KERETSZERZŐDÉS
Betétes Rendszeres Megtakarítási Program
(„Keretszerződés”)
amely létrejött egyrészről az UNICREDIT Bank Hungary Zrt., székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 56.,, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041348 mint bank (a továbbiakban: Bank), másrészrõl
Név:
Születési hely, idő:
Anyja születési neve:
Állandó lakcíme:
Személyi ig. sz. /
kiállító hatóság.
mint ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél)
között alulírt helyen és napon az alábbi feltételek szerint:
1) Felek megállapodnak abban, hogy a Bank a jelen Keretszerződés alapján biztosítja az Ügyfél részére a
„Betétes Rendszeres Megtakarítási Program”-ban (a továbbiakban: Program) való részvétel lehetőségét.
2) A Program keretében, az abban való részvétel érdekében
a) az Ügyfél jelen Keretszerződés mindenkori 1. számú mellékletében állandó átvezetési megbízást ad
a ________________________ számú fizetési számlájáról (továbbiakban: bankszámla) a
________________________számú Betétes Megtakarítási Számlája javára az ott megjelölt
forintösszeg havi gyakorisággal történő átvezetésére.
A mindenkori megbízásban megjelölt forint összeg nem lehet alacsonyabb mint 5.000,-Ft
A Betétes Megtakarítási Számlája terhére visszavonásig érvényes betétlekötési megbízást adhat 1 hónapos
automatikusan megújuló forint betétre, melyet az erre a célra rendszeresített automatikusan megújuló
betétlekötési megbízás keretében rögzítenek a felek. A lekötésre kerülő betét feltételei a mindenkor hatályos
Hirdetményben – Látra szóló és határidős betétek az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói lakossági
ügyfelek részére (továbbiakban Betéti Hirdetmény) – található.
A Bank a 2)a) pont szerinti állandó átvezetési megbízás alapján a Program indulását követően, az átvezetési
megbízás érvényességének kezdetétől minden naptári hónapnak az Ügyfél által az átvezetési megbízásban
Teljesítési időként megjelölt napján átvezeti a megbízásban szereplő összeget az ott megadott forint
bankszámláról a Megtakarítási számlára.
Amennyiben az Ügyfél a forint bankszámláján a hivatkozott napon az átvezetési megbízásban megjelölt
összeg nem, vagy nem teljes egészében áll rendelkezésre, akkor a Bank az adott hónapban a Bank
Általános Üzleti Feltételeiben meghatározott szabályok szerint még 3 munkanapig megkísérli teljesíteni,
amennyiben pedig ez is sikertelen marad, akkor a Bank az adott hónapban az átvezetési megbízást nem
teljesíti. Az átvezetési megbízás alapján a Bank részteljesítést nem végez.
A Betétes Megtakarítási Számlára adott betétlekötési megbízás legkorábbi induló dátuma, a megbízás
megadásának napját követő munkanap. Amennyiben az állandó átvezetési megbízás devizaszámláról
történik, úgy a betétlekötési megbízás legkorábbi induló dátuma, a megbízás megadásának napját követő 3.
munkanap.
3) Az Ügyfél a betétlekötés kapcsán megbízásait a Banknak írásban személyesen vagy meghatalmazott
útján, továbbá - külön szerződés alapján – telefonbank igénybevételével telefonon adhatja meg.
4) Ügyfél jelen Keretszerződés hatálybalépését követően a Keretszerződés fennállása alatt bármikor
jogosult további betétlekötést eszközölni, minden esetben a 2. pontban meghatározott feltételek mellett.
5) Ügyfél bármikor jogosult a lekötött betétjét feltörni. Amennyiben a betét feltörésre került, úgy az a havi
befektetés megszűntetését jelenti, melyet bármikor újra indíthat egy ismételt betétlekötési megbízás
megadásával.
6) A Programban havonta egy betétlekötés indítható.
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7) Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a betétfeltörési szándékát a betétlekötési periódus alatt
kezdeményezi, úgy a betétlekötése után a mindenkor hatályos Betéti Hirdetményben jelen konstrukcióra
meghatározott törési kamat jár.
8) Felek megállapodnak abban, hogy a betétlekötések megszűntetése – azaz amennyiben lekötött
betétállomány összege nulla – nem jelenti a jelen Keretszerződés megszűnését, azonban az Ügyfél
tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyenleg nullázásától számított 90 napon belül nem eszközöl a
jelen Keretszerződés alapján újabb betétlekötést, a Bank jogosult a Keretszerződést azonnali hatállyal
felmondani.
9) Ügyfél vállalja, hogy amennyiben a Banknál vezetett bankszámlával még nem rendelkezik, akkor jelen
Szerződés aláírásával egyidejűleg Bankkal lakossági fizetésiszámla-szerződést (bankszámlaszerződés)
köt, és jelen Szerződés hatálya alatt a hivatkozott számlát nem szünteti meg.
10) Ügyfél jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy részt kíván venni a Bank Betétes Rendszeres
Megtakarítási Programjában.
11) Az Ügyfél jogosult jelen Keretszerződést 1 hónapos határidővel, a Bank 2 hónapos határidővel a másik
Félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, indokolás nélkül, felmondani, amely esetben valamennyi
betétlekötés(e) a felmondás hatályba lépésének napján megszűnik oly módon, hogy a felmondás
hatályba lépésének napján jelen Keretszerződés alapján lekötött betétek ellenértéke átvezetésre kerül a
Megtakarítási Számlájáról a lakossági bankszámlájára.
12) Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Programban való részvétel feltétele, hogy a Banknál forint
bankszámlaszerződéssel és megtakarítási számlaszerződéssel rendelkezzen, melyek jelen
Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezik. A bankszámlaszerződés és a Keretszerződés, illetve a
megtakarítási számlaszerződés és a Keretszerződés eltérése esetén a Keretszerződésben foglaltak az
irányadók. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a bankszámla illetve a megtakarítási számla bármely okból
történő megszűnése esetén jelen Keretszerződés – minden további intézkedés nélkül – egyidejűleg
megszűnik.
13) A Keretszerződés megszűnése a Megtakarítási számlaszerződés egyidejű megszűnését vonja maga
után, ugyanakkor önmagában nem érinti az Ügyfél Banknál vezetett bankszámlaszerződéseinek
érvényességét.
14) Jelen Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank mindenkor hatályos, jelen
Keretszerződés részét képező Általános Üzleti Feltételei, Lakossági Üzletszabályzata, valamint
Hirdetményei és Kondíciós Listái az irányadók. Jelen Keretszerzõdés aláírásával Ügyfél kijelenti, hogy
az e pontban hivatkozott dokumentumokat átvette, megismerte, és az azokban foglaltakat magára nézve
kötelezõnek ismeri el.
15) Jelen Keretszerződés határozatlan időre szól. A Keretszerződés hatálybalépésének feltétele (i) a
Keretszerződés mindkét fél általi – Bank esetében cégszerű - aláírása; valamint (ii) a Megtakarítási
Számlaszerződés aláírása (iii) forint bankszámlaszerződés fennállta.
16) Az OBA által biztosított betétek esetében a Bank és az Ügyfél közötti beszámításnak akkor van helye,
ha az Ügyfélnek a Bankkal szemben a kártalanítás kezdő időpontját megelőzően lejárt tartozása van.

...,
__________, _______________

Ügyfél

UniCredit Bank Hungary Zrt.
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Mellékletek:





1. sz. mellékelt: Állandó átutalási megbízás
2. sz. melléklet: Megtakarítási számla és kapcsolódó szolgáltatási szerződés
3. sz. melléklet: Megbízás automatikusan megújuló betétlekötésre
4. sz. melléklet: Tájékoztató a betéteseknek
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