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KONDÍCIÓS LISTA ÉS HIRDETMÉNY VDCS TOP ÜGYFELEK
RÉSZÉRE

Hatályos: 2021. augusztus 26-tól (2110) • Közzététel napja: 2021. augusztus 26.
(Egységes szerkezetben a 2021. június 01-én (2105 számú) Kondíciós Listában meghirdetett
változásokkal)
A fizetési számlához kapcsolódó legjellemzőbb szolgáltatások egységes terminológiáját a “Fizetési
számla legjellemzőbb szolgáltatásaihoz kapcsolódó egységesített kifejezések és meghatározások”
elnevezésű jegyzék tartalmazza, amely a jelen kondíciós lista mellékletét képezi. A jegyzéket a Bank a
honlapján (www.unicreditbank.hu/padtajekoztato), valamint a bankfiókjaiban teszi közzé.
A jelen Kondíciós listában szereplő forgalmazott forint bankszámla szerződések elektronikus úton,
távértékesítés keretében is megköthetők a Lakossági Üzletszabályzat I. 6. pontja szerint.
A módosításokat a Bank piros színnel jelöli.
2021.06.01-én közzétett és 2021.08.01-én hatályba lépő módosítás: Díjmentes SMS szolgáltatásokra
vonatkozó akció meghosszabbítása és Féléves jogszabályi árazás – Folyószámlahitel termék
2021.07.30-án közzétett és 2021.10.01-én hatályba lépő módosíás: Díjmentes SMS szolgáltatásokra
vonatkozó akció meghosszabbítása
2021.08.26. Jegybanki alapkamat változása kapcsán árazás – folyószámlahitel és hitelkártya
termékek.

Azon cégcsoport1 munkavállalói2 számára, mely cégeknek legalább 1500 dolgozója számlát nyit
1,5 éven belül, és vállalják, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél számlavezetett dolgozók
száma nem csökken 1500 fő alá.
A számlacsomag igénybevételére jogosultak továbbá az UniCredit Bank Hungary Zrt., UNICREDIT
SERVICES S.C.P.A. Magyarországi Fióktelepe., UniCredit Jelzálogbank Zrt., UniCredit Leasing
Hungary Zrt., UniCredit Operatív Lízing Kft. és a UniCredit Biztosításközvetítő Kft aktív és passzív
állományban lévő és nyugdíjba vonult munkavállalói.
2021. május 1-től 2021. december 31-ig tartó akció keretében a Partner Aktív TOP számlacsomag
keretében kínált kedvezményes kondíciók és feltételek igénybevételére jogosultak az UniCredit Bank
Hungary Zrt., UNICREDIT SERVICES S.C.P.A. Magyarországi Fióktelepe., UniCredit Jelzálogbank Zrt.,
UniCredit Leasing Hungary Zrt., UniCredit Operatív Lízing Kft. és a UniCredit Biztosításközvetítő Kft
aktív és passzív állományban lévő és nyugdíjba vonult munkavállalóinak közeli hozzátartozói (házastárs
(bejegyzett élettárs), az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér).
A jelen Kondíciós Lista és Hirdetmény 2013. október 21-i hatállyal kiegészült a VDCS TOP
számlacsomagokhoz kapcsolódó - korábban a Lakossági Kondíciós Listában szabályozott egyes bankkártyás, hitelkártyás, elektronikus szolgáltatások, forint átutalással és devizaátutalással kapcsolatos szolgáltatások költségeivel, díjaival és jutalékaival, melynek
eredményeként fenti időponttól kezdődően jelen Kondíciós Lista és Hirdetmény a VDCS TOP
számlacsomagokhoz kapcsolódó ezen költségeket, díjakat és jutalékokat is egységében
tartalmazza.
1.

A VDCS3 TOP számlacsomaghoz tartozó, itt fel nem sorolt egyéb szolgáltatások költségei, díjai és
jutalékai tekintetében a mindenkori hatályos Lakossági Kondíciós Lista – Nem forgalmazott
számlacsomagok Bónusz számlacsomag kondíciói, a Partner Aktív TOP számlacsomag esetén a
mindenkori hatályos UniCredit Partner Bónusz számlacsomagra vonatkozó külön kondíciók az
irányadók. A felszámított díjak esedékességét az UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Listája
tartalmazza.

1
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2.

A jelen Kondíciós Listában megjelölt kedvezmények nem vonhatóak össze más, akcióban szereplő
engedményekkel.

3.

A konverzióval járó megbízások végrehajtását a Bank az alábbi árfolyamok alkalmazásával
végzi4:
1. a pénztári konverziós tranzakciókat „valuta középárfolyam -1%” vételi- ill. „valuta középárfolyam
+1%” eladási árfolyam alkalmazásával
2. számlák közötti konverziókat „deviza középárfolyam -1%” vételi- ill. „deviza középárfolyam +1%”
eladási árfolyam alkalmazásával
3. betéti kártyával végrehajtott konverziós tranzakciókat „deviza középárfolyam -1%” vételi- ill.
„deviza középárfolyam +1%” eladási árfolyam alkalmazásával

4.

A Bank a Kondíciós Listában feltüntetett, a hitelkártya szerződés kölcsönszerződés részére
vonatkozó, *-gal jelölt díjakat évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves
átlagos infláció mértékében emeli, mely emeléstől az ügyfél számára a Bank kedvező irányba
eltérhet.
A Bank a Kondíciós listában feltüntetett, a hitelkártya szerződés bankkártya szerződés részére
vonatkozó, *-gal nem jelölt díjakat évente egy alkalommal, az érintett Kondíciós lista közzétételét
megelőző naptári hó-napban publikált Központi Statisztikai Hivatal (KSH) éves fogyasztói árindex
mértékével emeli, mely emeléstől az ügyfél számára a Bank kedvező irányba eltérhet.

5.

A Bank a Kondíciós Listáiban feltüntetett minden egyes díjat évente egy alkalommal, az érintett
kondíciós lista közzétételét megelőző naptári hónapban publikált Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) éves fogyasztói árindex mértékét 15 százalékponttal meghaladó mértékben emeli, mely
emeléstől az ügyfél számára a Bank kedvező irányba eltérhet.

6.

A VDCS TOP* vagy Partner Aktív TOP számlacsomaggal rendelkező ügyfelek a Premium Banking
ügyfélstátusz5 megléte nélkül jogosultak valamennyi Premium Banking termékre** szerződni.
* A „Jelen Hirdetmény hatálybalépését megelőzően igényelt VDCS számlakondíciók elnevezése
a továbbiakban „VDCS Top számlacsomag”.
** A PMB betétek lekötésének feltétele, hogy az igénybevevő rendelkezzen a Premium
Banking ügyfélstátusszal, az ügyfélstátusz kritériumait a „Lakossági Hirdetmény és
Kondíciós Lista – Premium Banking és Kiemelt Premium Banking ügyfélstátusszal
rendelkező ügyfelek számára biztosított kedvezmények ” megnevezésű hirdetmény
tartalmazza

I.

A VDCS TOP bankszámlákra vonatkozó forint
bankszámlavezetéshez kapcsolódó egyes egyedi és sztenderd
díjak és forint fizetési forgalom

Bónusz számlacsomag

Partner Aktív TOP
számlacsomag
A Partner Bónusz TOP
számlacsomag 2019.08.01-től
Partner Aktív TOP
számlacsomagként vehető
igénybe, változatlan
kondíciókkal és feltételekkel.
Partner Bónusz számlacsomag

453 Ft + 100 Ft/hó a főszámlára6

Díjmentes7

Díjmentes

Díjmentes

VDCS TOP* számlacsomag
2013.03.01-től nem forgalmazott
csomag

Alapszámla
Havi zárlati díj
Számla nyitása / zárása
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Havi zárlati díj a második, valamint
további forint számlák esetében***

Díjmentes

Díjmentes7

Könyvelési tételdíj

Díjmentes

Díjmentes8

Díjmentes

Díjmentes8

500 Ft/db

500 Ft/db6

Díjmentes

Díjmentes

Díjmentes9

Díjmentes9

Díjmentes10

Díjmentes10

Díjmentes

Díjmentes

2 752 Ft12/ 3 632 Ft12

Díjmentes11

2 752 Ft12/ 3 632 Ft12

Díjmentes11

Díjmentes

50% kedvezmény11,44 /
2 420 Ft11,45

1 981 Ft12 / 1 981 Ft12

5 392 Ft12 / 7 156 Ft12

5 493 Ft12 / 5 493 Ft12

10 998 Ft11/ 10 998 Ft11

Díjmentes / 6 594 Ft12

Díjmentes / 6 594 Ft12

Díjmentes / 6 594 Ft12

Díjmentes / 6 594 Ft12

Díjmentes

Díjmentes

500 Ft

500 Ft

1 200 Ft

1 200 Ft

200 Ft25

200 Ft25

Postaköltség (minden bankszámlakivonat
és egyéb, Ügyfélnek küldött postai
küldemény esetén)
Számlakivonat pótlása, Számlaegyenleg
igazolás és egyéb számlavezetéshez
kapcsolódó igazolási díj
Forint jóváírások elszámolása
forintszámla javára
Csoportos beszedés terhelése
Állandó átutalás bankon kívülre és
bankon belülre (kivéve az Ügyfél Banknál
vezetett saját számlái közötti állandó
átutalás)
Ügyfél Banknál vezetett saját számlái
közötti állandó átutalási megbízás
Mastercard Unembossed K bankkártya
Kibocsátói / Tagsági díja
(2021. január 1-től nem forgalmazott termék)
Mastercard Unembossed K társkártya
Kibocsátói / Tagsági díja
(2021. január 1-től nem forgalmazott termék)
Mastercard Standard, és VISA ClassicK1
bankkártya Kibocsátói / Tagsági díja
(a Visa Classic 2021. január 1-től nem
forgalmazott termék)
Mastercard Standard, és VISA ClassicK1
társkártya Kibocsátó/Tagsági díja

(a Visa Classic 2021. január 1-től nem
forgalmazott termék)
Mastercard Arany, és VISA GoldK1
bankkártya Kibocsátói/Tagsági díja
(a Visa Gold 2021. január 1-től nem
forgalmazott termék)
Premium Banking Dombornyomott
Mastercard bankkártya
Kibocsátói/Tagsági díja
(2021. január 1-től nem forgalmazott termék)
Premium Banking Dombornyomott
Mastercard társkártya Kibocsátói/Tagsági
díja
(2021. január 1-től nem forgalmazott termék)
Letiltás díja (magában foglalja a pótkártya
díját is)
Mastercard Unembossed K pótkártya díja
belföldön
(2021. január 1-től nem forgalmazott termék)
Mastercard Standard, VISA Classic K1,
Mastercard Arany, és VISA Gold K1,
Premium Banking Dombornyomott
Mastercard pótkártya
(a VISA Classic, VISA Gold és Premium
Banking Dombornyomott Mastercard 2021.
január 1-től nem forgalmazott termék)
PIN-kód módosítása
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PIN-kód újraelőállítása
Egyenleglekérdezés díja

Bankon kívüli eseti átutalás35

Bankon belüli eseti átutalás35

Sürgősségi kártyakiadás
Ügyfél Banknál vezetett saját
számlái közötti átvezetés
SpectraNet Internet
Banking segítségével
eBanking segítségével
UniCredit mBanking
segítségével
Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány
használatával
Nem eredeti
formanyomtatvány
használatával 36
SpectraNet Internet
Banking segítségével
eBanking segítségével
UniCredit mBanking
segítségével
Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány
használatával
Nem eredeti forma
nyomtatvány használatával 36

350 Ft

350 Ft

Ft26

35 Ft26

35

5 banki munkanap

5 banki munkanap

Díjmentes

Díjmentes

0,309%, min. 43 Ft, max. 6 850
Ft13
0,309%, min. 43 Ft, max. 6 850
Ft13
0,309%, min. 43 Ft, max. 6 850
Ft13
0,309%, min. 180 Ft, max. 6 850
Ft
0,481%, min. 375 Ft, max. 11 417
Ft

0,594%, min. 900 Ft, max. 18
268 Ft

0,342%, min. 911 Ft

0,913%, min. 1 710 Ft

0,309%, max. 6 850 Ft13
0,309%, max. 6 850 Ft13
0,309%, max. 6 850 Ft13
0,309%, max. 6 850 Ft13

0,309%, min. 54 Ft, max. 6 850
Ft14
0,309%, min. 54 Ft, max. 6 850
Ft14
0,309%, min. 54 Ft, max. 6 850
Ft14
0,309%, min. 204 Ft, max. 6 850
Ft
0,537%, min. 375 Ft, max. 12 558
Ft

0,737%, min. 1 072 Ft, max. 22
264 Ft

0,399%, min. 911 Ft

0,913%, min. 1 710 Ft

0,309%, max. 6 850 Ft14
0,309%, max. 6 850 Ft14
0,309%, max. 6 850 Ft14

0,307%, min. 256 Ft, max. 6 144
Ft
0,8%, min. 1 000 Ft, max.
VIBER átutalás
1 000 Ft
100.000 Ft38
Fióki pénztárból (forint
1,64% min. 1 311 Ft, max. 57 089
1,64% min. 1 311 Ft, max. 57
számláról forint kifizetés)
Ft
089 Ft
0,72% max. 57 089 Ft (valuta
0,72% max. 57 089 Ft (valuta
Fióki pénztárból (forint
középárfolyam -1%” vételi- ill.
középárfolyam -1%” vételi- ill.
számláról valuta kifizetés)
„valuta középárfolyam +1%”
„valuta középárfolyam +1%”
eladási árfolyam alkalmazásával) eladási árfolyam alkalmazásával)
Díjmentes (Díjszámítás módja: a normál díj a befizetés 0,2%-a, melyet
Készpénzbefizetés díja belföldi UniCredit
a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció 2021.10.31-ig
27
ATM-en
érvényes.)
Jogszabályi Díjmentes Forint
Érvényes díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozat esetén
készpénzfelvétel (belföldi ATM
a nyilatkozattal érintett számlán bonyolított készpénzfelvételi
automatából vagy fióki pénztárból)33
tranzakciók közül díjmentes az első kettő, adott naptári hónapban,
forintban teljesített készpénzfelvétel együttes összegének 150.000 Ftot meg nem haladó része. Részletes feltételek a 33. lábjegyzetben.
Mastercard Unembossed K, Mastercard Standard, VISA ClassicK1, Mastercard Arany és VISA GoldK1
bankkártyával végzett tranzakciók esetén
(a Mastercard Unembossed, Visa Classic, Visa Gold 2021. január 1-től nem forgalmazott termék)
Havi első 2 db saját ATM-ből
Készpénzfelvétel UniCredit belföldi ATM
díjmentes18, 34
0,735 %, min. 272 Ft
automatából
(további felvételek díja 0,735 %,
min. 272 Ft)
Készpénzfelvétel Egyéb belföldi ATM
automatából
1,222% + 615 Ft, min. 820 Ft
1,222% + 615 Ft, min.820 Ft
EFER átutalás díja

0,307%, min. 256 Ft, max. 6 144
Ft

0,309%, max. 6 850 Ft14
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Készpénzfelvétel díja POS terminálon más
bankban vagy postahivatalban belföldön
1,038 % + 466 Ft, minimum 809 Ft
Készpénzfelvétel díja külföldi UniCredit
ATM-en
(készpénzfelvétel nem az EGT területén belül
történt)
Készpénzfelvétel díja külföldi UniCredit
ATM-en
(készpénzfelvétel az EGT területén belül
történt)
Kondíció 2019.12.10-től hatályos
Készpénzfelvétel díja külföldi egyéb ATMen
(készpénzfelvétel nem az EGT területén belül
történt)
Készpénzfelvétel díja külföldi egyéb ATMen
(készpénzfelvétel az EGT területén belül
történt)
Kondíció 2019.12.10-től hatályos

1,038 % + 466 Ft, minimum 809
Ft

1,827% + 3,419 EUR

1,827% + 3,419 EUR

0,735 %, min. 272 Ft

0,735 %, min. 272 Ft

1,886% + 4,784 EUR

1,886% + 4,784 EUR

1,222% + 615 Ft, min. 820 Ft

1,222% + 615 Ft, min.820 Ft

Készpénzfelvétel díja külföldi POS
terminálon
1,885% + 6,57 EUR
(készpénzfelvétel nem az EGT területén belül
történt)
Készpénzfelvétel díja külföldi POS
terminálon(készpénzfelvétel az EGT
területén belül történt)
1,038 % + 466 Ft, minimum 809 Ft
Kondíció 2019.12.10-től hatályos

1,885% + 6,57 EUR

1,038 % + 466 Ft, minimum 809
Ft

Díjmentes (A normál díj 0,3%, max. 6000 Ft, melyet a Bank akciós
jelleggel nem számít fel. Az akció 2021.10.31-ig érvényes.)
Premium Banking Dombornyomott Mastercard
bankkártyával végzett tranzakciók esetén
(2021. január 1-től nem forgalmazott termék)
Havi első 2 db saját ATM-ből
Készpénzfelvétel UniCredit belföldi ATM
díjmentes18, 34
0,113%, min. 111 Ft
automatából
(további felvételek díja 0,113%,
min. 111 Ft)
Készpénzfelvétel Egyéb belföldi ATM
0,457% + 454 Ft,
0,457% + 454 Ft,
automatából
minimum 512 Ft
minimum 512 Ft
Készpénzfelvétel díja POS terminálon más
0,398% + 398 Ft,
0,398% + 398 Ft,
bankban vagy postahivatalban belföldön
minimum 591 Ft
minimum 591 Ft
Készpénzfelvétel díja külföldi UniCredit
ATM-en
1,142% + 3,699 EUR
1,142% + 3,699 EUR
(készpénzfelvétel nem az EGT területén belül
történt)
Készpénzfelvétel díja külföldi UniCredit
ATM-en
(készpénzfelvétel az EGT területén belül
0,113%, min. 111 Ft
0,113%, min. 111 Ft
történt)
Kondíció 2019.12.10-től hatályos
Jutalék vásárláskor

Készpénzfelvétel díja külföldi egyéb ATMen
(készpénzfelvétel nem az EGT területén belül
történt)

1,142% + 3,699 EUR

1,142% + 3,699 EUR
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Készpénzfelvétel díja külföldi egyéb ATMen
(készpénzfelvétel az EGT területén belül
történt)
Kondíció 2019.12.10-től hatályos
Készpénzfelvétel díja külföldi POS
terminálon
(készpénzfelvétel nem az EGT területén belül
történt)
Készpénzfelvétel díja külföldi POS
terminálon(készpénzfelvétel az EGT
területén belül történt)
Kondíció 2019.12.10-től hatályos

0,457% + 454 Ft,
minimum 512 Ft

0,457% + 454 Ft,
minimum 512 Ft

1,142% + 5,699 EUR

1,142% + 5,699 EUR

0,398% + 398 Ft,
minimum 591 Ft

0,398% + 398 Ft,
minimum 591 Ft

Jutalék vásárláskor

Díjmentes

*** VDCS TOP Főszámla Partner Aktív Top számlára történő csomagváltása esetén a főszámla alatt
díjmentesen vezetett alszámlák csomagváltása szükséges Partner Aktív Top számlára
A Forint bankszámlákra vonatkozó deviza műveletek

Pénztári tranzakciók

Deviza átutalás jóváírása forint számlán
Befizetés a számla
devizanemével egyező
valutában

VDCS TOP számlacsomag

Partner Aktív TOP
számlacsomag

Díjmentes

Díjmentes

Díjmentes

Díjmentes

Befizetés valutában15

„valuta középárfolyam -1%” vételi- ill. „valuta középárfolyam +1%”
eladási árfolyam alkalmazásával

Kifizetés a számla
devizanemétől eltérő
valutában15

0,66%, max. 51 200 Ft „valuta középárfolyam -1%” vételi- ill. „valuta
középárfolyam +1%” eladási árfolyam alkalmazásával

Bankon kívüli átutalás35 - Terhelések (Devizában, forint számla terhére)
SpectraNet Internet Banking / eBanking, és
Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány használatával
Nem eredeti formanyomtatvány használatával
36

0,5%, min. 5,68 EUR

0,5%, min. 5,68 EUR

0,61%, min. 11,39 EUR

0,61%, min. 11,39 EUR

0,66%, min. 17,1 EUR

0,66%, min. 17,1 EUR

Bankon belüli átutalás35 - Terhelések (Devizában forint számla terhére)
SpectraNet Internet Banking / eBanking és
Telefonbank segítségével

0,44%, min. 5,68 EUR

0,44%, min. 5,68 EUR

Eredeti formanyomtatvány használatával

0,55%, min. 11,39EUR

0,55%, min. 11,39EUR

0,61%, min. 17,1 EUR

0,61%, min. 17,1 EUR

Állandó átutalás bankon kívülre

0,5%, min. 5,68 EUR

0,5%, min. 5,68 EUR

Állandó átutalás bankon belülre

0,44%, min. 5,68 EUR

0,44%, min. 5,68 EUR

8,-EUR29

8,-EUR29

Nem eredeti formanyomtatvány használatával
36

Adathiányosan megadott deviza utalások
díja28
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Egyedi árfolyamra való téves hivatkozás
(üzletkötés nélkül) valamint hivatkozás
elmulasztása egyedi árfolyam esetén

8,-EUR29

8,-EUR29

A számla terhére megadott, EGT tagállamokon belüli EUR és SEPA- és bankon belüli EUR átutalási
megbízások díjai
Partner Aktív TOP
számlacsomag

VDCS TOP számlacsomag

Bankon belüli eseti
EURO átutalás35

mBanking segítségével
eBanking segítségével
Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány
használatával
Nem eredeti
formanyomtatvány
használatával 36

Bankon kívüli eseti
SEPA átutalás35

mBanking segítségével
eBanking segítségével
Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány
használatával
Nem eredeti forma
nyomtatvány használatával 36
Sürgősségi EUR átutalás díja
Állandó átutalási megbízás EUR-ban
bankon belülre és bankon kívülre
Adathiányosan megadott deviza utalások
díja28
Egyedi árfolyamra való téves hivatkozás
(üzletkötés nélkül) valamint hivatkozás
elmulasztása egyedi árfolyam esetén

0,309%, min. 43 Ft, max. 6 850
Ft13
0,309%, min. 43 Ft, max. 6 850
Ft13
0,309%, min. 180 Ft, max. 6 850
Ft
0,481%, min. 375 Ft, max. 11 417
Ft

0,594%, min. 900 Ft, max. 18
268 Ft

0,342%, min. 911Ft

0,913%, min. 1 710 Ft

0,309%, max. 6 850 Ft13
0,309%, max. 6 850 Ft13
0,309%, max. 6 850 Ft13

0,309%, min. 54 Ft, max. 6 850
Ft14
0,309%, min. 54 Ft, max. 6 850
Ft14
0,309%, min. 204 Ft, max. 6 850
Ft
0,537%, min. 375 Ft, max. 12 558
Ft

0,737%, min. 1 072 Ft, max. 22
264 Ft

0,399%, min. 911 Ft

0,913%, min. 1 710 Ft

1 000 Ft

0,65%, min. 1 000 Ft, max.
100.000 Ft43

Díjmentes10

Díjmentes10

0,309%, max. 6 850 Ft14
0,309%, max. 6 850 Ft14
0,309%, max. 6 850 Ft14

8,- EUR29
8,- EUR29

Az ügyfél nevén lévő, az ügyfél által a jelen kondíciós listában szereplő bankszámla terhére
kezdeményezett, de fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatón (harmadik
fél szolgáltatón (TPP-n)) keresztül beadott átutalásokra vonatkozó díjak az adott számlacsomag
mBankingen keresztül beadott átutalási díjainak felelnek meg.
Deviza bankszámlák – Bankszámlavezetés és megbízások díjai
VDCS TOP és Partner Aktív TOP számlacsomag
Havi zárlati díj

Díjmentes8

Számla nyitása / zárása

Díjmentes8

Könyvelési tételdíj
Postaköltség (minden
bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek
küldött postai küldemény esetén)

Díjmentes8
Díjmentes8
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Számlakivonat pótlása

500 Ft/db6

Számlaegyenleg igazolás és egyéb
500 Ft/db6
számlavezetéshez kapcsolódó igazolás
Jóváírás devizában Díjmentes8
Devizában érkező tétel elszámolása
Terhelések
Terhelések (Teljesítés devizában, devizában vezetett bankszámla terhére, EGT-n belül nem EURO-ban vagy EGT
tagállamon kívülre kezdeményezett tranzakciók esetén)
SpectraNet Internet Banking / eBanking és Telefonbank
0,41%, min. 6,77 EUR
segítségével
Átutalási jutalék más
Eredeti formanyomtatvány használatával
0,61% min. 11,39 EUR
bankhoz35
Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes
0,66% min. 17,1 EUR
feldolgozással36
SpectraNet Internet Banking / eBanking és Telefonbank
0,41%, min. 5,68 EUR
segítségével
Átutalási jutalék bankon
Eredeti formanyomtatvány használatával
0,55% min. 11,39 EUR
belül35
Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes
0,61% min. 17,1 EUR
feldolgozással36
Állandó átutalás bankon kívülre

0,44%, min. 5,68 EUR

Állandó átutalás bankon belülre

0,44%, min. 5,68 EUR

Terhelések (Teljesítés devizában, devizában vezetett bankszámla terhére, EGT
tagállamokon belüli SEPA- és bankon belüli EUR átutalási megbízások díjai)
eBanking és mBanking segítségével
Bankon belüli eseti
EURO átutalás35

Bankon kívüli eseti
SEPA átutalás35

Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány használatával

0,309%, max. 6 850
Ft13
0,309%, max. 6 850
Ft13
0,594%, min. 900 Ft,
max. 18 268 Ft

Nem eredeti forma nyomtatvány használatával 36

0,913%, min. 1 710 Ft

eBanking és mBanking segítségével

0,309%, max. 6 850
Ft14
0,309%, max. 6 850
Ft14
0,737%, min. 1 084 Ft,
max. 22 264 Ft

Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány használatával
Nem eredeti forma nyomtatvány használatával 36

Állandó átutalási megbízás EUR-ban bankon belülre és bankon kívülre
Adathiányosan megadott deviza utalások díja28
Egyedi árfolyamra való téves hivatkozás (üzletkötés nélkül) valamint hivatkozás
elmulasztása egyedi árfolyam esetén
Sürgősségi devizautalás, illetve sürgősségi saját számlák közötti konverziós
devizaátvezetés SpectraNet Internet Banking / Mobil Banking segítségével (HUF, EUR,
USD)

0,913%, min. 1 710 Ft
Díjmentes10
8,- EUR29
8,- EUR29
0,65%, min. 30 EUR
0,65%, min. 1 000 Ft,
max. 100.000 Ft43

Sürgősségi EUR átutalás díja
Terhelések (Teljesítés forintban, devizában vezetett bankszámla terhére)
SpectraNet Internet Banking / eBanking / UniCredit
mBanking és Telefonbank segítségével
35
Átutalási jutalék más bankhoz
Eredeti formanyomtatvány használatával

0,50% min. 170 Ft
0,61% min. 284 Ft
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Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy
kivételes feldolgozással36
SpectraNet Internet Banking / eBanking / UniCredit
mBanking és Telefonbank segítségével
Átutalási jutalék bankon belül35

0,44% min. 170 Ft

Eredeti formanyomtatvány használatával

0,55% min. 284 Ft

Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy
kivételes feldolgozással36

0,61% min. 913 Ft

Kifizetés a számla devizanemével
megegyező valutában
Kifizetés a számla devizanemétől eltérő
valutában15
II.

0,66% min. 913 Ft

1,11% min 2,4 EUR
0,66%, max. 51 200 Ft „valuta középárfolyam -1%” vételi- ill. „valuta
középárfolyam +1%” eladási árfolyam alkalmazásával

A VDCS TOP forint és deviza bankszámlákra vonatkozó egyéb szolgáltatások díjai

Értékpapír számla
vezetése

Csekkforgalom39

A Bank a csekk szolgáltatásokat 2021.04.01-től nem nyújtja.
VDCS TOP számlacsomag

Partner Aktív TOP számlacsomag

pénztáron keresztül valuta közép
árfolyamon

pénztáron keresztül valuta közép
árfolyamon

Csekk átvétel beszedésre

külföldi bankköltség felszámítása
mellett

külföldi bankköltség felszámítása
mellett

Csekk beváltás UniCredit
bankfiókban

Díjmentes8

Díjmentes8

Csekk beszedése

Díjmentes8

Díjmentes8

Számlavezetési díj

Díjmentes17

Díjmentes17

UniCredit Bank részvény
(ISIN: IT0004781412) eladás

0,5%/tranzakció

0,5%/tranzakció

Részvény

0,5%/tranzakció

0,5%/tranzakció

Díjmentes17

Díjmentes17

2 000 Ft/tranzakció

2 000 Ft/tranzakció

Utazási csekk jóváírása és
vétele,

Saját számláról történő
állampapír forgalmazás16
Értékpapír transzfer, belső
értékpapír átvezetés

Letétkezelési díj

0,11% / év, min. 600 Ft / negyedév19, 37

Kapcsolódó SMS szolgáltatások díjai
Bankszámlához kötődő SMS szolgáltatások
Értesítés a bankszámlán történő jóváírásokról **** (Nem tartalmazza a díjjóváírásokat,
valamint a kamatjóváírások közül csak a betétlekötés végső lejáratával kapcsolatos
jóváírásokat tartalmazza)

Partner Aktív TOP
csomag esetén
Díjmentes17
egyébként 36 Ft /
üzenet

Értesítés a bankszámlán történő terhelésről **** (A díj- és kamatterhelések közül csak
a hiteltörlesztéssel kapcsolatos terheléseket tartalmazza)

36 Ft / üzenet

Értesítés a beérkezett csoportos beszedésekről

36 Ft / üzenet

Értesítés fedezetlen megbízásokról (HUF számlán – HUF devizanemben)

36 Ft / üzenet
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Értesítés a betéti kártya tranzakciók tényleges terheléséről ****

36 Ft / üzenet

Egyenleg értesítések
A bankszámla felhasználható egyenlegének banki munkanapokon történő
megküldése

36 Ft / üzenet

A bankszámla felhasználható egyenlegének heti egyszeri – a hét első banki
munkanapján – történő megküldése

36 Ft / üzenet

A bankszámla felhasználható egyenlegének azon banki munkanapokon történő
megküldése, amikor az előző banki munkanaphoz képest változás történt

36 Ft / üzenet

Betéti kártyához kötődő SMS szolgáltatások
Értesítés betéti kártyával történő sikeres, sikertelen és törölt vásárlásról ****

36 Ft / üzenet

Értesítés betéti kártyával történő sikeres, sikertelen és törölt készpénzfelvételről ****

36 Ft / üzenet

Értesítés a betéti kártyán elvégzett limitmódosításról

36 Ft / üzenet

Egyenleg értesítések
Betéti kártya mögötti számlák együttes felhasználható egyenlegének banki
munkanapokon történő megküldése
Betéti kártya mögötti számlák együttes felhasználható egyenlegének heti egyszeri – a
hét első banki munkanapján – történő megküldése
Betéti kártya mögötti számlák együttes felhasználható egyenlegének azon banki
munkanapokon történő megküldése, amikor az előző banki munkanaphoz képest
változás történt

36 Ft / üzenet
36 Ft / üzenet
36 Ft / üzenet

Hitelkártyához kötődő SMS szolgáltatások
Értesítés a hitelkártyával történő sikeres, sikertelen és törölt készpénzfelvételről,
vásárlásról
Értesítés a napi záró egyenlegről – hitelkeret tartozás összegéről. (A Bank csak akkor
küldi, ha az előző munkanapi egyenleghez képest változás történt. A napi záró egyenleg nem tartalmazza a már engedélyezett, de még nem könyvelt tranzakciókat.)

36 Ft / üzenet

36 Ft / üzenet

Értesítés a díj- és kamatterhelésekről

36 Ft / üzenet

Értesítés a számlakivonatról: teljes tartozás összegéről (záró egyenleg a fordulónapon), a minimum befizetendő összegről és a befizetési határidőről.
(Csak a fordulónapot követő első banki munkanapon kerül megküldésre.)

36 Ft / üzenet

Spectranet Internet Banking, Mobil Banking és UniCredit Mobil alkalmazás
SMS-ben megküldött jelszó alapján történő hitelesítés esetén a Bank által megküldött
SMS díja

36 Ft / üzenet

**** A tranzakció részletei mellett az aktuális rendelkezésre álló egyenleg is megküldésre kerül.
Kapcsolódó szolgáltatások díjai
eBanking egyszeri belépési díj

Díjmentes46

UniCredit mBanking egyszeri belépési díj

Díjmentes46

UniCredit - Internal Use Only

KONDÍCIÓS LISTA ÉS HIRDETMÉNY VDCS TOP ÜGYFELEK
RÉSZÉRE
Díjmentes47/150 Ft/hó47 / 200
Ft/hó47

eBanking szolgáltatási díj
UniCredit mBanking szolgáltatási díj

Éves kamatláb

III.

Díjmentes48 /150 Ft/hó48

Látra szóló kamatok
VDCS TOP számlacsomag

Partner Aktív TOP
számlacsomag

0,01% EBKM: 0,01%
0,01% EBKM: 0,01%

0,01% EBKM: 0,01%
0,01% EBKM: 0,01%

Forint bankszámla kamat
mértéke Deviza bankszámla
kamat mértéke
Folyószámlahitel kamat
mértéke
készfizető kezes mellett
készfizető kezes nélkül
Folyószámlahitel éves
kezelési költség
Speciális hitelkamat

mindenkori jegybanki alapkamat +5% (THM: 8,59%)
mindenkori hirdetmény szerint kamat -4% (THM: 20,05%;
2021.08.01-től: 20,12%)
Díjmentes

Díjmentes

Folyószámlahitel kamat + késedelmi kamat (6%)

Kamatelszámolás

Havonta

Havonta

IV.
HITELKÁRTYA kondíciók kezességvállalás esetén VDCS TOP és Partner Aktív TOP
csomagoknál

UniCredit
Narancs
(értékesítése
megszűnt
2019
november
18-tól 42)

UniCredit
Kék

UniCredit
Arany

UniCredit
Platina

Kártya Kibocsátói díj

1 000 Ft20

1 000 Ft20

4 990 Ft20

9 900 Ft20

Társkártya
Kibocsátói díj

1 000 Ft20

1 000 Ft20

4 990 Ft20

9 990 Ft20

Kártya Tagsági díj

1 000 Ft20

1 000 Ft20

4 990 Ft20

7 290 Ft20

Társkártya Tagsági
díj

1 000 Ft20

1 000 Ft20

4 990 Ft20

7 290 Ft20

Kamatláb (havi) –
Készfizető kezesség
vállalása esetén*

(JB-i
alapkamat+5
%)
/12

(JB-i
alapkamat+5
%)
/12

(JB-i
alapkamat+5
%)
/12

(JB-i
alapkamat+5
%)
/12

Teljes hiteldíj mutató
(THM)21 készfizető
kezesség vállalás
esetén* 2021.04.01től

12,35%

12,35%

12,91%

13,55%

Megnevezés

Díjak esedékessége

A kártyaigénylést követő
első aktiváláskor
A kártyaigénylést követő
első aktiváláskor
Évente egy alkalommal,
utólag, a kártya forduló
hónapjában41
Évente egy alkalommal,
utólag, a kártya forduló
hónapjában41
Bankkártya
Üzletszabályzatban
részletezett esetekben,
fordulónapon
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Magánszemélyek
részére standard
kondíciókkal
meghirdetett THM*
2021.04.01-től

37,93%

37,93%

39,44%

39,54%

Hitelfedezeti
életbiztosítás és
adminisztráció díja
főkártyára (havi)
2019. február 1-től a
szolgáltatás
értékesítése
megszűnik.

0,19%

0,19%

0,19%

A kártya
Tagsági díja
magában
foglalja. 2019.
február 1-et
követően
igényelt
hitelkártya
esetében a
tagsági díj
nem
tartalmazza a
szolgáltatást.

Kártyalimit
módosítás díj

99 Ft

99 Ft

99 Ft

99 Ft

Zárlati díj

Díjmentes22

Díjmentes22

Díjmentes22

Díjmentes22

Kártyaletiltás
(magában foglalja a
pótkártya díját)

Díjmentes22

Díjmentes22

Díjmentes22

Díjmentes22

Szolgáltatás igénybe
vételekor

1 000 Ft

1 000 Ft

1 000 Ft

Díjmentes

Szolgáltatás igénybe
vételekor

Szerződésmódosítás
i díj (kivéve
hitelkeret
változtatás)*

Díjmentes22

Díjmentes22

Díjmentes22

Díjmentes22

Szolgáltatás igénybe
vételekor

SMS díja
(üzenetenként)

Díjmentes22

Díjmentes22

Díjmentes22

Díjmentes22

Szolgáltatás igénybe
vételét követő hónap
első napjától

15

15

15

15

5%, min.
5.000 Ft

5%, min.
5.000 Ft

5%, min.
5.000 Ft

5%, min.
5.000 Ft

a hónap 10-e
vagy 25-e
1 naptári
hónap

a hónap 10-e
vagy 25-e
1 naptári
hónap

a hónap 10-e
vagy 25-e
1 naptári
hónap

a hónap 10-e
vagy 25-e
1 naptári
hónap

150.000 –
1.000.000 Ft

150.000 –
1.000.000 Ft

600.000 –
1.500.000 Ft

750.000 –
5.000.000 Ft

Kártyacsere

Türelmi időszak
(nap) *
Minimum
visszafizetendő
összeg *
Elszámolás időszak
fordulónapja 30 *
Elszámolási időszak
hossza *
Igényelhető
hitelkeret*
Késedelmi díj *
Hitelkeret túllépés
díja *
PIN újragyártási díj
Vásárlás
ATM készpénz felvét
belföldön

Az erre vonatkozó
szerződés alapján, a
fordulónapon fennálló
tartozás alapján –
fordulónapon.

Szolgáltatás igénybe
vételekor
Havonta, az elszámolási
időszak fordulónapján

Türelmi időszak utolsó
napjáig 31

Késedelembe esés
hónapjának
fordulónapján
Hitelkeret túllépése
2.700 Ft 32
2.700 Ft 32
2.700 Ft 32
2.700 Ft 32
esetén az elszámolási
hónap fordulónapján
Szolgáltatás
1.000 Ft
1.000 Ft
1.000 Ft
díjmentes
igénybevételekor
Díjmentes (A normál díj 0,3%, max. 6000 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít
fel. Az akció 2021.10.31-ig érvényes.)
2,25%,
2,25%,
2,25%,
2,25%,
Készpénzfelvételi
minimum 1
minimum 1
minimum 1
minimum 1
tranzakció könyvelési
600 Ft
600 Ft
600 Ft
600 Ft
napjával megegyezően
2.700 Ft 32

2.700 Ft 32

2.700 Ft 32

2.700 Ft 32
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Bankfióki/Postai
készpénz felvét
belföldön

ATM készpénz felvét
külföldön

Bankfióki készpénz
felvét külföldön

Készpénzbefizetés
díja belföldi
UniCredit ATM-en*27
Készpénz befizetés
pénztárban *

V.

2,25%,
minimum 1
600 Ft
2019.12.14.ig: 2,25% +
5,8 EUR,
2019.12.15.től: 2,25%,
minimum 1
600 Ft
2019.12.14.ig: 2,25% + 7
EUR,
2019.12.15.től: 2,25%,
minimum 1
600 Ft

2,25%,
minimum 1
600 Ft
2019.12.14.ig: 2,25% +
5,8 EUR,
2019.12.15.től: 2,25%,
minimum 1
600 Ft
2019.12.14.ig: 2,25% + 7
EUR,
2019.12.15.től: 2,25%,
minimum 1
600 Ft

2,25%,
minimum 1
600 Ft
2019.12.14.ig: 2,25% +
5,8 EUR,
2019.12.15.től: 2,25%,
minimum 1
600 Ft
2019.12.14.ig: 2,25% + 7
EUR,
2019.12.15.től: 2,25%,
minimum 1
600 Ft

2,25%,
minimum 1
600 Ft
2019.12.14.ig: 2,25% +
5,8 EUR,
2019.12.15.től: 2,25%,
minimum 1
600 Ft
2019.12.14.ig: 2,25% + 7
EUR,
2019.12.15.től: 2,25%,
minimum 1
600 Ft

Díjmentes (a normál díj 520 Ft, melyet a Bank akciós
jelleggel nem számít fel. Az akció 2021.10.31-ig érvényes.)
520 Ft

Készpénzfelvételi
tranzakció könyvelési
napjával megegyezően
Készpénzfelvételi
tranzakció könyvelési
napjával megegyezően

Készpénzfelvételi
tranzakció könyvelési
napjával megegyezően
Készpénzbefizetés
tranzakció könyvelési
napjával megegyezően
Szolgáltatás
igénybevételekor

HITELKÁRTYA kondíciók kezességvállalás nélkül VDCS TOP és Partner Aktív TOP
csomagoknál
UniCredit
Narancs
(értékesítése
megszűnt
2019
november
18-tól 42)

UniCredit
Kék

UniCredit
Arany

UniCredit
Platina

Díjak esedékessége

Kártya Kibocsátói díj

Díjmentes23

Díjmentes23

Díjmentes23

9 900 Ft23

A kártyaigénylést követő
első aktiváláskor

Teljes hiteldíj mutató
(THM)24 készfizető
kezesség vállalás
nélkül* 2021.04.01től

37,93%

37,93%

39,44%

39,54%

Megnevezés

VI.

VDCS TOP és Partner Aktív TOP csomagokra vonatkozó hitel kondíciók és szolgáltatások

Hitel Kondíciók
Egyenlő tőketörlesztéses hitelek kondíciói
(2009.01.31-ig folyósított lakáscélú/szabadcélú jelzáloghitel illetve nem jelzáloggal fedezett, 2007.
július 15-ig folyósított szabadcélú hitel esetén)
Devizanem:
Hitelkamat:
Törlesztés gyakorisága:
Törlesztés módja:
Kamatfizetés:
Futamidő:
Folyósítási jutalék:

HUF/EUR/CHF
BUBOR/LIBOR +2,5%
havi/negyedéves/éves
egyenlő tőketörlesztés
havonta/negyedévente
2-30 év
0,5%
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Éves kezelési költség:

0%

Annuitásos hitelek kondíciói:
I. UniCredit Személyi kölcsön (HUF) – 2015.07.10.-ig befogadott igénylésekre
Hitelkamat
Hirdetmény szerinti hitelkamat – 1%

THM:
24,35%

II. UniCredit Szabad Felhasználású Jelzáloghitelek ( HUF) (kivéve Stabil Kamat hitel)
Hitelkamat
Hirdetmény szerinti hitelkamat – 1,50%

4,71-5,11%

III. UniCredit Lakáscélú – piaci kamatozással ( HUF) (kivéve Stabil Kamat és Minősített fogyasztóbarát
lakáshitelek)
Hitelkamat
Hirdetmény szerinti hitelkamat–1,25%
3,92-4,36%
Egyéb szolgáltatások
Jelzáloghitel kezeléséhez kapcsolódó fedezeti számlák díja
Terhelések (Forintban)
Bankon kívüli eseti átutalás
Nem eredeti
formanyomtatvány
használatával

0,50% min. 1 500 Ft, max.
12 000 Ft.

Piaci jelzáloghitelek díjmentes előtörlesztése
A Bank a VDCS TOP ügyfélkörnek az UniCredit Bank Hungary Zrt. által magánszemélyek részére
nyújtott jelzáloghitelek Hirdetménye IV.4 pontjában felsorolt díjmentes előtörlesztési eseteken túl a
futamidő alatt két alkalommal díjmentes előtörlesztést biztosít.
Díj visszatérítési akciók
A hitelbiztosítéki érték megállapításának díját az értékeléskor, a hitel folyósításához előírt, a
hitelszerződés és zálogszerződés alapján készített egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozat és 2 db hiteles
kiadmány (közjegyzői okirat) elkészítésének díját az okirat elkészítésekor a helyszínen kell megfizetni. A
bank egy lakóingatlan vonatkozásában a hitelbiztosítéki érték megállapításának díját és a közjegyzői
okirat díját - 2019. július 31-ig befogadott40 kérelmek esetén teljes mértékben, 2019. augusztus 1-től
befogadott40 kérelmek esetén maximum 50.000 HUF mértékig az ügyfél, hitelszerződésében szereplő
Bankszámláján a folyósítást követő 90 napon belül jóváírja az ügyfél nevére szóló számla bemutatása
esetén. A hitelbiztosítéki érték megállapítási díj visszatérítés feltétele, hogy a számlán az ingatlan pontos
címe vagy helyrajzi száma megjegyzésként feltüntetésre került. A közjegyzői okirat díj visszatérítés
feltétele, hogy a közjegyzői okirat elkészítéséről az ügyfél nevére kibocsátott számlán a közjegyzői okirat
szám (ügyszám) és a kölcsön nyilvántartási száma megjegyzésként feltüntetésre került. A bank a
szerződés bármely módosítása esetén előírt közjegyzői okirat díját nem téríti vissza. Az akció
2021.06.30-ig érvényes.
THM meghatározás
A THM meghatározása az aktuális (akció esetén a kölcsön futamidejének az akcióval érintett időszakára
is a közzététel időpontjában a bank által az adott kölcsöntípusra meghirdetett normál kamattal) feltételek,
illetve a hatályos jogszabályok – így a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és
közzétételéről szóló 83/2010 (III.25.) kormányrendelet – figyelembevételével történt, a feltételek változása
esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

Hitelkártyák készfizető kezesség vállalás mellett
Reprezentatív példa: 375 000 Ft hitelkeret összegre UniCredit narancs hitelkártya esetében a hitelkamat
változó mértéke havi 0,54%. A bankkal határozatlan időre szóló hitelkártya-szerződés megkötése esetén
az 1 hónapos elszámolási időszakra a teljes hiteldíj mutató (THM) az első évben: 12,35%. Abban az
esetben, ha az átvétel után azonnal elvásárolja a teljes hitelkeretet,majd 11 hónapon keresztül csak a
minimum fizetendő összeget (törlesztőrészlet) rendezi (melynek induló mértéke 18 750 Ft azt követően a
hitelkártya kihasználtság 5%-a), majd a 12. hónapban rendezi a teljes tartozását, akkor a hitel teljes becsült
díja: 35 219 Ft, míg a fogyasztó által fizetendő teljes becsült összeg: 407 944 Ft (mely az ügyleti kamat
összegén túl a következő tételekből tevődik össze: Kártya kibocsátói díj: 1000 Ft, havi zárlati díj: 150 Ft,
vásárlási jutalék: 0,3%, max 6000 HUF).
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Reprezentatív példa: 375 000 Ft hitelkeret összegre UniCredit kék hitelkártya esetében a hitelkamat változó
mértéke havi 0,54%. A bankkal határozatlan időre szóló hitelkártya-szerződés megkötése esetén az 1
hónapos elszámolási időszakra a teljes hiteldíj mutató (THM) az első évben: 12,35%. Abban az esetben,
ha az átvétel után azonnal elvásárolja a teljes hitelkeretet,majd 11 hónapon keresztül csak a minimum
fizetendő összeget (törlesztőrészlet) rendezi (melynek induló mértéke 18 750 Ft azt követően a hitelkártya
kihasználtság 5%-a), majd a 12. hónapban rendezi a teljes tartozását, akkor a hitel teljes becsült díja: 35
219 Ft, míg a fogyasztó által fizetendő teljes becsült összeg: 407 944 Ft (mely az ügyleti kamat összegén
túl a következő tételekből tevődik össze: Kártya kibocsátói díj: 1000 Ft, havi zárlati díj: 150 Ft, vásárlási
jutalék: 0,3%, max 6000 HUF).
Reprezentatív példa: 600 000 Ft hitelkeret összegre UniCredit arany hitelkártya esetében a hitelkamat
változó mértéke havi 0,54%. A bankkal határozatlan időre szóló hitelkártya-szerződés megkötése esetén
az 1 hónapos elszámolási időszakra a teljes hiteldíj mutató (THM) az első évben: 12,91%. Abban az
esetben, ha az átvétel után azonnal elvásárolja a teljes hitelkeretet,majd 11 hónapon keresztül csak a
minimum fizetendő összeget (törlesztőrészlet) rendezi, (melynek induló mértéke 30 000 Ft azt követően a
hitelkártya kihasználtság 5%-a), majd a 12. hónapban rendezi a teljes tartozását, akkor a hitel teljes becsült
díja: 58 506 Ft, míg a fogyasztó által fizetendő teljes becsült összeg: 651 566 Ft (mely az ügyleti kamat
összegén túl a következő tételekből tevődik össze: Kártya kibocsátói díj: 4 990Ft, havi zárlati díj: 150 Ft,
vásárlási jutalék: 0,3%, max 6000 HUF).
Reprezentatív példa: 750 000 Ft hitelkeret összegre UniCredit platina hitelkártya esetében a hitelkamat
változó mértéke havi 0,54%. A bankkal határozatlan időre szóló hitelkártya-szerződés megkötése esetén
az 1 hónapos elszámolási időszakra a teljes hiteldíj mutató (THM) az első évben: 13,55%. Abban az
esetben, ha az átvétel után azonnal elvásárolja a teljes hitelkeretet,majd 11 hónapon keresztül csak a
minimum fizetendő összeget (törlesztőrészlet) rendezi, (melynek induló mértéke 37 500 Ft azt követően a
hitelkártya kihasználtság 5%-a), majd a 12. hónapban rendezi a teljes tartozását, akkor a hitel teljes becsült
díja: 76 280 Ft, míg a fogyasztó által fizetendő teljes becsült összeg: 813 980 Ft (mely az ügyleti kamat
összegén túl a következő tételekből tevődik össze: Kártya kibocsátói díj: 9 900Ft, havi zárlati díj: 150 Ft,
vásárlási jutalék: 0,3%, max 6000 HUF).
Hitelkártya készfizető kezesség vállalás nélkül
Reprezentatív példa: 375 000 Ft hitelkeret összegre UniCredit narancs hitelkártya esetében a hitelkamat
változó mértéke havi 2,28%. A bankkal határozatlan időre szóló hitelkártya-szerződés megkötése esetén
az 1 hónapos elszámolási időszakra a teljes hiteldíj mutató (THM) az első évben: 37,93%. Abban az
esetben, ha az átvétel után azonnal elvásárolja a teljes hitelkeretet,majd 11 hónapon keresztül csak a
minimum fizetendő összeget (törlesztő részlet) rendezi (melynek induló mértéke 18 750 Ft azt követően a
hitelkártya kihasználtság 5%-a), majd a 12. hónapban rendezi a teljes tartozását, akkor a hitel teljes becsült
díja: 107 996 Ft, míg a fogyasztó által fizetendő teljes becsült összeg: 481 721 Ft (mely az ügyleti kamat
összegén túl a következő tételekből tevődik össze: havi zárlati díj 150 Ft; Kártya kibocsátói díj: 0 Ft,
vásárlási jutalék: 0,3%, max 6000 HUF).
Reprezentatív példa: 375 000 Ft hitelkeret összegre UniCredit kék hitelkártya esetében a hitelkamat változó
mértéke havi 2,28%. A bankkal határozatlan időre szóló hitelkártya-szerződés megkötése esetén az 1
hónapos elszámolási időszakra a teljes hiteldíj mutató (THM) az első évben: 37,93%. Abban az esetben,
ha az átvétel után azonnal elvásárolja a teljes hitelkeretet,majd 11 hónapon keresztül csak a minimum
fizetendő összeget (törlesztő részlet) rendezi (melynek induló mértéke 18 750 Ft azt követően a hitelkártya
kihasználtság 5%-a), majd a 12. hónapban rendezi a teljes tartozását, akkor a hitel teljes becsült díja: 107
996 Ft, míg a fogyasztó által fizetendő teljes becsült összeg: 481 721 Ft (mely az ügyleti kamat összegén
túl a következő tételekből tevődik össze: havi zárlati díj 150 Ft; Kártya kibocsátói díj: 0 Ft, vásárlási jutalék:
0,3%, max 6000 HUF).
Reprezentatív példa: 600 000 Ft hitelkeret összegre UniCredit arany hitelkártya esetében a hitelkamat
változó mértéke havi 2,28%. A bankkal határozatlan időre szóló hitelkártya-szerződés megkötése esetén
az 1 hónapos elszámolási időszakra a teljes hiteldíj mutató (THM) az első évben: 39,44%. Abban az
esetben, ha az átvétel után azonnal elvásárolja a teljes hitelkeretet,majd 11 hónapon keresztül csak a
minimum fizetendő összeget (törlesztő részlet) rendezi, (melynek induló mértéke 30 000 Ft azt követően a
hitelkártya kihasználtság 5%-a), majd a 12. hónapban rendezi a teljes tartozását, akkor a hitel teljes becsült
díja: 177 466 Ft, míg a fogyasztó által fizetendő teljes becsült összeg: 769 516 Ft (mely az ügyleti kamat
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összegén túl a következő tételekből tevődik össze: havi zárlati díj 150 Ft; Kártya kibocsátói díj: 0 Ft,
vásárlási jutalék: 0,3%, max 6000 HUF).
Reprezentatív példa: 750 000 Ft hitelkeret összegre UniCredit platina hitelkártya esetében a hitelkamat
változó mértéke havi 2,28%. A bankkal határozatlan időre szóló hitelkártya-szerződés megkötése esetén
az 1 hónapos elszámolási időszakra a teljes hiteldíj mutató (THM) az első évben: 39,54%. Abban az
esetben, ha az átvétel után azonnal elvásárolja a teljes hitelkeretet,majd 11 hónapon keresztül csak a
minimum fizetendő összeget (törlesztő részlet) rendezi, (melynek induló mértéke 37 500 Ft azt követően a
hitelkártya kihasználtság 5%-a), majd a 12. hónapban rendezi a teljes tartozását, akkor a hitel teljes becsült
díja: 221 563 Ft, míg a fogyasztó által fizetendő teljes becsült összeg: 959 318 Ft (mely az ügyleti kamat
összegén túl a következő tételekből tevődik össze: havi zárlati díj 0 Ft; Kártya kibocsátói díj: 9 900 Ft,
vásárlási jutalék: 0,3%, max 6000 HUF).

Folyószámlahitel
Reprezentatív példa készfizető kezes nélkül: 375 000 forint összegű folyószámla-hitelkeret igénylése
esetén, 1 éves futamidőre a hitel induló normál kamata 16,64%, amely kamat változó, A példaszámítás
azt feltételezve készült, hogy a teljes hitelkeret azonnal lehívásra kerül, majd a futamidő alatt meghatározott
jóváírás teljesítésre kerül, majd minden alkalommal lehívásra kerül a hitelkeretből rendelkezésre álló rész,
a teljes hiteldíj mutatója (THM) 20,05 % Törlesztőrészlet összege: 5 200 forint, mely nem más, mint a teljes
hitelkeret kihasználtságra számított havi kamat összege. Az itt megjelölt feltételekkel igényelt hitel esetén
a fogyasztó által fizetendő teljes összeg 444 036 forint, a hitel teljes díja: 69 036 Ft. (mely az ügyleti kamat
összegén túl 553 forint számlavezetési díjat tartalmaz).
2021.08.01-től:
Reprezentatív példa készfizető kezes nélkül: 375 000 forint összegű folyószámla-hitelkeret igénylése
esetén, 1 éves futamidőre a hitel induló normál kamata 16,70%, amely kamat változó, A példaszámítás
azt feltételezve készült, hogy a teljes hitelkeret azonnal lehívásra kerül, majd a futamidő alatt meghatározott
jóváírás teljesítésre kerül, majd minden alkalommal lehívásra kerül a hitelkeretből rendelkezésre álló rész,
a teljes hiteldíj mutatója (THM) 20,12 % Törlesztőrészlet összege: 5 219 forint, mely nem más, mint a teljes
hitelkeret kihasználtságra számított havi kamat összege. Az itt megjelölt feltételekkel igényelt hitel esetén
a fogyasztó által fizetendő teljes összeg 444 261 forint, a hitel teljes díja: 69 261 Ft. (mely az ügyleti kamat
összegén túl 553 forint számlavezetési díjat tartalmaz).
Reprezentatív példa készfizető kezes mellett: 375 000 forint összegű folyószámla-hitelkeret igénylése
esetén, 1 éves futamidőre a hitel induló normál kamata 6,50%, amely kamat változó, A példaszámítás azt
feltételezve készült, hogy a teljes hitelkeret azonnal lehívásra kerül, majd a futamidő alatt meghatározott
jóváírás teljesítésre kerül, majd minden alkalommal lehívásra kerül a hitelkeretből rendelkezésre álló rész,
a teljes hiteldíj mutatója (THM) 8,59% Törlesztőrészlet összege: 2 031 forint, mely nem más, mint a teljes
hitelkeret kihasználtságra számított havi kamat összege. Az itt megjelölt feltételekkel igényelt hitel esetén
a fogyasztó által fizetendő teljes összeg 406 011 forint, a hitel teljes díja: 31 011 Ft. (mely az ügyleti kamat
összegén túl az 553 forint számlavezetési díjat tartalmaz).

A Visa International kártyatársaság (továbbiakban: VISA) logojával kibocsátott bankkártyák
esetében, az ezen bankkártyákkal VISA EU régión kívül kezdeményezett és nem a VISA elszámoló
devizanemében végzett minden tranzakcióra a VISA speciális International Service Assessment díjat
számít fel, amelynek mértéke jelenleg a hatályos VISA Operation Regulation szerint a tranzakció
összegének 1%-a. A díjat a könyvelt tranzakciós összeg automatikusan tartalmazza.
K1

1 Cégcsoport alatt értendő az UniCredit Bank Hungary Zrt-vel VDCS Együttműködési megállapodást kötött
vállalat, ezen vállalatban közvetlen többségi tulajdonnal rendelkező vállalat, valamint mindazon vállalatok,
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melyekben Együttműködési megállapodást kötött vállalat közvetlen többségi tulajdonnal rendelkezik,
továbbá azon vállalatok is, amelyek az Együttműködési megállapodást kötött vállalatéval megegyező
harmadik személy közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában vannak.
2 Beleértve a próbaidőt töltő dolgozók is.
3 VDCS a Vállalati Dolgozói Csomag rövidítése
4 Amennyiben a konvertálandó összeg eléri a 10.000 EUR-t, vagy annak megfelelő összeget más
devizában, akkor a konverzió a szükséges spot szerződés („Keretszerződés – Azonnali devizaátváltási
(spot) ügyletekhez”) aláírását követően, az UniCredit Bank Treasury Értékesítésen keresztül hajtható
végre, ahol az alkalmazott marge 50 fillér, 100.000 EUR felett 20 fillér. Az említett FX spot konverziós ügylet
során a konvertálandó összeget a keretszerződésben foglaltak szerint folyószámlán szükséges biztosítani,
és amennyiben hitellehíváshoz kapcsolódik, abban az esetben az UniCredit Bank RM engedélyét is
bemutatni szükséges.
A jelen VDCS Top Kondíciós Listában meghatározott konverziós kedvezmények az UniCredit Bank
Hungary Zrt. munkavállalói esetében kizárólag a jogosult ügyfél (munkavállaló) számára biztosítottak, azaz
a munkavállaló csak saját vagy közeli hozzátartozója javára veheti igénybe, ugyanakkor harmadik fél
számára nem ruházhatja át, harmadik fél pénzeszközeire vonatkozóan kedvezménnyel érintett konverziós
megbízást nem adhat.
5 A Premium Banking ügyfélstátusz feltételének leírása a „Lakossági Hirdetmény és Kondíciós Lista –
Premium Banking és Kiemelt Premium Banking ügyfélstátusszal rendelkező ügyfelek számára biztosított
kedvezmények” hirdetményben találhatóak.
6 Díjszámítás módja: a havi jóváírások és terhelések összegének 0,01%-a, minimum a feltüntetett összeg.
A minimumként feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. A
kedvezmény 2021.10.31-ig érvényes. A havi zárlati díj minden egyes megkezdett hónap után felszámításra
kerül.
7 A Partner Aktív TOP számlacsomag zárlati díja 566 Ft/hó/bankszámla. A Partner Aktív TOP
számlacsomag zárlati díja az adott hónapra vonatkozóan minden esetben terhelésre kerül az ügyfél
bankszámláján, és akciónk keretében a következő hónapban jóváíródik, amennyiben a tárgyhónapban
legalább 75 000 Ft jóváírás érkezett átutalásból (amelybe a saját számlák közötti átutalások nem
számítanak bele) a számlára. Amennyiben a fenti jóváírási feltétel nem teljesül, akkor a zárlati díj nem kerül
jóváírásra. Az akció 2021.10.31-ig érvényes. A Bank az akció keretében a Partner Aktív TOP
számlacsomag tekintetében a fenti jóváírási feltételek teljesülését a számla nyitásának hónapjában,
valamint az azt követő hónapban nem vizsgálja, és ebben a két hónapban a számlával kapcsolatban havi
zárlati díjat nem számítja fel. Az akció 2021.10.31-ig érvényes.
8 A Könyvelési tételdíj minden egyes a bankszámla terhére lekönyvelt tranzakció után felszámításra kerül
az adott tranzakció díján felül. A normál díj a tranzakció összegének 0,1%-a maximum 6 000 Ft. A fent
meghatározott díjakat a Bank akciós jelleggel 2021.10.31-ig biztosítja. Az akciós díj normál díjszabását az
UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Listája tartalmazza.
9 A normál díj 0,342%, min. 55 Ft, max. 6 850 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció
2021.10.31-ig érvényes.
10 A normál díj 0,342%, min 101 Ft, max. 6 850 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció
2021.10.31-ig érvényes.
11 A normál díj a mindenkor hatályos Betéti Bankkártya kondíciós Lista szerint.
A főkártyákra vonatkozó akció kizárólag egy darab főkártya kibocsátói díjmentes igénybevételére jogosít
és 2021.10.31-ig érvényes. A társkártyákra vonatkozó akció kizárólag egy darab társkártya kibocsátói
díjmentes igénybevételére jogosít és 2021.10.31-ig érvényes.
12 A díj számítási módja: a bankkártyával az esedékességet megelőző 12 hónap alatt bonyolított sikeres
és lekönyvelt éves vásárlási forgalom összegének 0,1%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként
feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.31-ig
érvényes.
13 A Tranzakció normál díja 0,342% min. 169 Ft, max. 6 850 Ft. A Bank akciós jelleggel a normál minimum
díj helyett a Kondíciós listában megadott akciós minimum díjat számítja fel. Az akció 2021.10.31-ig
érvényes.
14 A Tranzakció normál díja 0,342% min. 249 Ft, max. 6 850 Ft. A Bank akciós jelleggel a normál minimum
díj helyett a Kondíciós listában megadott akciós minimum díjat számítja fel. Az akció 2021.10.31-ig
érvényes.
15 A konverzió kizárólag számlán való jóváírással/terheléssel történhet.
16 Csak Telefonbank szolgáltatások keresztül lehetséges.
17 A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció 2021.12.31-ig érvényes. Az akciós
díj normál díjszabását az UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Listája tartalmazza.
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18 A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. A díjmentes darabszámok összesítve
érvényesek betéti kártyával vagy mCash szolgáltatás segítségével kezdeményezett tranzakció esetében.
Az akció 2021.10.31-ig érvényes. A normál (nem akciós) készpénzfelvétel díja belföldi UniCredit ATM-en
Maestro, Mastercard Unembossed , Mastercard Standard, Mastercard Standard és VISA Classic,
Mastercard Arany, Mastercard Arany és VISA Gold bankkártyák esetében: 0,735%, min 272Ft, Premium
Banking Dombornyomott Mastercard és Premium Banking Dombornyomott Mastercard bankkártya
esetében 0,113% min. 111 Ft, A normál készpénzfelvét díja belföldi egyéb ATM-en Maestro, Mastercard
Unembossed , Mastercard Standard, Mastercard Standard és VISA Classic, Mastercard Arany,
Mastercard Arany és VISA Gold bankkártyák esetében 1,222% + 615 Ft, minimum 820 Ft, Premium
Banking Dombornyomott Mastercard és Premium Banking Dombornyomott Mastercard bankkártya
esetében 0,457% + 454 Ft, minimum 512 Ft. A normál (nem akciós) készpénzfelvétel díja belföldi UniCredit
ATM-en mCash szolgáltatás használatával 0,735%, min 272Ft,. A díjmentes darabszámok számlánként
összesítve érvényesek.
19 Kivéve Elismert Munkavállalói Értékpapír-juttatási Program keretein belül zárolt részvények, melyek
után a fizetendő letétkezelési díj nem kerül felszámításra.
20 A díj számítási módja: A kártyához tartozó hitelkeret 0,5%-a, minimum a feltüntetett összeg. A
minimumként feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció
2021.10.31-ig érvényes.
21 A THM értéke UniCredit Narancs és UniCredit Kék hitelkártya esetében 375.000 Ft míg UniCredit Arany
hitelkártya esetében 600 000 FT, UniCredit Platina hitelkártya esetében pedig 750.000 Ft hitelkeret
összegre vetítve került kiszámításra
22 A fent meghatározott díjat a bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció 2021.10.31-ig érvényes. Az akciós
díj normál díj-szabását a mindenkori aktuális, az UniCredit Bank Hungary Zrt. hitelkártyabirtokos lakossági
ügyfelei részére meghirdetett kondíciós listája tartalmazza. A kezességvállalás mellett kibocsátott
hitelkártyákra vonatkozó további kamatok, díjak és jutalékok mértékét a mindenkori aktuális, az UniCredit
Bank Hungary Zrt. hitelkártyabirtokos lakossági ügyfelei részére meghirdetett kondíciós listája tartalmazza.
23 A fent meghatározott díjat a bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció 2021.10.31-ig érvényes. Az akciós
díj normál díj-szabását a mindenkori aktuális, az UniCredit Bank Hungary Zrt. hitelkártyabirtokos lakossági
ügyfelei részére meghirdetett kondíciós listája tartalmazza.
24 A THM (Teljes Hiteldíj Mutató) értéke UniCredit Narancs és UniCredit Kék hitelkártya esetében 375
000 forint míg UniCredit Arany hitelkártya esetében 600 000 forint, UniCredit Platina hitelkártya esetében
pedig 750 000 forint hitelkeret összegre vetítve került kiszámításra. A THM meghatározása az aktuális
feltételek, illetve a vonatkozó, hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, mértéke a feltételek
változása esetén módosulhat. A kezességvállalás nélkül kibocsátott hitelkártyákra vonatkozó további
kamatok, díjak és jutalékok mértékét a mindenkori aktuális, az UniCredit Bank Hungary Zrt.
hitelkártyabirtokos lakossági ügyfelei részére meghirdetett kondíciós listája tartalmazza.
25 UniCredit Bank Hungary Zrt. által üzemeltetett ATM-ek esetén nyújtott szolgáltatás. Visa bankkártya
esetében a PIN kód megváltoztatása az első PIN kód újragyártási igény leadásáig érvényes. A kártyához
tartozó PIN kód újragyártását követően az eredeti PIN kód kerül újra érvénybe.
26 UniCredit Bank Hungary Zrt. által üzemeltetett ATM-ek esetén nyújtott szolgáltatás.
27 A szolgáltatás a készpénzbefizetésre alkalmas UniCredit ATM-eken érhető el.
28 Hibásan megadott Bankazonosító-IBAN számlaszám-SWIFT/BIC kód esetén kerül felszámításra
29 Díjszámítás módja: a tranzakciók összegének 0,01%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként
feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. A kedvezmény 2021. október
31-ig érvényes.
30
Igényléskor
a
Hitelkártya
számla
tulajdonos
választása
szerint.
31 A minimális visszafizetési kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, ha a törlesztési összeg a
hitelkártya elszámolási számlára a türelmi időszak alatt, annak utolsó napjáig beérkezett.
32 A díj számítási módja: A kártyához tartozó hitelkeret összegének 0,5%-a, minimum a feltüntetett összeg.
A minimumként feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció
2021.10.31-ig érvényes.
33 A díjmentes készpénzfelvétel lehetőségét a Bank a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.
évi LXXXV. törvény 36/A §-a, valamint az 53/2013 (XI.29.) NGM rendelet rendelkezései szerint biztosítja.
Díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozatot kizárólag az érintett számla jogszabályi
előfeltételeknek megfelelő tulajdonosa, és kizárólag egy fizetési számlája vonatkozásában adhat le,
bankfiókban, vagy amennyiben az adott számlához Spectranet Internet Banking szolgáltatással
rendelkezik, akkor a Spectranet Internet Banking felületen keresztül. Amennyiben az Ügyfél a nyilatkozaton
az érintett bankszámlát a bankkártya számmegadásával jelöli meg, a kedvezmény a kártya mögött
elsődleges fedezetként beállított bankszámlán kerül biztosításra. Adott hónap 20. napjáig leadott érvényes
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nyilatkozat esetében a következő naptári hónaptól, a hónap 20. napját követően leadott nyilatkozat esetén
a második naptári hónaptól jogosult a díjmentes készpénzfelvételre. A díjmentes készpénzfelvételre az
Ügyfél elsődlegesen ATM-en keresztül jogosult, fióki pénztárból legkésőbb 2014. december 31-ig, és csak
abban az esetben, ha 2013.11.22-t megelőzően a nyilatkozatban megjelölt bankszámlához nem
rendelkezett bankkártyával, A díjmentes tranzakciók sorrendjének megállapítása a készpénzfelvétel
tényleges időpontja szerint történik. Amennyiben a fentiek szerinti díjmentes körbe tartozó első két
tranzakció együttes összege meghaladja a 150 000 Ft-ot, úgy az e feletti összegre a normál tranzakciós
díj %-os része kerül felszámításra a maximum díjtétel figyelembe vételével.
Amennyiben az ügyfél a díjmentes készpénzfelvétel lehetőségével jogosulatlanul él, vagy a nyilatkozatban
valótlan adatokat közöl, úgy a Bank jogosult a hivatkozott jogszabályi kereteken belül az ingyenes
készpénzfelvétel
díját,
költségét
visszamenőleg
egy
összegben
érvényesíteni.
34 Amennyiben az érintett számla vonatkozásában adott hónapra vonatkozóan az Ügyfelet - leadott
nyilatkozata alapján - Jogszabályi díjmentes készpénzfelvétel (33-as lábjegyzet) illeti meg, ezen hónapra
a számlacsomagban foglalt ATM díjkedvezmény nem él.
35 Átutalás a hatósági átutalás, az átutalási végzés, és a beszedési megbízás (felhatalmazó levélen
alapuló beszedés, váltóbeszedés) teljesítése is, amely után a Bank a megbízás benyújtásának módjától
(elektronikus, vagy nem eredeti formanyomtatvány használatával benyújtott papír alapú megbízás) függő
díjat számít fel.
36 Jelen Kondíciós Listában Nem eredeti formanyomtatványos átutalási megbízásként értelmezett az
azonnali igazolást igénylő, azon cut-off time** után beadott megbízások, melyeket a Bank aznapinak tekint;
illetve azon megbízások, melyeknek a költségét a kedvezményezett viseli.**Cut-off time: a megbízások
felvételének határideje. Az az időpont, ameddig a Bank a megbízást aznapinak fogadja el.
37 Kivéve „Munkavállalói Részvényjuttatási Program” keretein belül megszerzett részvények esetében,
melyek után a fizetendő letétkezelési díj nem kerül felszámításra
38 A fenti díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció 2021.10.31-ig érvényes. A normál díj 0,8% min.10
000 Ft , max. 100 000 Ft
39 A Bank a csekk szolgáltatásokat 2021.04.01-től nem nyújtja.
40 Befogadott az a hiteligény, mely vonatkozásában az ügyfél minden hiteligényléshez szükséges
dokumentumot hiánytalanul kitöltött és benyújtott a bankhoz.
41 Kártya forduló hónapja: a Kártya forduló hónapja a hitelkártyán feltüntetett lejárati hónap, kivéve pótolt
hitelkártyák esetében, mert abban az esetben a kártya pótlásának a hónapja, mely eltérhet a lejárati hónap.
42 A bank új Narancs hitelkártyát 2019. november 18-a után nem értékesít, de pótkártya igénylés és
megújítás továbbra is él a megmaradó Narancs hitelkártyákra.
43 A fenti díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció 2021.10.31-ig érvényes. A normál díj 0,65%
min.10 000 Ft , max. 100 000 Ft
44 Akció keretében Mastercard Standard főkártya igénylése esetében a Bank a kibocsátói díjat nem terheli.
Az akció 2021. április 30-ig igényelt kártyák esetében érvényes.
45 Akció keretében Mastercard Standard főkártya igénylése esetében a Bank az első éves tagsági díjat
nem terheli. Az akció 2021. április 30-ig igényelt kártyák esetében érvényes.
46 A normál díj 2.000 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció 2021. október 31-ig
érvényes.
47 Az eBanking havi szolgáltatási díja SMS-es belépés esetén 200 Ft / hónap. A 150 Ft feletti rész
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az eBanking havi szolgáltatási díja Tokenes és mTokenes
belépés esetén 150 Ft / hónap. Elektronikusan nyitott számlák esetében az eBanking szolgáltatás
díjmentes.
48 A szolgáltatás normál díja 150,- Ft/hónap, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel, amennyiben
az ügyfél adott naptári hónapban legalább egyszer sikeresen bejelentkezik az UniCredit Mobil Bankba.
Az akció 2021. október 31-ig érvényes.

