kondíciós Listában meghatározott mértékéig - készpénz felvételére is használhatja, azonban a felvett
összeg a felvétel napjától kamatozik és a tranzakció után díj kerül felszámításra.
Rugalmas, mert a felhasznált hitelkeretből a visszafizetett összeg újra és újra felhasználhatóvá válik.
Havi számlakivonata segítségével pontosan nyomon követheti az adott időszakban történt vásárlásait,
készpénzfelvételeit.
A havonta visszafizetendő minimum összegen felül Ön szabadon dönthet, hogy mikor és mekkora összeggel
törleszti fennálló tartozását. Azonban fontos, hogy amennyiben nem a teljes összeg kerül visszafizetésre –
úgy a visszafizetés után fennálló tartozásra, valamint a visszafizetést megelőzően fennálló tartozásra is a
visszafizetés napjáig hitelkamatot számítunk fel.
Kondíciós Listában meghatározott díj ellenében igényelhető SMS-szolgáltatásunk segítségével Ön azonnal
értesül a hitelkártyájával történt tranzakciókról.
Az UniCredit Narancs és az UniCredit Kék hitelkártyákat Ön már a mindenkori bruttó minimálbérnek megfelelő
havi nettó jövedelemmel is igényelheti.
A hitelkártya igényléséhez nem szükséges UniCredit Banknál számlát nyitnia vagy fizetését bankunkhoz
utaltatnia.
Ugyanakkor felhívjuk figyelmét az alábbiakra is annak érdekében, hogy megfontoltan, jól informáltan
dönthessen a hitel felvételéről.
Kérjük, tekintse át saját jelenlegi és várható jövedelmi viszonyait, hogy a havi hiteltörlesztést a rendelkezésre álló
rendszeres jövedelméből biztosítani tudja a hitel futamideje során, és
vegye számításba saját és családi bevételei mellett az egyéb kötelezettségeket is döntésénél!
-

UNICREDIT HITELKÁRTYÁK – KÜLÖNBÖZO IGÉNYEKHEZ IGAZÍTVA
Ismerkedjen meg különböző típusú hitelkártyáinkkal, és válassza az igényeinek leginkább megfelelőt.
1.





UniCredit Narancs Hitelkártya
MasterCard Electronic típusú hitelkártya, melyet belföldön és külföldön egyaránt széles körben elfogadnak
vásárláskor a kártyatársaság logójával megjelölt üzletekben valamint készpénzfelvételkor.
Hitelkártyájával interneten keresztül is vásárolhat és vehet igénybe szolgáltatást.
Az UniCredit Narancs Hitelkártya 150 000 forint hitelkerettől is igényelhető.
A THM értéke:

Az UniCredit Narancs Hitelkártyához a Lakossági hitelkártya birtokos ügyfelek részére szóló Kondíciós
listában feltüntetett díj ellenében az alábbi kiegészítő szolgáltatások igényelhetők:
-

SMS-szolgáltatás
Külföldi utazási, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, valamint asszisztencia-szolgáltatás
Hitelfedezeti életbiztosítás
A mindenkori tartozás automatikus rendezése UniCredit forint fizetési számlájáról. (továbbiakban folyószámla
vagy bankszámla)

2.
-

UniCredit Kék Hitelkártya
Dombornyomott hitelkártya, amely az UniCredit Narancs Hitelkártyánál szélesebb körű elfogadást biztosít
Önnek.
A hitelkártyájával interneten vagy telefonon keresztül is vásárolhat és vehet igénybe szolgáltatást.
A hitelkártyájához ingyenes külföldi utazási, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, valamint
asszisztencia-szolgáltatás kapcsolódik.
Az UniCredit Kék Hitelkártya már 200 000 forint hitelkerettől igényelhető.
A THM értéke:

Az UniCredit Kék Hitelkártyához a Lakossági hitelkártya birtokos ügyfelek részére szóló Kondíciós listában
feltüntetett díj ellenében az alábbi kiegészítő szolgáltatások igényelhetők:
-

SMS-szolgáltatás
Hitelfedezeti életbiztosítás
A mindenkori tartozás automatikus rendezése UniCredit forint fizetési számlájáról. (továbbiakban folyószámla
vagy bankszámla)

3.

UniCredit Arany Hitelkártya








Az UniCredit Narancs és az UniCredit Kék hitelkártyákhoz képest kiemelt szintű szolgáltatásokat tartalmazó
hitelkártya.
A kártyával interneten vagy telefonon keresztül is vásárolhat vagy vehet igénybe szolgáltatást.
A fő- és a társkártyához is ingyenes, magas szintű külföldi utazási, baleset-, betegség- és
poggyászbiztosítás, valamint asszisztencia-szolgáltatás, továbbá belföldi balesetbiztosítás kapcsolódik.
SMS-szolgáltatásunk – amellyel hitelkártyája használatát még biztonságosabbá teheti – az első évben
díjmentes.
Az UniCredit Arany Hitelkártya már 750 000 forint hitelkerettől igényelhető.
A THM értéke:

Az UniCredit Arany Hitelkártyához a Lakossági hitelkártya birtokos ügyfelek részére szóló Kondíciós
listában feltüntetett díj ellenében az alábbi kiegészítő szolgáltatások igényelhetők:
-

Hitelfedezeti életbiztosítás
Executive Club International (ECI) szolgáltatás, amely jelentős kedvezményeket biztosít belföldi és külföldi
utazás, szállodafoglalás, autókölcsönzés során és egyes szabadidős klubokban.
A mindenkori tartozás automatikus rendezése UniCredit forint fizetési számlájáról. (továbbiakban folyószámla
vagy bankszámla)
SMS szolgáltatás

GYAKORLATI TUDNIVALÓK ÉS GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A HITELKÁRTYÁRÓL
Hogyan működik a hitelkártya?
Vásárláskor
Ön hitelkártyájával díjmentesen, saját megtakarításától függetlenül vásárolhat a kártyatársaság logójával megjelölt
elfogadóhelyeken, és mobiltelefon-egyenlegét is feltöltheti az erre a funkcióra alkalmas készpénzkiadó
automatáknál.
Készpénzfelvétel során
Hitelkártyájával nemcsak vásárolhat, hanem elszámolási időszakonként a bank által rendelkezésre bocsátott
hitelkeretének a hatályos Kondíciós Listában meghatározott mértékéig készpénzt is vehet fel. A készpénzfelvételre
a kamatmentesség nem vonatkozik, a felvett összeg a felvétel napjától kamatozik és a tranzakció után díj kerül
felszámításra.
Törlesztéskor
A felhasznált hitelkeret visszafizetését a pillanatnyi pénzügyi helyzetéhez igazítva szabadon választhatja meg.
Hogy a késedelmes fizetést elkerülje, – az elszámolási időszak fordulónapján fennálló – teljes tartozásának 5
százalékát, de minimum 5 000 forintot szükséges törlesztenie. Az összegnek a fordulónapot követően, de
legkésőbb a türelmi időszak utolsó napjáig kell megérkeznie a számlájára. Ha az elszámolási időszak alatt
költéseinek összege nem éri el az 5 000 forintot, akkor a teljes felhasznált összeget kell visszafizetnie.
Azonban fontos, hogy amennyiben nem a teljes összeg kerül visszafizetésre – úgy a visszafizetés után fennálló
tartozásra, valamint a visszafizetést megelőzően fennálló tartozásra is a visszafizetés napjáig hitelkamatot
számítunk fel.

Mit jelent a kamatmentes használat?
Ha a fordulónapon, vagyis az elszámolási időszak utolsó napján fennálló teljes tartozása a türelmi időszak alatt,
tehát a fordulónapot követően, a türelmi időszak utolsó napján 18 óráig beérkezik a számlájára, akkor a vásárlásra
igénybevett összeg kamatmentes.
Hitelkártyás költéseit a következők szerint törlesztheti a hatályos Kondíciós Listában foglalt díjak megfizetése
mellett:
más banknál vezetett bankszámláról történő átutalással,
az UniCredit Banknál vezetett bankszámláról való átvezetéssel,
az UniCredit Banknál vezetett bankszámláról csoportos beszedési megbízással,
pénztári befizetéssel az UniCredit Bank bármely fiókjában
A hitelkártya működése egy példán keresztül

Hogyan kamatozik a hitelkártyával igénybe vett hitel?
Ha Ön UniCredit Hitelkártyáját kizárólag vásárlásra használja, és a felhasznált hitelkeretet (ami tartalmazza az
időszak alatt elszámolt valamennyi hitelkártyával elvégzett tranzakciót és az azokhoz kapcsolódó esetleges díjak,
kamatok összegét is) a türelmi időszak alatt teljes egészében visszafizeti, akkor a bank nem számít fel Önnek
kamatot az adott elszámolási időszakban.
Abban az esetben, ha vásárlási tranzakciója az adott elszámolási időszak 1. napján került elszámolásra, és Ön azt
a türelmi időszak utolsó napján törlesztette a bank felé, az adott vásárlási tranzakció összegének megfelelő
hitelkeretet 45 Üzleti célú privát hitelkártya* esetén 55 napig használhatta kamatmentesen. Ennek alapján az
elszámolási időszak további napjain elszámolt tranzakciók esetén ez a kamatmentes időszak folyamatosan
csökken, de legalább 15 Üzleti célú privát hitelkártya* esetén 25 nap áll rendelkezésére, hogy vásárlásai
ellenértékét kamatmentesen egyenlíthesse ki. Ha a visszafizetésre nyitva álló időtartam alatt a teljes tartozás (a
vásárlási tranzakciók összege, valamint a hitelkártya jogviszony alapján a Bankkal szemben fennálló egyéb fizetési
kötelezettségek összege) nem kerül törlesztésre, akkor valamennyi elszámolt tranzakció, annak hitelkeretből
történő elszámolása napjától a tényleges törlesztésig kamatozik. A 45 Üzleti célú privát hitelkártya* esetén 55 nap
kamatmentesség mindenkor az elszámolási periódus kezdő napjától a türelmi időszak végéig számolandó, nem a
vásárlási tranzakció terhelésének napjától. Készpénzfelvétel vagy a felhasznált hitelkeret türelmi időszakban de
részben történő visszafizetése esetén a Kondíciós Listában meghatározott kamat a Bankkártya Üzletszabályzatban
meghatározott módon kerül felszámításra.
Mi a különbség a hitelkártya és a hagyományos betéti bankkártya között?
Míg a hagyományos bankkártya esetén Ön a bankszámláján rendelkezésre álló pénzből költ, addig a hitelkártya
használata során elegendő később rendeznie tartozásait, miközben megtakarításai továbbra is kamatozhatnak.
Erre a célra sikeres hitelbírálat esetén személyre szabott hitelkeretet biztosítunk Önnek, amelyet csak
hitelkártyájával tud felhasználni és amelyből mindennapi vásárlásainak ellenértékét és esetleges nagyobb vásárlási
kiadásait fedezheti.
Meddig vehetem igénybe a hitelkeretemet?
A hitelkeretet elegendő egyszer igényelnie, és az – meghatározott feltételek teljesülése esetén - évente
automatikusan meghosszabbításra kerülhet. A felhasznált hitelkeretből a visszafizetett összeg pedig újra és újra
elérhetővé válik.
Elérhetőségeink
Ha a fentiekkel kapcsolatban további kérdései vannak, kérjük, hívja az UniCredit Telefonbankot a
+36 1 325 3200-ás telefonszámon, vagy látogasson el a www.unicreditbank.hu címen internetes oldalunkra.
Munkatársaink bankfiókjainkban is készséggel állnak az Ön rendelkezésére.

Ügyfeleink figyelmébe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi
Központjának
http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak
címen elérhető honlapját, amelyen a felelős döntést segítő
termékleírásokat és összehasonlítást segítő alkalmazásokat találnak.
*Az Üzleti célú privát hitelkártya - a Bank és az ügyfél munkáltatója között létrejött megállapodás alapján - a Bank
és az ügyfél közötti, az üzleti célú privát hitelkártya kibocsátására vonatkozó szerződés alapján nyújtott szolgáltatás.
Üzleti célú privát hitelkártya esetén a munkáltató jogosult egyes hitelkártyával végezhető műveletek korlátozására.
** A THM (Teljeshiteldíj-mutató) értéke UniCredit Narancs- és UniCredit Kék hitelkártya esetében 375 000 forint,
míg UniCredit Arany hitelkártya esetében 750 000 forint hitelkeret összegre vetítve került kiszámításra. A THM a
hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékban kifejezve. Hitelkártya esetén a hitel teljes díja
a hitelező által ismert minden olyan – a THM számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendő –
ellenszolgáltatás, amelyet az ügyfél a Hitelkártya-szerződés kapcsán megfizet. A THM meghatározása az aktuális
feltételek, illetve a vonatkozó, hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén
mértéke módosulhat. Változó kamatozású kölcsönök esetében a THM értéke nem tükrözi a kölcsön
kamatkockázatát.
Ez a hirdetés nem minősül ajánlattételnek, és a termékre vonatkozó tájékoztatás nem teljes körű. A
hitelkártya-használat szabályait és feltételeit a bank Általános Üzleti Feltételei, Bankkártya Üzletszabályzata, a
részletes kondíciókat, így a hitelkártya kamat és díjelemeit a „Lakossági hitelkártyabirtokosok részére szóló
kondíciós lista” tartalmazza. A bank fenntartja a kondíciók változtatásának jogát, és azt, hogy a hitelkártya
igénylése és a beadott dokumentumok alapján a mindenkori hatályos Kondíciós listájában, az Általános Üzleti
Feltételeiben és a Bankkártya Üzletszabályzatában foglaltak szerint, a saját hitelbírálata alapján döntsön a
hitelkártya kibocsátásról és a hitelkeret megállapításáról. Igénylését az UniCredit Bank Hungary Zrt. akkor fogadja
el, ha Önről a Központi Hitelinformációs Rendszer negatív adatot nem tartalmaz.
Tisztelettel
UniCredit Bank Hungary Zrt.

Fiók kód:
Nyilvántartási szám:
HITELKÁRTYA SZERZŐDÉS
(továbbiakban: Szerződés)
amely létrejött egyrészről az
UniCredit Bank Hungary Zrt.
(1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Cg. 01-10-041348
mint hitelkártya kibocsátó és hitelnyújtó (a továbbiakban: Bank)
másrészről

Születési hely, idő:
Lakcíme:
Személyi ig. száma:
Levelezési címe:

,

mint Kártyabirtokos (a továbbiakban: Kártyabirtokos)
(Bank és Kártyabirtokos együttesen: Felek) között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

A hitel lebonyolításában közreműködő közvetítő(k): (cégnév) (székhely) mint ügynök és (cégnév) (székhely)
mint a közvetítő partner alügynöke
1. Jelen Szerződés aláírásával a Bank a Kártyabirtokos részére számon hitelkártyaszámlát nyit és ahhoz
kapcsolódóan a Kártyabirtokos részére típusú hitelkártyát (továbbiakban: Hitelkártya) bocsát ki.
Felek rögzítik, hogy a Hitelkártyához - a Kártyabirtokos hozzájárulása esetén - Bank által kötött balesetbiztosítás
kapcsolódik, melynek biztosítottja a Kártyabirtokos. A szerződés megkötéséhez való kártyabirtokosi
hozzájárulás jelen szerződés 56. sz. mellékletét képezi.
2. A Kártyabirtokos részére a Bank által a jelen Szerződés 11. pont szerinti hatályba lépését követő napon, a Bank
által engedélyezett és rendelkezésre tartott hitelkeret (továbbiakban: Hitelkeret) összege: , azaz: forint.
3. A Hitelkeret
(a) Hitelkártya használatra (készpénzfelvételre, vásárlásra és internetes vásárlásra összesen) vonatkozó napi
limitjének;
(b) készpénzfelvételre vonatkozó napi limitjének;
(c) készpénzfelvételre vonatkozó havi limitjének
(d) vásárlásra vonatkozó napi limitjének
(e) internetes vásárlásra vonatkozó napi limitjének
lehetséges maximális értékeit, a tranzakciók maximális napi darabszámát az adott kártyatípusra vonatkozóan
a Bank „az UniCredit Bank Hungary Zrt. és UniCredit Jelzálogbank dolgozóiHitelkártya birtokos lakossági
ügyfelei részére” közzétett mindenkori hatályos kondíciós listája (továbbiakban: Kondíciós Lista) tartalmazza.
Az (a)-(b) és (e)-(d) pontok esetében a napi limit összegét a Kártyabirtokos az UniCredit Telefonbankon
keresztül, a hitelkártya igénylőlapon, illetve módosító adatlapon megadhatja, módosíthatja.
4. 4.1. A Hitelkeret igénybevétele oly módon történik, hogy a Bank a Hitelkártyával kezdeményezett tranzakciók
(vásárlás, készpénzfelvétel) ellenértékének, valamint a tranzakciókhoz kapcsolódó díjak, költségek
kiegyenlítésére automatikusan kölcsön(öke)t folyósít a Kártyabirtokosnak legfeljebb a Hitelkeret erejéig.
4.2. A Bank a hitelkártyaszámla egyenlegéről, valamint a hitelkártyaszámlán történt terhelésekről és
jóváírásokról teljesítést követően Hitelkártya Forgalmi Kivonatot készít és küld meg a Kártyabirtokos részére
havonta egyszer ingyenesen, egyben a Bankkártya Üzletszabályzat 7.8. pontjában meghatározott,
egyenlegközlő joghatással.
5. A Hitelkeret terhére igénybe vett kölcsön(ök) után a Kártyabirtokos által fizetendő kamat: % p.a., azaz évi
százalék, amely a Bankkártya Üzletszabályzatban részletezett módon kerül felszámításra.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a hitel teljes díjának összege, és ennek következtében a fogyasztónak nyújtott
hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv által a Szerződés kötelező tartalmi elemeként előírt,– a Hitelkeret összege és
a hitel teljes díja együttes összegeként számítandó - a Kártyabirtokos által fizetendő teljes összeg a
Szerződés 11. pontban foglalt határozatlan időtartamára tekintettel előre pontosan nem meghatározható.
6. A kamat megfizetése a Bankkártya Üzletszabályzatban megjelölt elszámolási időszak zárónapján esedékes. A
Bank a kamattal az 1. pontban megjelölt hitelkártyaszámlát az esedékesség napján megterhel.
Az 5. pont szerinti referencia kamatláb változásáról Bank Kártyabirtokost rendszeresen honlapján és
bankfiókjaiban kifüggesztve tájékoztatja.
7. A Hitelkártya használata útján igénybe vehető Hitelkeret induló teljes hiteldíj mutatója (továbbiakban: THM): .
A THM meghatározása a jelen Szerződés megkötésekor hatályos jogszabályok, valamint a Szerződés
aláírásának napján érvényes, a Kondíciós Listában részletezett díjak figyelembevételével történt.
A Kártyabirtokos kijelenti, hogy a Banktól megkapta az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a THM a fenti
feltételek megváltozása esetén a jövőben módosulhat, továbbá, hogy a THM nem tükrözi a Hitelkeret és az
annak terhére igénybe vett kölcsön(ök) kamatkockázatát.
Kártyabirtokos kijelenti, hogy a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv 1. sz. melléklete szerinti
általános tájékoztatót a szerződés aláírása előtt megkapta és áttanulmányozta, valamint a Szerződés aláírása
előtt megismerte és megkapta a Szerződés tervezetét, megismerte a Szerződés módosításának esetleges
költségeit, a nem szerződésszerű teljesítés esetén a késedelmi kamat mértékét, a Szerződés felmondásának
feltételeit, a THM-et, a THM számításának módját és a THM számítás során figyelembe nem vett egyéb
költségeket, a Hitelkeret terhére történő kölcsön(ök) felvételével összefüggő, összes, a Banknak fizetendő
költséget, valamint a Bank által a Hitelkeret igénybevételéhez megkívánt egyéb feltételeket.
A THM mértékének meghatározásakor figyelembe vett költségeken túl a Bank a hitelkártya használatával és a
hitelkártyához igényelt szolgáltatásokkal, módosítási kérésekkel összefüggő – jelen szerződés 8. pontjában
megnevezett - díjakat, költséget számít fel, mely díjak, költségek szerződéskötéskori és aktuális mértékét a
mindenkor hatályos Kondíciós Lista tartalmazza.
A THM kiszámításának módjára, valamint a THM meghatározása során figyelembe vett és figyelmen kívül
hagyott költségekre vonatkozó, jelen szerződésben nem szabályozott részletes rendelkezéseket a Bankkártya
Üzletszabályzat és a Lakossági Üzletszabályzat tartalmazza
8.
8.1. A Bank a Hitelkártyához kapcsolódóan a Kondíciós Listában meghatározott díjakat számítja fel a
Kártyabirtokosnak:
a. a jelen Szerződés Kártyabirtokos kérelme alapján történő módosításáért szerződésmódosítási díjat, amely
esedékessége a kérelem Bank által történő befogadás napja,
b. amennyiben a jelen Szerződés a Kártyabirtokosnak felróható vagy érdekkörében felmerülő okból kifolyólag
kerül a Bank által felmondásra, felmondási díjat, a 17. pont szerinti esedékességgel,
c. a Hitelkártya Kártyabirtokos részére történő kibocsátásáért kártya kibocsátói díjat, amely a Hitelkártya
Kártyabirtokosnak első alkalommal történő átadásakor, a Hitelkártya aktiválásakor esedékes, valamint
kártya tagsági díjat, amely évente egy alkalommal, utólag, a Hitelkártyán szereplő lejárati dátum hónapjában
esedékes.
d. a Hitelkártyához kapcsolódó, a Kondíciós Listában megjelölt kiegészítő szolgáltatásokért a Kondíciós
Listában megjelölt díjakat, a Kondíciós Listában megjelölt esedékességkor
e. Hitelkártyához, illetve annak használatához kapcsolódó, a Kondíciós Listában megjelölt tranzakciós díjakat,
költségeket, amelyek a tranzakciók Bank által történő elszámolásakor esedékesek,
f. a Kondíciós Listában megjelölt minimum összeg késedelmes befizetése esetén fizetendő késedelmi díjat,
amely a számlakivonaton közölt befizetési határidőt követő napon esedékes,
g. a Hitelkeret bármely okból történő túllépése esetén fizetendő díjat, amely a Hitelkeret bármely okból történő
túllépését követően azonnal esedékes.
A Kártyabirtokos kijelenti, hogy a fizetendő díjakról, azok fajtáiról, mértékéről és esedékességéről a Banktól
tájékoztatást kapott és kifejezetten elfogadja, hogy ezek a díjak és költségek általa megfizetendők.

8.2. A Kártyabirtokos által a Hitelkeret terhére igénybevett Kölcsönök alapján fizetendő törlesztő részletek
összegére, számára, a törlesztés gyakoriságára, valamint a hitelkártyaszámlára befizetett összegek
elszámolásának sorrendjére vonatkozó részletes szabályokat a Bankkártya Üzletszabályzat tartalmazza. A
fentiekre vonatkozó – a THM meghatározásáról szóló mindenkor hatályos jogszabályban foglalt számítási
módok és feltételezések, valamint a Bank által ismert, az Ügyfél által jelen Szerződéssel kapcsolatban
megfizetendő ellenszolgáltatások figyelembe vételével készített – a fogyasztó által fizetendő teljes becsült
összeget is tartalmazó reprezentatív példát a 8 számú melléklet tartalmazza.
9.

A Kártyabirtokos kijelenti, hogy a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg a Hitelkártyát vagy PIN-kódot
tartalmazó, lezárt sérülésmentes borítékot átvette. Kártyabirtokos ugyancsak kijelenti, hogy a Hitelkártyához
tartozó PIN-kódot vagy hitelkártyát tartalmazó, lezárt sérülésmentes borítékot a jelen Szerződés aláírását és
a Hitelkártya vagy PIN-kód átvételét megelőzően megkapta.

10. Amennyiben a Kártyabirtokos a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek a Szerződés felmondását
követően, a felmondásban közölt határidőig nem tesz eleget, a Bank ezen határnaptól kezdődően az esedékes
és vissza nem fizetett tartozások összege (Hitelkeret terhére folyósított kölcsön(ök), kamat, díjak) után az 5.
pont szerinti ügyleti kamaton felül évi 6 %-os – de legfeljebb az ügyleti kamat másfélszeresének 3% ponttal
növelt mértéke, és az adott naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 39%
ponttal növelt mértéke közül az alacsonyabbnak megfelelő – mértékű késedelmi kamatot számít fel.
11. A Szerződés annak mindkét Fél részéről történő aláírásával, határozatlan időre jön létre.
12. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Bank jogosult a Bankkártya Üzletszabályzatban foglalt feltételek
szerint, a Kártyabirtokos előzetes értesítése mellett a Hitelkeret összegének egyoldalú módosítására.
13. Felek megállapodnak abban, hogy a Kártyabirtokos jogosult a Szerződéstől a Hitelkeret terhére történő első
kölcsönfolyósítás napjáig, de legkésőbb a jelen Szerződés aláírásának napjától számított tizennégy napon
belül ingyenesen elállni.
Felek megállapodnak abban, hogy - a Szerződés felmondására vonatkozó, a jelen Szerződésben valamint a
Bank Általános Üzleti Feltételeiben, Bankkártya Üzletszabályzatában illetve Lakossági Üzletszabályzatában
meghatározott eseteket nem érintve – a Kártyabirtokos jogosult a jelen Szerződést a Szerződés aláírásának
napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondani, feltéve, hogy a Hitelkeret terhére kölcsön
folyósításra került. Ügyfél köteles a felmondásra vonatkozó írásbeli nyilatkozata elküldését követően legkésőbb
harminc napon belül a Bankkártya Üzletszabályzatban meghatározottak szerint visszafizetni a Bank részére a
folyósított kölcsönösszeget és a kölcsön folyósításának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható
jelen Szerződés szerinti hitelkamatot
14. A Szerződés a Kártyabirtokos részéről – a Bankkártya Üzletszabályzatban foglalt feltételek mellett – 1
hónapos, a Bank részéről 2 hónapos felmondási határidővel írásban, indoklás nélkül felmondható.
A Bank, illetve a Kártyabirtokos a Szerződést jogosult a Bank üzletszabályzataiban meghatározott esetekben
azonnali hatállyal felmondani.
15. A Kártyabirtokos részéről történő felmondást személyesen vagy tértivevényes levélben kell kézbesíteni.
16. Felek megállapítják, hogy a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik a Bank mindenkori hatályos
Általános Üzleti Feltételei és az abban felsoroltak mellett, különösen a Lakossági Üzletszabályzata, Bankkártya
Üzletszabályzata, és vonatkozó Kondíciós Listája, a Hitelkártya igénylése esetén benyújtott Hitelkártya
igénylési adatlap és a jelen Szerződés hatályban léte alatt benyújtott, és a Bank által elfogadott Hitelkártya
szerződés módosító adatlap(ok). Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a fent hivatkozott
szabályzatok és dokumentumok rendelkezései az irányadók.
Felek megállapítják továbbá, hogy amennyiben a Kártyabirtokos a Szerződés hatályban léte alatt a Szerződés
1. pontjában megjelölt hitelkártya számlájához társkártyá(ka)t is igényel, úgy a társhitelkártya szerződés, a
társhitelkártya(ák) igénylésére vonatkozó adatlap és módosító adatlap is a Szerződés elválaszthatatlan
mellékletét képezik.
Kártyabirtokos a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Banktól a Szerződés tárgyát képező ügylet
feltételeire vonatkozóan előzetes szóbeli tájékoztatást kapott, azt megértette és tudomásul vette valamint jelen
Szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen pontban hivatkozott dokumentumokat átvette, az azokban
foglaltakat a Szerződés aláírása előtt megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek tartja, különös
tekintettel az Általános Üzleti Feltételeknek, illetőleg a Bankkártya Üzletszabályzatnak az adatvédelemre, a
banktitokra, a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé és a BACA AG csoport, illetve az UniCreditcsoport részére történő adatszolgáltatásra vonatkozó pontjaira.
Jelen Szerződés Kártyabirtokos általi aláírása a Hpt. szerinti banktitok alóli felmentésnek minősül a fentiek
tekintetében.

A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Bank köteles a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi
CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR tv.) alapján, az e törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén
és a felhasználási cél figyelembevétele mellett, a törvényben nevesített adatoknak központi hitelinformációs
rendszer részére való továbbítására. A Kártyabirtokos a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a Bank a
Szerződés megkötésének kezdeményezését, illetve a Szerződés megkötését megelőzően a KHR-re irányadó
szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a Kártyabirtokost megillető jogokról, arról, hogy a KHR által kezelt
adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, arról, hogy adatai a KHR tv-ben
foglaltaknak megfelelően jelen szerződés megkötését követően átadásra kerülnek, valamint a KHR tv-ben
rögzített szerződésszegések esetén átadásra kerülhetnek, írásbeli felvilágosítást adott a számára. Elismeri
továbbá, hogy a Bank - az Általános Üzleti Feltételek részeként - a hatályos jogszabályoknak megfelelően
írásban megadta neki a tájékoztatást arról, hogy a központi hitelinformációs rendszer adatait más
referenciaadat–szolgáltatók részére is átadhatja, valamint arról is, hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól
kérheti, hogy adatait a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje.
17. A Bank a Bankkártya Üzletszabályzatban meghatározott esetekben jogosult új kamat, díj, egyéb költség
meghatározására, illetve a jelen Szerződés kapcsán fizetendő, a Kondíciós Listában foglalt kamatok, díjak,
egyéb költségek, valamint egyéb szerződéses feltételek bármelyikének módosítására. A kamat, díjak, egyéb
költségek, illetve szerződéses feltételek módosításáról, illetve a módosítás érvénybelépésének időpontjáról a
Bank a Kártyabirtokost a Bankkártya Üzletszabályzatban foglaltak szerint értesíti.
18. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Kondíciós Listában közzétett egyes kamatok, díjak, egyéb költségek,
illetve egyes, a Hitelkártyához kapcsolódó alapbeállítások a kapcsolódó szolgáltatás jellegétől függően a
Kondíciós Listában megkülönböztetésre kerültek. Ezen kondíciók a Lakossági Üzletszabályzat a
kölcsönszerződések a Bank általi egyoldalú, az Adós számára hátrányos módosítására vonatkozó szabályai
alapján, míg a meg nem különböztetett kondíciók pénzforgalmi szolgáltatás esetén a Bankkártya
Üzletszabályzat egyoldalú szerződés módosításra vonatkozó szabályai, illetve egyéb pénzügyi szolgáltatás
esetén a Lakossági Üzletszabályzat kölcsönszerződésen kívüli, pénzügyi szolgáltatásra, illetve kiegészítő
pénzügyi szolgáltatásokra irányuló szerződések egyoldalú módosítására vonatkozó szabályai alapján
módosíthatóak a Bank által egyoldalúan és a Kártyabirtokosra nézve hátrányosan.
19. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás ügyeiket elsődlegesen
megegyezés útján rendezik. Ennek sikertelensége esetére a Főkártyabirtokos és a Bank közötti vitás kérdések
eldöntésére – a hatáskörébe tartozó ügyekben – a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagosan illetékes.
20. Kártyabirtokos, mint a Bank munkavállalója tudomásul veszi, hogy amennyiben munkaviszonya a Banknál
saját kérésére, illetve közös megegyezéssel oly módon szűnik meg, hogy a továbbiakban nem az UniCredit
Group más tagjának alkalmazásában áll, a Bank:
(a) a Hitelkeret összegét felülvizsgálja, ennek érdekében tőle mint Főkártyabirtokostól további, a
felülvizsgálathoz szükséges dokumentumokat kérhet be;
(b) a Szerződés további fennállása során alkalmazott kondíciók tekintetében a Bank mindenkor érvényes, az
UniCredit Bank Hungary Zrt. Hitelkártya birtokos lakossági ügyfelei részére meghirdetett Kondíciós Lista
szerinti kondíciókat alkalmazza.
Kártyabirtokos jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a munkaviszonyának
megszüntetését a Bank kezdeményezi, vagy ha a Kártyabirtokos a fenti a) pontban megjelölt dokumentumokat
legkésőbb a munkaviszony megszűnésének napját megelőző napig nem nyújtja be, vagy az azokban foglaltakat
a Bank nem tartja kielégítőnek, akkor a Bank a Szerződést és a kapcsolódó Társkártya szerződés(eke)t a
munkaviszonya megszűnésének napjával megszünteti. Ezzel egyidejűleg a Kártyabirtokos köteles a Szerződés
megszűnéséről a társkártyabirtokos(oka)t tájékoztatni és a Hitelkártyát, illetve a társkártyákat a Bank részére
legkésőbb a Szerződés megszűnésének napjáig átadni.
Üzleti célú Privát Hitelkártyához kapcsolódó speciális rendelkezések:
A Bank a hitelkártyát, a Kártyabirtokos részére a , mint Munkáltatóval fennálló munkaviszonyára tekintettel, a
Bank és a Munkáltató között létrejött megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) alapján bocsátja ki.
Felek rögzítik, hogy a jelen, illetve a Szerződés bármely pontjában hivatkozott Kondíciós Lista a Munkáltató
dolgozói részére kibocsátott speciális Kondíciós Listát (a továbbiakban: „Külön kondíciók”, amely jelen
Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi) jelenti azzal, hogy az ott nem szereplő egyéb díjak/költségek
vonatkozásában a Bank mindenkor hatályos „az UniCredit Bank Hungary Zrt. Hitelkártya birtokos
magánszemély ügyfelei részére kibocsátott UniCredit hitelkártyák Kondíciós Listája” díjtételei és azok mértéke
az irányadó.
A Külön kondíciók jelen Szerződés aláírása napján hatályos példánya a Szerződés 2. sz. melléklete.

Felek megállapodnak abban, hogy – tekintettel arra, hogy a Külön kondíciókat a Bank a Kártyabirtokos
Munkáltatóval fennálló munkaviszonyára tekintettel biztosítja - amennyiben a Kártyabirtokos 1. pontban
hivatkozott Munkáltatónál fennálló munkaviszonya bármely okból megszűnik, , a jelen Szerződés feltételeire a
munkaviszony megszűnéséről történt értesítés kézhezvételét követően, a mindenkor hatályos „az UniCredit
Bank Hungary Zrt. Hitelkártya birtokos magánszemély ügyfelei részére kibocsátott UniCredit hitelkártyák
Kondíciós Listája” díjtételei és azok mértéke az irányadó. A módosított kondíciók a munkaviszony
megszűnéséről történt értesítés kézhezvételét követő Fordulónaptól érvényesek. A munkaviszony megszűnése
esetén a Bank jogosult a jelen Szerződés alapján biztosított hitelkeretet újra felülvizsgálni, ennek
eredményeképpen jogosult jelen hitelkártya-szerződés rendes felmondására.
A Felek úgy állapodnak meg, hogy Munkáltató és a Kártyabirtokos közös, írásbeli nyilatkozatban kérhetik, hogy
a Bank az igénybe vett hitelkártya-szolgáltatáshoz kapcsolódó Külön kondíciókat az adott Munkavállaló
tekintetében a mindenkor hatályos, „az UniCredit Bank Hungary Zrt. Hitelkártya birtokos magánszemély ügyfelei
részére kibocsátott UniCredit hitelkártyák Kondíciós Listája” szerint módosítsa. Ebben az esetben a Bank
jogosult az igénybe vett hitelkártya-szolgáltatáshoz kapcsolódó Külön kondíciókat az adott Munkavállaló
tekintetében a Munkavállaló minden további külön értesítése nélkül a közös nyilatkozat kézhezvételét követően,
a mindenkor hatályos, az árazási csomagra érvényes Kondíciós lista szerint módosítani. A módosított kondíciók
a közös nyilatkozat kézhezvételét követő Fordulónaptól érvényesek.
A Bank jogosult a közös nyilatkozat kézhezvételét követően a hitelkeret felülvizsgálatára, illetve a hitelkártyaszerződés azonnali hatályú felmondására.
A Kártyabirtokos köteles a Szerződés megszüntetése kezdeményezéséről, illetve megszűnéséről
Társkártyabirtokosait haladéktalanul értesíteni. Az ebből eredő mulasztás Kártyabirtokos terhére esik.
Felek megállapítják, hogy a 17. pontban meghatározott dokumentumokon kívül a Speciális Kondíciós Lista
egyaránt a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik.
Felek a jelen Szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag
aláírták.
,
(Helységnév, dátum)
......................................
UniCredit Bank Hungary Zrt.

..............................
Kártyabirtokos

Mellékletek:
1.
A Bank Általános Üzleti Feltételei, Bankkártya Üzletszabályzata, Lakossági Üzletszabályzata
2.
A Bank Kondíciós Listája „az UniCredit Bank Hungary Zrt. és UniCredit Jelzálogbank dolgozói részére”
hitelkártyabirtokos lakossági ügyfelei részére”, valamint speciális hitelkártya termékek esetén a termékre vonatkozó
speciális Kondíciós Lista (Külön kondíciók)
3. Hitelkártya adatlap
4. Hitelkártya-szerződés módosító adatlap
5. Társkártya szerződés – annak megkötése időpontjától
6. Hozzájáruló nyilatkozat biztosítás megkötéséhez
7. Utasbiztosítás – hozzájáruló nyilatkozat (amennyiben automatikusan kapcsolódik a hitelkártyához)
8. THM meghatározásáról szóló mindenkor hatályos jogszabályban foglaltak figyelembe vételével készített
reprezentatív példa
9. Fogyasztóvédelmi tájékoztató és ügyfél nyilatkozat
Előttünk, mint tanúk előtt:
_________________________________________
_____
Név:
Lakcím:
Sz. ig. szám:

_________________________________________
_____
Név:
Lakcím:
Sz. ig. szám:

Hitelezési Tájékoztató Hitelkártyához
Tájékoztatjuk arról, hogy az Ön részére ajánlott hitelkeret összegének megállapítása az alábbiak szerint történt:

amennyiben Ön jövedelem igazolást (munkáltatói igazolást vagy APEH jövedelemigazolást) és a további,
az UniCredit Bank által megjelölt, hitelkártya igényléshez szükséges dokumentációt rendelkezésünkre
bocsátotta, úgy a hitelezhetőségi limitjének (az Ön havi törlesztési képességét kifejező összeg)
meghatározása ezen adatokon alapult;

amennyiben az Ön részére előminősített hitelkeret összeg került kiajánlásra, úgy a hitelezhetőségi
limitjének számítása az Ön UniCredit Bank Hungary Zrt-nél, vagy az UniCredit Bank Hungary Zrt.
partnerénél (Fundamenta-Lakáskassza Zrt, DÍjbeszedő Holding Zrt.) fennálló ügyfélmúltja, igénybevett
szolgáltatásai, termék használati szokásai, valamint törlesztési/fizetési szokásai figyelembevételével – az
UniCredit Bank Hungary Zrt. belső szabályzatában rögzített módszer segítségével – kalkulált jövedelmi
helyzeten, valamint fennálló hiteltartozáso(ko)n alapult;

a Hitelreferencia (KHR) ellenőrzés megtörtént.
Reprezentatív példában - a hatályos, a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló
83/2010. Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő számítási algoritmust alkalmazva - szemléltetjük az Ön részére
megállapított és Ön által elfogadott hitelkeret és hitelkártya termék használatán alapuló, a teljes hitelkeret
felhasználása és az ezt követő 12 elszámolási periódus során visszafizetendő törlesztéseket.
Figyelmébe
ajánljuk
a
Magyar
Nemzeti
Bank
Pénzügyi
Fogyasztóvédelmi
Központjának
http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak címen elérhető honlapját, amelyen a felelős döntést segítő termékleírások
és összehasonlítást segítő alkalmazások találhatóak meg.

A Hitelkártya Igénylő Nyilatkozatai
-

-

-

-

-

Kijelentem, hogy a hitel törlesztésére vonatkozó képességemet - a Reprezentatív példában foglaltak
megismerését és megértését követően - biztosítottnak látom;
Kijelentem, hogy havi jövedelmem eléri legalább a fennálló - beleértve a most részemre rendelkezésre
bocsátásra kerülő Reprezentatív példában részletezett törlesztő részlettel növelt – hiteltartozásaim két és
félszeresét.
Kijelentem, hogy a fenti, a Bank által adott hitelezési tájékoztatóban foglaltakat megértettem, , azokat
magamra nézve megalapozottnak tekintem és a Bank tájékoztató szerinti eljárásához szükséges
valamennyi adatot, információt a Bank rendelkezésére bocsátottam.
Tudomásul veszem, hogy a Bank a fenti hitelezési tájékoztatóban leírtak szerint és jelen Nyilatkozatban
foglaltak alapján döntött az adható hitelösszeg nyújtásáról.
Tudomásul veszem, hogy a Bank az általam rendelkezésre bocsátott adatokat és információkat a jelen
hitelkártya hitelkeret-összeg meghatározásánál - a felelős hitelezés elvének megfelelve –figyelembe vette,
és kijelentem, hogy jövedelmi helyzetem és fennálló hiteleim kapcsán valamennyi lényeges információt a
Bank rendelkezésére bocsátottam.
Kijelentem, hogy a Bank felhívta figyelmemet arra, hogy a hitelfelvételt megelőzően fontoljam meg a
háztartásunk teljes teherviselő képességét, vegyem figyelembe a háztartásomban élők vagyoni-jövedelmi
helyzetét, eladósodottságát, és a leendő adósággal összefüggő teherviselő képességüket is.
Kijelentem, hogy a Banktól minden szükséges információt megkaptam a hiteltörlesztés mértékére és
módjára, a hitel nem szerződésszerű visszafizetésének következményeire vonatkozóan, és ennek
birtokában önállóan hoztam meg a hitel felvételére vonatkozó döntést.

Dátum:
................................................
Hitelkártya Igénylő
Tanú I.: ............................................... ...................................................................... ..............................................
Tanú II.: ............................................... ...................................................................... ..............................................

UniCredit Hitelkártya SMS szolgáltatás
X Új igénylés

Módosítás

Törlés

Főkártyabirtokos neve:
Főkártyabirtokos hitelkártya száma:
Hitelkártyaszámla száma:
Az SMS szolgáltatás üzenetenként felszámított díját a hitelkártyaszámlán terheli a Bank az UniCredit
Bank Hungary Zrt. mindenkor hatályos SMS szolgáltatásra vonatkozó Kondíciós Listája alapján.
Üzenetküldés nyelve:

X Magyar

X Angol

1. Hitelkártyához kötődő értesítések:
Hitelkártyabirtokos neve:
Hitelkártya száma:
X
X
X
X
X
X

Értesítés hitelkártyával történő sikeres készpénzfelvételről.7
Értesítés hitelkártyával történő sikeres vásárlásról.
Értesítés hitelkártyával történő törölt készpénzfelvételről.
Értesítés hitelkártyával történő törölt vásárlásról.
Értesítés hitelkártyával történő sikertelen készpénzfelvételről.
Értesítés hitelkártyával történő sikertelen vásárlásról.

A Bank a fent megjelölt eseményekről az alábbi mobiltelefon-szám(ok)ra küld SMS értesítést:
1.
2.
3.
Az értesítések végén az üzenetben szereplő kártya azonosításaként a kártyaszám első 12 számjegye
áll.

2. Hitelkártyaszámlához kötődő értesítések:
X Értesítés a napi záró egyenlegről (A Bank csak akkor küldi, ha az előző napihoz képest változott. A
napi záró egyenleg nem tartalmazza a már engedélyezett, de még nem könyvelt tranzakciókat)
X Értesítés díj terhelésről/jóváírásáról.
X Értesítés kamatterhelésről.
X Értesítés a minimum fizetendő összegről és a befizetési határidőről.
A Bank a fent megjelölt eseményekről az alábbi mobiltelefon-szám(ok)ra küld SMS értesítést:
1.
2.
3.
A Bank a tranzakcióhoz kapcsolódó díjterhelést a tranzakcióról küldött SMS-től külön, a tranzakció
könyvelését követően küldi.
A Bank felhívja a Kártyabirtokos figyelmét, a Kártyabirtokos pedig tudomásul veszi az SMS
szolgáltatásban rejlő kockázatokat, így különösen azt, hogy a Bankot nem terheli felelősség azért, ha
az SMS formájában továbbított banktitoknak minősülő információ a Bank érdekkörén kívül eső
ok(ok)ból jogosulatlan harmadik személy(ek) tudomására jut.

Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Bankot nem terheli felelősség az SMS üzenet késedelmes
továbbításáért, továbbá Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás legkésőbb jelen adatlap
Bank általi átvételét követő első banki munkanaptól áll rendelkezésre.

Dátum:
......................................................
Főkártyabirtokos aláírása
....................................................………..
Bank cégszerű aláírása

HBR azonosító:
Átvétel időpontja:

BIZTOSÍTOTTI NYILATKOZAT
Hitelfedezeti biztosítási szerződés megkötéséhez
1. A jelen nyilatkozat az UniCredit Bank Hungary Zrt. (a továbbiakban: Bank) és az AXA Biztosító Zrt. (a továbbiakban:
Biztosító) között létrejött Hitelkártya Csoportos Hitelfedezeti Életbiztosítási Szerződés (továbbiakban: Szerződés) szerves
részét képezi. A biztosítással kapcsolatos részletes információk az UniCredit Hitelkártyához kapcsolódó biztosítási
terméktájékoztatóban és az „UniCredit Hitelkártyához kapcsolódó életbiztosítási feltételek” című általános szerződési
feltételekben találhatóak.
A biztosított főkártyabirtokos személyi adatai:

2.

Név:
Születési név:
Születési idő:

,

Személyi igazolvány száma:
3. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen biztosítási szerződés hatálya reám, mint biztosítottra kiterjedjen és vállalom,
hogy a Bank hitelkártyára vonatkozó mindenkor hatályos kondíciós listájában lefektetett díjakat a hitelkártya-szerződés
fennállása alatt fizetem.
4. Hozzájárulok, hogy a biztosítási díjjal a Bank a hitelkártyához kapcsolódó hitelkártya számlámat a havi zárlati napon
minden külön jognyilatkozatom nélkül megterhelje.
5. Alulírott, mint a Bank által kötött biztosítási szerződés biztosítottja, ezúton hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen biztosítási
szerződés kedvezményezettje a Bank legyen.
6. Hozzájárulok, hogy a Biztosító a biztosítási szerződés megkötésével, fenntartásával és a Biztosító szolgáltatásával
közvetlenül összefüggő egészségügyi adataimat, illetve egészségi állapotommal összefüggő adataimat (a továbbiakban:
egészségügyi adat) beszerezze és nyilvántartsa. Egyúttal felmentem a személyes és egészségügyi adataimat kezelő
betegellátókat, az egészségügyi ellátó-hálózat intézményeit és intézményvezetőit, a biztosítót, a munkáltatót), valamint a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.évi CCXXXVII. törvény alapján banktitoknak minősülő
adataimra vonatkozóan a Bankot, hogy a biztosítási szerződés teljesítéséhez szükséges, banktitoknak minősülő
adataimat, így különösen a hitelkártya-szerződést, valamint további legfontosabb azonosító adataimat (név, születési
dátum, hitelkártya száma, hitelkeret összege, legutolsó biztosítási díj, biztosítási esemény bekövetkezte esetén az aktuális
tőketartozás) a Biztosító írásbeli megkeresésére –amely megkeresés tartalmazza a kért adatoknak, az adatkérés céljának
és jogalapjának egyidejű megjelölését is- a Biztosítónak a biztosítással kapcsolatban felmerülő adatkezelés, nyilvántartás
és intézkedés céljából átadja.
7. Alulírott ezúton elismerem, hogy a jelen nyilatkozat aláírása előtt a Biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló,
2003. évi LX. Törvény (Bit) 166.§ (2) bekezdésében, illetőleg a (Bit) 10. számú mellékletben foglaltaknak megfelelő
tájékoztatást a Biztosító főbb adatairól és a biztosítási szerződés lényeges jellemzőiről megkaptam, a biztosítási szerződés
részét képező szerződési feltételeket megismertem és elfogadtam, az UniCredit Hitelkártyához kapcsolódó
Ügyféltájékoztatót átvettem, megismertem és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek elfogadtam. Alulírott
biztosított visszavonhatatlanul lemondok azon jogomról, hogy a biztosítási szerződésbe szerződőként belépjek, és
tudomásul veszem, hogy a Szerződés reám kiterjedő hatályának, illetve a biztosítási szerződés egészének megszűnését
követően a biztosítotti jogosultságom és díjfizetési kötelezettségem is megszűnik.
8. Tudomásul veszem, hogy az általam fizetendő biztosítási díj kiszámításához használt aktuális biztosítási díjtétel
aktuális összegét az aktuális kondíciós lista tartalmazza.
Kelt: ,

Biztosított Főkártyabirtokos
Záradék
A nyilatkozatot a mai napon átvettük.
Dátum:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Bank

Hitelkártya szerződés melléklete. Kitöltendő, amennyiben automatikus utasbiztosítás kapcsolódik a
hitelkártyához

BIZTOSÍTOTTI NYILATKOZAT
Alulírott ................................................................................... (anyja neve: ......................................
lakcím:
..............................................................................................
szig.száma:
........................................) hozzájárulok, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest,
Szabadság tér 5-6., a továbbiakban: Bank) és az Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves
Kálmán krt.48-52., a továbbiakban: Biztosító) között külföldi / külföldi és belföldi utazásra szóló
csoportos biztosítási szerződés (a továbbiakban: Biztosítási Szerződés) személyemre, mint
Biztosítottra kiterjesztésre kerüljön.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Bank a Biztosító részére a Biztosítási Szerződés hatályának személyemre
történő kiterjesztése, illetve a biztosítási szolgáltatás igénybe vétele céljából jelen nyilatkozatban
megadott, személyemre vonatkozó, banktitoknak és személyes adatnak minősülő adataimat a Biztosító
részére átadja. Hozzájárulok továbbá, hogy a Biztosító a jelen Nyilatkozat aláírását követően a
kárrendezéshez szükséges esetekben és mértékben biztosítási titoknak minősülő adataimat átadja a
következő tevékenységet végző megbízottjainak: segítségnyújtó partnerének, a Mondial Assistance
Groupnak, megbízott szakértőnek, megbízott orvosnak, megbízott felülvizsgálónak, megbízott
fordítónak, adósság- és díjbehajtással megbízott vállalkozásnak és megbízott ügyvédjének.
A Biztosított és a Biztosított bankkártyájának adatai:
Bankkártya csoporthoz kapcsolódó biztosítás típusa :StandardGoldPlatina
Biztosított neve:
Biztosított születési ideje:
Bankkártya száma:
Bankkártya típusa:
Alulírott ezúton elismerem, hogy a jelen nyilatkozat aláírása előtt a 2003. LX. törvény a biztosítókról és
a biztosítási tevékenységről 166. §-ában foglaltaknak megfelelő tájékoztatást megkaptam, a Biztosítási
Szerződés részét képező Biztosítási Feltételeket megismertem, elfogadom, valamint Ügyfél-tájékoztató
és szerződési feltételek, továbbá a Biztosításközvetítői tájékoztató egy példányát átvettem.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben részemre a fent megnevezett bankkártya helyett pótkártya kerül
kibocsátásra, úgy az új kártyaszám átadásra kerül a Biztosító részére a szolgáltatás folytonossága
érdekében.
Dátum: …………………………………………
……………………………………........…
Biztosított

.............................................
Tanú1 Név:
Lakcím:

.............................................
Tanú2 Név:
Lakcím:

Tájékoztató a biztosítási szerződés megkötésében közreműködő biztosításközvetítőről
1.

Biztosításközvetítő fő adatai:
UniCredit Független Biztosításközvetítő Kft.
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Ügyfélszolgálat: 1118 Budapest, Budaörsi út 64.
Székhely állama: Magyarország
Alapítás időpontja: 2005.01.11.
A társaság jegyzett tőkéje: 5.000.000,- Ft

Adószám: 13443564-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-735465

Erre a tájékoztatásra a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Bit.”) 378. § (1)
bekezdése alapján kerül sor.A Biztosításközvetítő fő tevékenységeként az UniCredit csoport ügyfeleinek teljes körű
biztosítási szolgáltatást nyújt és a vezető biztosítók teljes termék palettáját ajánlja részükre. A Biztosításközvetítő a
biztosításközvetítői tevékenységet a Bit. 4. § 34. pontja szerinti függő biztosításközvetítőként (többes ügynökként) végzi. A
Biztosításközvetítő a biztosítók megbízása alapján több biztosító termékeit közvetíti, de nem jogosult a biztosító nevében a
biztosítási szerződést megkötni, illetve a biztosító nevében egyéb jognyilatkozatokat sem tehet. A Biztosításközvetítő a
biztosító nevében díjat vagy díjelőleget nem jogosult átvenni, a biztosítótól az ügyfélnek járó összeget nem veheti át. A
Biztosításközvetítő élet- és nem-életbiztosítási szerződések közvetítésére jogosult.
A Biztosításközvetítő az alábbi biztosítók részére végez biztosításközvetítői tevékenységet:
Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., Allianz Hungária Zrt., CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., Generali Biztosító Zrt.,
ERGO Életbiztosító Zrt., ERGO Versicherung Aktiengesellschaft Magyarországi Fióktelepe, QBE Insurance (Europe) Limited
Magyarországi Fióktelepe, Uniqa Biztosító Zrt., Union Vienna Insurance Group Zrt., Wáberer Hungária Biztosító Zrt., AIG
Europe Limited Magyarországi Fióktelepe, CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.
A Biztosításközvetítő biztosítóban, más biztosításközvetítőben, biztosítási szaktanácsadóban sem közvetlen, sem közvetett
részesedéssel nem rendelkezünk, illetve az érintett biztosító sem közvetlen, sem közvetett részesedéssel nem rendelkezik
a Biztosításközvetítőben.
2.

Ügyfélszolgálat:
1118 Budapest, Budaörsi út 64.
Telefon: 06-1-4897838, 4897839; Telefax: 06-1-4896045
E-mail: biztositas@unicreditleasing.hu

3.

Szakmai felelősségbiztosítás:
Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
A Biztosításközvetítő biztosításközvetítői tevékenysége során okozott kárért a Biztosításközvetítő felel. Biztosításközvetítői
szakmai tevékenységünk során okozott károkért a Generali Biztosító Zrt. áll helyt.

4.

Felügyeleti szerv:
Magyar Nemzeti Bank
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Telefon: 06-1-4899100 Fax: 4899102
PSZÁF által kiadott tevékenységi engedély száma: E-II/93/2006. (többes ügynöki tevékenység)
PSZÁF biztosításközvetítői regiszter nyilvántartási szám: 205071303539

5.

Panaszkezelés
A biztosításközvetítői tevékenységgel kapcsolatos esetleges panaszával a UniCredit Független Biztosításközvetítő
Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyfélszolgálatához (Cím: 1118 Budapest, Budaörsi út 64.; Telefon: 489-7838, 4897839; Telefax: 202-3934; E-mail: biztositas@unicreditleasing.hu), a Magyar Nemzeti Bankhoz (cím: 1013 Budapest,
Krisztina krt. 39.; postacím: 1535 Budapest, Pf. 777.; telefon: 489-9100), továbbá a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez,
a békéltető testületekhez fordulhatnak. A panasz, illetve jogvita rendezésének sikertelensége esetén az illetékes bíróság
előtt bírói út igénybevétele lehetséges.

6.

Biztosítási feltételek
A biztosítási fedezeteket, a biztosító szolgáltatását, a biztosított kötelezettségeit a biztosítási ajánlattal együtt átadott
biztosítási feltételek tartalmazzák.
UniCredit Független Biztosításközvetítő Kft.

A tájékoztatót és a hatályos biztosítási feltételeket átvettem :
Dátum:………………………
Érvényes: 2016. január 4.

Aláírás:…………………………………………

