Cg. 01-10-041348
UNICREDIT BETÉTES MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA- ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
magánszemélyek részére
(továbbiakban: Szerződés)
amely létrejött egyrészről az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.), mint Bank
(a továbbiakban: Bank),
másrészről
Név:
Állandó lakcíme:
Születési név:
Levelezési címe:
Születési hely,
E-mail címe
idő:
Anyja születési
Telefonszáma:
neve:
Adószáma:
Mobiltelefonszáma:
Szem
Rezidens/Nem
ig./Útlevél, vagy
rezidens:
tartózkodási
eng. száma:
Devizajogi
státusz:
mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos) között az alulírt helyen és időben az alábbi
feltételek szerint.
Felek rögzítik, hogy ………..…-n Betétes Rendszeres Megtakarítási Programra vonatkozó Keretszerződést
(a Keretszerződés) kötöttek, és a hivatkozott Programban való Keretszerződés szerinti feltételekkel történő
részvételhez szükséges Betétes Megtakarítási Számla megnyitása és kezelése kapcsán az alábbiak szerint
állapodnak meg.
I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, BANKSZÁMLA SZERZŐDÉS

1.1. Bank a Számlatulajdonos Keretszerződés 2. pontjában megjelölt forint bankszámláról átvezetett
megtakarításainak nyilvántartására és kezelésére forint fizetési számlát (továbbiakban: Betétes
Megtakarítási számla) nyit és vezet valamint a Betétes Megtakarítási számlán tartott pénzeszközöket
kezeli és nyilvántartja, a Betétes Megtakarítási számla terhére/javára benyújtott szabályszerű
pénzforgalmi megbízásokat a megbízásban, a Bank Általános Üzleti Feltételeiben, valamint a
Lakossági Üzletszabályzatában foglalt feltételek szerint teljesíti.
Számlavezető fiók címe:
Számlaszám:
IBAN

HU

A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Betétes Megtakarítási számla feletti rendelkezései esetén
a fenti számlaszámra kell hivatkoznia.
1.2. A Betétes Megtakarítási számla nyitásának feltétele Betétes Rendszeres Megtakarítási Program
Keretszerződés megkötése.
1.3. Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a Betétes
Megtakarítási számlára legalább 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint összegű befizetést teljesíteni.
II.

MEGBÍZÁSOK

2.1. Ügyfél az I.1. pont szerinti megbízásait a Banknak írásban, személyesen, vagy meghatalmazott útján,
valamint erre irányuló igénye esetén a jelen Szerződés III. pontjában foglaltak szerint a Bank
telefonbank szolgáltatásának (a továbbiakban: Telefonbank) igénybevételével telefonon, továbbá a
Bank Spectra Internet Banking szolgáltatásának igénybevételével adhatja meg, amennyiben jelen
Szerződésben ezen szolgáltatás igénybevételéről
a Felek megállapodtak.
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III.

TELEFONBANK SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

A Keretszerződés aláírásával a Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Banktól - az alábbiak szerint Telefonbank szolgáltatást kíván igénybe venni: Igen Nem
Számlatulajdonos külön adatlapo(ko)n nyilatkozhat azon Felhasználók köréről, akik részére a TelefonBank
rendszeren keresztül - az ott meghatározott feltételekkel - hozzáférési jogot biztosít.
IV. SPECTRANET INTERNET BANKING ÉS MOBIL BANKING SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
A Szerződés aláírásával a Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Banktól, az I. pontban megjelölt bankszámlára
vonatkozóan - az alábbiak szerint
– SpectraNet Internet és Mobil Banking szolgáltatást kíván igénybe venni:Nem
– SpectraNet Light Internet Banking szolgáltatást kíván igénybe venni:Igen
– SpectraNet Plusz Internet Banking szolgáltatást kíván igénybe venni:Igen
– SpectraNet Light Mobil Banking szolgáltatást kíván igénybe venni: Igen
– SpectraNet Plusz Mobil Banking szolgáltatást kíván igénybe venni:Igen
Számlatulajdonos külön adatlapo(ko)n nyilatkozhat azon Felhasználók köréről, akik részére a SpectraNet
rendszeren keresztül - az ott meghatározott feltételekkel - hozzáférési jogot biztosít.
V. BANKKÁRTYA IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS
Számlatulajdonos/Kártyaigénylő jelen Keretszerződés aláírásával kijelenti, hogy az alábbi feltételek mellett
bankkártya szolgáltatást igénybe kíván venni: Igen Nem
Sürgős igénylés
Kártyán szereplő név (max. 25 karakter): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kártya típusa: Főkártya –
Napi használati limit1:

Kondíciós lista szerinti, standard ATM limit Egyedi ATM limit: ............... HUF

Kondíciós lista szerinti, standard POS limit Egyedi POS limit: ............... HUF
Kártya és/ill. PIN kód átvétele: ………………………………………….. bankfiókban Folyószámlához tartozó
értesítési címen
Kártyához kapcsolódó bankszámlaszámok :
Elszámolási algoritmus Megadott számlasorrend alapján. A tranzakció elszámolási devizanemét illetve a
megadott számla devizanemét alapul véve.
Díjszámla száma (ha eltér az 1. helyen megjelölt bankszámlától): …............................
Jelen bankkártya igénylőlap Számlatulajdonos/Kártyaigénylő általi aláírása szerződéskötési ajánlatnak
minősül, amelynek elfogadását a Bank jogosult - indokolási kötelezettség nélkül - megtagadni. A Bank a
Számlatulajdonosról/Kártyaigénylőről tudomására jutott adatokat banktitokként kezeli.
* Számlatulajdonos/Kártyaigénylő aláírásával igazolja, hogy a bankkártyához kapcsolódó Allianz Hungária
Bizotsító Zrt. által nyújtott biztosítási feltételekről szóló tájékoztatót átvette és a benne foglaltakat tudomásul
vette
VI. SMS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS – BANKSZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN
A Szerződés aláírásával a Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Banktól - az alábbiak szerint - SMS
szolgáltatást kíván igénybe venni: Igen Nem
Üzenetküldés nyelve:
SMS szolgáltatás díjszámlája:
Mobiltelefon-szám (1.): 2

Magyar

Angol

/

Új bankkártya igénylése esetén a napi használati limit beállítható maximális értéke a mindenkori Kondíciós Lista szerint engedélyezett
standard limit.
2
Egyenlegértesítést kizárólag az első helyen megjelölt mobiltelefon-számokra küld a Bank.
2
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Mobiltelefon-szám (2.):

/

Mobiltelefon-szám (3.):

/

Számlafigyelő csomag (a mindenkori hatályos SMS szolgáltatásra vonatkozó Kondíciós Listában
meghatározott tartalommal és feltételekkel)
SMS értesítés csak az alábbi limitösszeget meghaladó tranzakciókról:
A csomag tartalmán felül a bankszámla felhasználható egyenlegének
banki munkanapokon történő megküldése
heti egyszeri (a hét első banki munkanapján) történő megküldése
azon banki munkanapokon történő megküldése, amikor az előző banki munkanaphoz képest változás
történt
Értesítés a bankszámlán történő terhelésekről (Nem tartalmazza a bankkártya-tranzakció terheléseket,
valamint a díj- és kamatterhelések közül csak a hiteltörlesztéssel kapcsolatos terheléseket tartalmazza.)
SMS értesítés csak az alábbi limitösszeget meghaladó tranzakciókról:
Értesítés a bankszámlán történő jóváírásokról (Nem tartalmazza a díjjóváírásokat, valamint a
kamatjóváírások közül csak a lekötött betétekkel kapcsolatos jóváírásokat tartalmazza)
SMS értesítés csak az alábbi limitösszeget meghaladó tranzakciókról:
Értesítés a beérkezett csoportos beszedésekről
Értesítés fedezetlen megbízásokról
Értesítés a bankkártya-tranzakciók tényleges terheléséről is
A bankszámla felhasználható egyenlegének
banki munkanapokon történő megküldése
heti egyszeri (a hét első banki munkanapján) történő megküldése
azon banki munkanapokon történő megküldése, amikor az előző banki munkanaphoz képest változás
történt
Az értesítések végén az üzenetben szereplő bankszámla azonosításaként
a bankszámla utolsó három karaktere álljon (vagy)
egyedi azonosító álljon, az alábbiaknak megfelelően:
Bankszámla azonosítója:

VII. SMS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS – BANKKÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN
A Keretszerződés aláírásával a Számlatulajdonos kijelenti, hogy a Banktól - az alábbiak szerint - SMS
szolgáltatást kíván igénybe venni3: Igen Nem
Bankkártya száma:
Üzenetküldés nyelve:

Magyar

Angol

SMS szolgáltatás díjszámlája:
Mobiltelefon-szám (1.): 4

/

Mobiltelefon-szám (2.):

/

Mobiltelefon-szám (3.):

/

Kártyafigyelő csomag (a mindenkori hatályos SMS szolgáltatásra vonatkozó Kondíciós Listában
meghatározott tartalommal és feltételekkel)

Amennyiben a Kártyafigyelő és a Számlafigyelő SMS csomag szolgáltatás kerül együttesen megrendelésre, illetve amennyiben egyedi
beállítás alapján a bankkártyával történő sikeres készpénzfelvétel és vásárlás mellett SMS értesítést kér a bankkártya-tranzakciók
tényleges terheléséről is, akkor egy adott kártyatranzakcióról két SMS-t küld a Bank: egyet amikor a kártyatranzakció történt és az
összeg a bankszámlán foglalásra került, valamin egy másikat, amikor ugyanazon tranzakció a bankszámlán ténylegesen könyvelésre
került.
4
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SMS értesítés csak az alábbi limitösszeget meghaladó tranzakciókról:
A csomag tartalmán felül a bankkártya mögötti számlák együttes felhasználható egyenlegének
banki munkanapokon történő megküldése
heti egyszeri (a hét első banki munkanapján) történő megküldése
azon banki munkanapokon történő megküldése, amikor az előző banki munkanaphoz képest változás
történt
5

Értesítés bankkártyával történő sikeres készpénzfelvételről
SMS értesítés csak az alábbi limitösszeget meghaladó tranzakciókról:
Értesítés bankkártyával történő sikeres vásárlásról
SMS értesítés csak az alábbi limitösszeget meghaladó tranzakciókról:
Értesítés bankkártyával történő sikertelen készpénzfelvételről és vásárlásról
Értesítés bankkártyával történő törölt készpénzfelvételről és vásárlásról
Értesítés bankkártyán elvégzett limitmódosításról
Bankkártya mögötti számlák együttes felhasználható egyenlegének
banki munkanapokon történő megküldése
heti egyszeri (a hét első banki munkanapján) történő megküldése
azon banki munkanapokon történő megküldése, amikor az előző banki munkanaphoz képest változás
történt
Az értesítések végén az üzenetben szereplő kártya azonosításaként
a kártya típusa /
a kártyabirtokos neve /
a kártyaszám első 12 karaktere áll.
VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
8.1. A Bank a Betétes Megtakarítási számla egyenlegéről, valamint a számlán történt terhelésekről és
jóváírásokról a teljesítést követően havonta egy alkalommal ingyenesen számlakivonatot készít és küld
meg az Ügyfél részére egyben az Általános Üzleti Feltételek III.1.179. pontjában meghatározott,
egyenlegközlő joghatással.
Számlakivonat küldés formája:( ) Csak elektronikus számlakivonat ( ) Papír alapú (postai úton
megküldött) számlakivonat.
A Bank havonta egyszer ingyenesen díjrészletezőt bocsát a Számlatulajdonos rendelkezésére az
Általános Üzleti Feltételek Szerint. (ÁÜF 1.181.)
8.2. A Betétes Megtakarítási számlára a mindenkor hatályos „Lakossági Kondíciós Lista – Betétes
Rendszeres Megtakarítási Program – UniCredit Megtakarítási számlára vonatkozó kondíciók”
dokumentumban található kondíciók érvényesek.
8.3. A Betétes Megtakarítási számlán 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.
8.4. A Betétes Megtakarítási számlán található szabad egyenleg után a Bank a hatályos Hirdetményben
meghatározott – a látra szóló forintbetétek kamatozásának mértékével megegyező - mértékű látra szóló
kamatot fizet.
8.5. A Bank fenntartja a jogot a jelen Szerződés kapcsán fizetendő díjak/jutalékok/költségek/késedelmi
kamat egyoldalú módosítására az Általános Üzleti Feltételekben illetve Bankkártya Üzletszabályzatban
és a Lakossági Üzletszabályzatban meghatározottak szerint.
8.6. Számlatulajdonos/Kártyaigénylő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa önkéntesen
adott adatok és információk a valóságnak megfelelnek és hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Bank
ellenőrizze
8.6. A Bank kizárja felelősségét minden olyan esetben, amikor a Számlatulajdonos az adataiban
bekövetkezett változásokat nem, vagy késve, vagy hibásan jelenti be, illetve eredendően hibás vagy
téves adatot közöl.
8.7. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Szerződés alapján létrejövő betétlekötési megbízásokat saját nevében
(tényleges tulajdonosként) teljesíti. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank bármikor jogosult a fenti
nyilatkozattételre az Ügyfelet felszólítani.

5
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8.8. Felek megállapodnak, hogy a Betétes Rendszeres Megtakarítási Program Keretszerződés bármelyik fél
általi felmondása, vagy egyéb okból történő megszűnése jelen Szerződés egyidejű megszűnését vonja
maga után.
8.9. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés a mindkét Fél által történt aláírás
napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
8.10.A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Bank a III-IV. pontban meghatározott szolgáltatásokat
legkésőbb a Szerződés mindkét Fél általi aláírását követő Bankmunkanaptól nyújtja, valamint hogy az
V. pontban nevesített igénylés esetén a jelen Szerződés Bank által történő cégszerű aláírásával, a
Bank által történt aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a bankkártya-szolgáltatás igénybevételének
feltétele, hogy a Bank a bankkártyát és a hozzátartozó PIN-kódot a Kártyaigénylő rendelkezésére
bocsássa és azt kérésére aktiválja. A VII. pont szerinti SMS szolgáltatás a bankkártya aktiválását
követő első Bankmunkanaptól áll rendelkezésre.
8.11.A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződésben igényelt szolgáltatásokat az erre a
célra rendszeresített külön Adatlapokon módosíthatja. Ezen Adatlap(ok) jelen Szerződés
elválaszthatatlan részét képezik és jelen Szerződés a kiegészítő / módosító Adatlapokon rögzített
feltételekkel együtt lesz érvényes.
8.12.Felek megállapodnak, hogy amennyiben Számlatulajdonos a III.-VII. pontban meghatározott
szolgáltatásokat, vagy azok valamelyikét nem veszi igénybe, úgy az arra vonatkozó szerződési pontok
nem írottnak tekintendők, azzal, hogy ez a tény a Szerződés többi, érvényesen létrejött rendelkezését
nem érinti.
8.13.A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a bankszámlavezetésért, a bankszámlához igénybevett
banki szolgáltatásokért díjfizetési kötelezettség terheli. A fizetendő kötelezettségek fajtáit, mértékét,
esedékességét, a Bank mindenkori hatályos, az egyes szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket
tartalmazó Kondíciós Listái tartalmazzák.
8.14.A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a díj(ak) megfizetésére az(ok) esedékességekor a
Banknál vezetett és a jelen Szerződés alapján megnyitott bankszámláján fedezetet biztosít.
8.15.Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés III-VII. pontjaiban nevesített banki
szolgáltatások külön-külön vagy együttesen is megszűntethetők. Számlatulajdonos tudomásul veszi,
hogy a Bankszámlaszerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Bankszámlaszerződéshez
kapcsolódóan általa igénybe vett banki szolgáltatások igénybevételi lehetősége automatikusan, a
Bankszámlaszerződés megszűnésével egyidejűleg megszűnik.
8.16.Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Számlatulajdonos jogosult a Bankszámlaszerződést
valamint a III-IV és VI-VII.pontokban meghatározott egyes szolgáltatások igénybevételére vonatkozó
szerződési feltételeket 1 hónapos határidővel, a Bank ugyanezen szerződéseket 2 hónapos határidővel,
a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozatával, indokolás nélkül, illetve a Bank az Általános Üzleti
Feltételekben meghatározott eseteken túlmenően az Ügyfél valótlan adatközlése
esetén is,
indokolással, azonnali hatállyal felmondani. A Felek vállalják, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek,
hogy a Szerződés vagy bármely szolgáltatására vonatkozó rendelkezései megszüntetésekor egymással
elszámoljanak.
8.17.A Szerződés aláírásával a Számlatulajdonos kifejezetten hozzájárul és felhatalmazza a Bankot, hogy
az UniCredit csoport bármely tagja, egysége, különösen közvetlen és közvetett tulajdonosai, a Bank
Austria Creditanstalt AG (Wien), a Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG (München), az UniCredito
Italiano S.p.A. és azok leánycégei részére a Számlatulajdonost érintő, tudomására jutott banktitok
tárgyát képező tényt, információt, megoldást vagy adatot - beleértve a Számlatulajdonos személyes és
pénzügyi -, továbbá vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, üzleti kapcsolataira,
valamint a Bank által vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára, továbbá a Bankkal kötött
szerződéseire vonatkozó adatokat – szolgáltasson a Bank jogszabály alapján vállalt feladatai, fennálló
kötelezettségei teljesítése, továbbá konszolidációs, kockázatelemzési, illetve szolgáltatások
értékesítése céljából, az ezekhez szükséges mértékben, valamint e célokkal összefüggésben az
adatokat a szerződéses jogviszony fennállása alatt, illetve addig, amíg a Banknak a
Számlatulajdonossal szemben követelése áll fenn ezen adatokat gyűjtse, rögzítse, tárolja.
8.18. Számlatulajdonos a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv(Hpt)
161.§-nak, és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény.(Infotv) 5. §-ának megfelelően kifejezetten hozzájárul és felhatalmazza a Bankot, hogy az a
Számlatulajdonos által megadott adatokat, bemutatott okmányokat a Bank a Központi Adatfeldolgozó
Nyilvántartó és Választási hivatal(Hivatal) adatbázisaiban ellenőrizze, arcképét és aláírásmintáját
azonosítsa. Számlatulajdonos visszavonhatalan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen Szerződés
hatálya alatt személyi adatait (név, lakcím, anyja születési neve, azonosító okmányának száma),
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arcképét és aláírását a Hivatal nyilvántartásából a Bank megbízottjaként eljáró GIRO Zrt. (1054
Budapest, Vadász u.31., cg.: 01-041159) útján - a Bank írásbeli kérelmére elektronikus úton
kiszolgáltassák. Számlatulajdonos visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bank a Hpt.
alapján banktitoknak minősülő és Infotv szerinti személyes adatait a GIRO Zrt. részére elektronikus
adatfeldolgozás és adatellenőrzés céljából átadja. Hozzájárulását adja ahhoz, hogy a GIRO Zrt.
adatait az ellenőrzés céljából feldolgozza..
8.19.A Számlatulajdonos kijelenti, hogy jelen Szerződésben tett nyilatkozatai kapcsán a szükséges
tájékoztatást megkapta, a nyilatkozatokat és azok alapján a felhatalmazásokat/hozzájárulásokat
önkéntesen tette, és kötelezettséget vállal arra, hogy ezen nyilatkozatait nem vonja vissza.
8.20. Számlatulajdonos/Kártyaigénylő 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, a központi hitelinformációs rendszer részére való továbbítására. A
Számlatulajdonos/Kártyaigénylő 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 Számlatulajdonost/Kártyaigénylőt megillető jogokról, arról, hogy
a KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, arról, hogy adatai
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 is, 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.
8.21.A Szerződésben és annak mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a
vonatkozó jogszabályok, a Bank mindenkor hatályos, jelen Keretszerződés részét képező Általános
Üzleti Feltételei, Lakossági Üzletszabályzata, Bankkártya Üzletszabályzat rendelkezései, valamint
Hirdetményei és Kondíciós Listái az irányadók. Jelen Szerzõdés aláírásával Számlatulajdonos kijelenti,
hogy az e pontban hivatkozott dokumentumokat átvette, megismerte, és az azokban foglaltakat magára
nézve kötelezõnek ismeri el.
8.22.Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás ügyeiket
elsődlegesen megegyezés útján rendezik. Ennek sikertelensége esetére a Számlatulajdonos és a Bank
közötti vitás kérdések eldöntésére – a hatáskörébe tartozó ügyekben – kikötik a Budapesti II. és III.
Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
8.23.Felek a jelen Keretszerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után
jóváhagyólag írták alá.
8.24.A Bank aláírása az V. pont szerinti bankkártya igénylésre és szerződésre kiható hatállyal történt.
8.25.A Bank aláírása az V. pontban szereplő bankkártyaigénylés elfogadására nem terjed ki, így a Felek
között a bankkártya szerződés nem jött létre.
8.26.Jelen Keretszerződés két példányban készült, melyből az Ügyfél egy példányt átvett.
8.27. 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.
.....................................,

.........................................................

..........................................................

Számlatulajdonos

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Mellékletek:


1. sz. mellékelt: Tájékoztató a betéteseknek
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