UNICREDIT PARTNER AKTÍV ZÉRÓ CSOMAGRA VONATKOZÓ
KÜLÖN KONDÍCIÓK
Hatályos: 2021. június 15-től (2105) • Közzététel napja: 2021. június 15
A jelen Kondíciós listában szereplő forgalmazott forint bankszámla szerződések elektronikus úton, távértékesítés keretében is megköthetők a Lakossági
Üzletszabályzat I. 6. pontja szerint.
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 módosításokat a Bank piros színnel jelöli.
2021. június 15-én közzétett és 2021.június 15-én hatályba lépő módosítás: A számlacsomag minden jogosult ügyfél számára elérhető elektronikus
úton, távértékesítés keretében is.
1. A Partner Aktív Zéró Csomag igénylésére, igénybevételére azon természetes személy lakossági ügyfelek jogosultak,
a) akik
a
bankszámlacsomag
igénylésekor,
valamint
a
bankszámlacsomagra
vonatkozó
szerződéskötéskor:
- olyan szervezettel állnak munkaviszonyban vagy az Együttműködési megállapodásban rögzített egyéb jogviszonyban (a továbbiakban együttesen:
Jogviszony), mely szervezet az UniCredit Bank Hungary Zrt-vel („UniCredit Bank”) jelen Külön kondíciókban szereplő termékekre és kondíciókra
vonatkozó hatályos Együttműködési megállapodással rendelkezik, és
- a Banknál nem rendelkeznek, és számlanyitási szándékuk jelzését megelőző 12 hónapban sem rendelkeztek lakossági bankszámlával.
VAGY
b) akik a számlacsomag igénylés hónapját megelőző hónapra szóló, az igénylő Ügyfél lakcímkártyáján szereplő címre (Állandó lakcím) és az ügyfél
nevére szóló E.ON számlakivonatot mutatnak be a számlanyitáskor.
(A Bank az E.ON számlakivonaton szereplő E.ON ügyfél azonosítót a rendszerében rögzíti, és a kedvezményes számlacsomagra való jogosultság
igazolásaként eltárolja a kedvezményes bankszámlacsomag megszűnéséig. A Bank ezen E.ON ügyfélszámok valódiságát havonta ellenőrzi az
E.ON-nál. Amennyiben az Ügyfél a számlanyitáskor nem adta meg az E.ON ügyfélszámát, vagy valótlan adatot adott meg, úgy a kedvezményes
számlacsomagra nem jogosult, és helyette a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában található Bónusz számlacsomagra vonatkozó
kondíciók irányadóak.)
c) akik a Bankmonitor Partner Kft. független közvetítő weboldalán regisztráltak és Bankmonitor Partner KFT által kiküldött linken keresztül a Bank
online számlanynyitási felületén igénylik a Partner Aktív Zéró Csomagot, és a Banknál nem rendelkeznek, és számlanyitási szándékuk jelzését
megelőző 12 hónapban sem rendelkeztek lakossági bankszámlával.
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d) 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 Zéró 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 Külön Kondíciós listában nem szereplő díjtételek esetén az Aktív számlacsomagra vonatkozó díjak az irányadóak az UniCredit Bank Lakossági Kondíciós
Lista szerint.
2. A 4. pont szerinti 3 éves időtartam leteltét követően a Bank a jelen kondíciós listában feltüntetett minden egyes díjat évente egy alkalommal, az érintett
kondíciós lista közzétételét megelőző naptári hónapban publikált Központi Statisztikai Hivatal (KSH) éves fogyasztói árindex mértékével emeli, mely
emeléstől az ügyfél számára a Bank kedvező irányba eltérhet.
3. A Bank jelen kondíciós listában meghatározott külön kondíciókat a számlanyitás dátumától számítva 3 évig biztosítja – kivéve a UniCredit Mobil
alkalmazás segítségével bankon kívüli és bankon belüli eseti forint átutalási megbízásokat (erre vonatkozó információ a 3. és 4.számú lábjegyzetben). A
számlanyitástól számított 3 év elteltével a számlacsomag „Partner Aktív Plusz” számlacsomagra módosul és arra az „UniCredit Partner Aktív Plusz és
Partner Ikon Plusz csomagokra vonatkozó külön kondíciók” dokumentumban foglalt kondíciók lesznek irányadóak. A kondíciók módosulásáról a Bank az
ügyfeleket értesíti. A jelen pont szerinti 3 éves időtartamtól a Bank az ügyfél javára eltérhet, jogosult azt az ügyfél értesítése mellett meghosszabbítani.A
4. pont szerinti 3 éves időtartam leteltét követően a Bank a jelen kondíciós listában feltüntetett minden egyes díjat évente egy alkalommal, az érintett
kondíciós lista közzétételét megelőző naptári hónapban publikált Központi Statisztikai Hivatal (KSH) éves fogyasztói árindex mértékével emeli, mely
emeléstől az ügyfél számára a Bank kedvező irányba eltérhet.
4. A Bank jelen kondíciós listában meghatározott külön kondíciókat a számlanyitás dátumától számítva 3 évig biztosítja – kivéve a UniCredit Mobil
alkalmazás segítségével bankon kívüli és bankon belüli eseti forint átutalási megbízásokat (erre vonatkozó információ a 3. és 4.számú lábjegyzetben). A
számlanyitástól számított 3 év elteltével a számlacsomag „Partner Aktív Plusz” számlacsomagra módosul és arra az „UniCredit Partner Aktív Plusz és
Partner Ikon Plusz csomagokra vonatkozó külön kondíciók” dokumentumban foglalt kondíciók lesznek irányadóak. A kondíciók módosulásáról a Bank az
ügyfeleket értesíti. A jelen pont szerinti 3 éves időtartamtól a Bank az ügyfél javára eltérhet, jogosult azt az ügyfél értesítése mellett meghosszabbítani.
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Havi zárlati díj
Számla nyitása és zárása
Alapértelmezett Számlakivonat küldés

0 Ft/hó/bankszámla1
0 Ft
postai vagy elektronikus
Díjmentes

Jóváírás forintban (forint számla javára)

Díjmentes

Csoportos beszedés terhelése
Állandó átutalás bankon kívülre és bankon belülre
(kivéve az Ügyfél Banknál vezetett saját számlái közötti állandó átutalás)

Díjmentes

Ügyfél Banknál vezetett saját számlái közötti állandó átutalási megbízás2

Díjmentes

Bankon
kívüli
eseti
átutalás3

Bankon belüli
eseti átutalás3

Könyvelési tételdíj

Díjmentes

Ügyfél Banknál vezetett saját számlái közötti átvezetés2

Díjmentes

UniCredit Mobil alkalmazás segítségével

Díjmentes4

eBanking segítségével

UniCredit Mobil alkalmazás segítségével
eBanking segítségével

Mastercard Standard bankkártya (főkártya) Kibocsátói díja / Tagsági díja

0,3%

Díjmentes5
0,3%
Díjmentes / Díjmentes

eBanking egyszeri belépési díj

Díjmentes

UniCredit Mobil Alkalmazás egyszeri belépési díj

Díjmentes

eBanking szolgáltatási díj

Díjmentes

Bankkártya tranzakciós díjak
Jutalék vásárláskor

Díjmentes6
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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.
1

A számlacsomag normál zárlati díja 1 166 Ft/ hó/bankszámla. A számlacsomag zárlati díja az adott hónapra vonatkozóan minden esetben terhelésre kerül az
ügyfél bankszámláján. Amennyiben a tárgyhónapban legalább 75 000 Ft jóváírás érkezik átutalásból (amelybe a saját számlák közötti átutalások nem
számítanak bele) a számlára, akkor a zárlati díj teljes összege jóváírásra kerül a bankszámlán. Amennyiben a fenti jóváírási feltétel nem teljesül, akkor a zárlati
díj nem kerül jóváírásra. A Bank a 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 a havi zárlati díjat nem számítja fel.
2
A Bank az Ügyfélnek a Banknál vezetett saját számlái közötti átvezetési megbízásaira – az egyes bankszámlákra/megtakarítási számlákra vonatkozó eltérő
rendelkezések hiányában – jutalékot nem számít fel.
3
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.
4
A Bank a díjmentességet akciósan biztosítja. Az akció 2021.10.31-ig érvényes. Normál díj: 0,309%, min. 112 Ft, max. 6 850 Ft. A 2021.04.21-től nyitott
bankszámlák esetében az akció 2024.10.31-ig érvényes.
5
A Bank a díjmentességet akciósan biztosítja. Az akció 2021.10.31-ig érvényes. Normál díj: 0,309%, min. 199 Ft, max. 6 850 Ft. A 2021.04.21-től nyitott
bankszámlák esetében az akció 2024.10.31-ig érvényes.
6
A normál díj 0,3%, max. 6000 Ft, melyet a Bank 2021.10.31-ig nem számít fel. A 2021.04.21-től nyitott bankszámlák esetében az akció 2024.10.31-ig érvényes.

