Forgalomösztönző Partner Program
Kondíciós lista
kisvállalati ügyfelek számára
Hatálybalépés napja 2019. március 1., érvényes a következő Kondíciós Lista hatálybalépéséig vagy
visszavonásig.
A Bank a Forgalomösztönző Partner Programot 2019.03.01-től visszavonja oly módon, hogy azt a
továbbiakban már nem lehet újonnan igénybe venni, de a Programot 2019.03.01. napján igénybe vevő
ügyfelekre továbbra is érvényesek a Program kondíciói.
Az alábbi kondíciók az 50-400 M Ft közötti éves nettó árbevétellel rendelkező UniCredit kisvállalati
ügyfelek1, valamint a 0-400 M Ft közötti éves nettó árbevétellel rendelkező, speciális szakmai
tevékenységet végző UniCredit kisvállalati ügyfelek1 esetében alkalmazandók.
A Forgalomösztönző Partner Program kondícióinak igénybe vételére jogosító fizetési számla
szerződés kiegészítés megkötését követően, amennyiben a forint fizetési számlán az adott naptári
hónapban, a terhelési forgalom elérte a meghatározott szintek valamelyikét, a Bank az alább felsorolt
díjtételekre vonatkozó díjkedvezményt az adott naptári hónap végét követő 5 banki munkanapon belül egy
összegben jóváírja.
Minimális terhelési
Díjkedvezmény
számlaforgalom
mértéke
(Ft)
(%)
Első sáv

10.000.000 Ft

15%

Második sáv

15.000.000 Ft

20%

Harmadik sáv

20.000.000 Ft

25%

Negyedik sáv

30.000.000 Ft

35%

A Forgalomösztönző Partner Programba az UniCredit Bank által működtetett, kisvállalati ügyfelek számára
igénybe vehető számlacsomagok vonhatók be az alábbiak kivételével2– az Első számlacsomag, az Origó
számlacsomag, az A la carte számlacsomag, az A la carte plusz számlacsomag, az Exkluzív Silver
számlacsomag, Exkluzív Gold számlacsomag és a Fix Kártya számlacsomag.
A terhelési számlaforgalom vizsgálatakor a Bank az alábbi tételeket veszi figyelembe:
a) Bankon belüli forint utalás electronic banking segítségével
b) Bankon belüli forint utalás eredeti banki nyomtatványon
c) Bankon kívüli forint utalás electronic banking segítségével
d) Bankon kívüli forint utalás eredeti banki nyomtatványon
e) Forint fizetési számláról történő deviza utalás bankon kívül electronic banking segítségével
f) Forint fizetési számláról történő deviza utalás bankon kívül eredeti banki nyomtatványon
g) Pénztári forint befizetés, forint fizetési számlára
h) Pénztári készpénz felvétel forintban, forint fizetési számla terhére
1

Bankunknál kisvállalati ügyfélnek minősül a „Kondíciós Lista Kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű dokumentumban meghatározott
ügyfélkör.
2 Az igénybe vehető kisvállalati számlacsomag típusokat a “Kisvállalati forint számlacsomagok, devizaszámla és deviza számlacsomag
Kondíciós Listája”, a “Kondíciós Lista kisvállalati ügyfelek számára”, valamint a speciális szakmai tevékenységet végző ügyfelek számára
szóló számlacsomagokhoz tartozó kondíciós listák tartalmazzák.
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A díjkedvezmény az alábbi díjtételekből kerül levonásra:
a) Bankon belüli forint utalási díj (electronic banking segítségével beadott)
b) Bankon belüli forint utalási díj (eredeti banki nyomtatványon beadott)
c) Bankon kívüli forint utalási díj (electronic banking segítségével beadott)
d) Bankon kívüli forint utalási díj (eredeti banki nyomtatványon beadott)
e) Forint fizetési számláról történő deviza utalás bankon kívüli díja (electronic banking segítségével
beadott)
f) Forint fizetési számláról történő deviza utalás bankon kívüli díja (eredeti banki nyomtatványon beadott)
g) Pénztári forint befizetés, forint fizetési számlára
h) Pénztári készpénz felvétel forintban, forint fizetési számla terhére
Amennyiben a számlaforgalom alapját képező tranzakciók valamelyike díjmentes, az adott tranzakció
figyelembe vételre kerül a havi terhelési számlaforgalom kiszámításánál, azonban ilyen esetben az ügyfél nem
jogosult díjkedvezményre az adott tételből.

