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HIRDETMÉNY
HIRDETMÉNY a 2021.10.31-i hatályos módosításokról

Akciós időszak lejáratának módosítása bankszámla, bankkártya, elektronikus szolgálatatások esetén
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. 2021. október 31-i hatállyal módosítja az alábbi kondíciós listáit.
A.) A 2021.10.30-ig meghirdetett akciók lejárata egységesen 2022.04.30. napjára módosul. Kivételt képeznek ezalól a B.)
pontban érintett akciók.
Érintett kondíciós listák:
- Kondíciós Lista Kisvállalati ügyfelek részére (részletezés az A.)/1. pontban),
- Kisvállalati Forint Számlacsomagok Kondíciós Listája - Kisvállalati ügyfelek részére (FixPont) (részletezés az A.)/2. pontban),
- Kisvállalati Forint Számlacsomagok Kondíciós Listája - Kisvállalati ügyfelek részére (Flexi Business) (részletezés az A.)/3. pontban),
- Kisvállalati Forint Számlacsomagok Kondíciós Listája - Kisvállalati ügyfelek részére (Exkluzív Silver) (részletezés az A.)/4.
pontban),
- Kisvállalati Forint Számlacsomagok Kondíciós Listája – Kisvállalati ügyfelek részére (Origó, A la carte) (részletezés az A.)/5.
pontban),
- Kisvállalati forint számlacsomagok kondíciós listája - Kisvállalati ügyfelek részére (Doktorok és Közös Érték) (részletezés az A.)/6.
pontban),
- Kisvállalati devizaszámla és deviza számlacsomagok kondíciós listája kisvállalati ügyfelek részére (részletezés az A.)/7. pontban),
- Kisvállalati Forint Számlacsomagok Kondíciós Listája – Kisvállalati ügyfelek részére (Fix Kártya, A la carte Plusz) (részletezés az
A.)/8. pontban),
- Kisvállalati Forint Számlacsomagok Kondíciós Listája - Kisvállalati ügyfelek részére (Exkluzív Gold) (részletezés az A.)/9. pontban),
- Kisvállalati Forint Számlacsomagok Kondíciós Listája - Kisvállalati ügyfelek részére (Elektronikus, Mini-max kisvállalati forint
számlacsomagok) (részletezés az A.)/10. pontban),
- Kisvállalati Forint Számlacsomagok Kondíciós Listája Kisvállalati ügyfelek részére - Bázis, Komfort kisvállalati forint
számlacsomagok (részletezés az A.)/11. pontban),
- Kondíciós Lista az UniCredit Audit Csomaghoz (részletezés az A.)/12. pontban),
- Kondíciós Lista az UniCredit Non-Profit Csomaghoz (részletezés az A.)/12. pontban),
- Kondíciós Lista az UniCredit Paragrafus Csomaghoz (részletezés az A.)/13. pontban),
- Kondíciós Lista az UniCredit Patika Csomaghoz (részletezés az A.)/14. pontban),
- Kondíciós Lista az UniCredit Praxis Csomaghoz (részletezés az A.)/14. pontban),
- Kondíciós Lista az UniCredit Stúdió Csomaghoz (részletezés az A.)/12. pontban),
- Kondíciós Lista az UniCredit Társasházi Csomaghoz (részletezés az A.)/15. pontban).
B.) A 2021.10.30-ig meghirdetett akciók lejárata nem kerül meghosszabbításra a „Kondíciós Lista Kisvállalati ügyfelek
részére” megnevezésű dokumentum II. Jóváírások – C) /2. pontban érintett díjtételek esetén, azok akciós lejárati határidő
nélkül módosulnak.
Érintett kondíciós listák:
- Kondíciós Lista Kisvállalati ügyfelek részére (részletezés a B.)/1. pontban).
C.) A visszavonásig meghirdetett akcióit a Bank visszavonja, és a visszavonás napjával új kedvezményt hirdet meg változatlan
feltételekkel, melynek lejárata egységesen 2022.04.30. napja.
Érintett kondíciós listák:
- Kondíciós Lista Kisvállalati ügyfelek részére Betéti Bankkártya kondíciók (részletezés a C.)/1. pontban),
- Elektronikus szolgáltatások Kondíciós Listája Kisvállalati ügyfelek részére (részletezés a C.)/2. pontban).
D.) A 2021.12.15-ig meghirdetett akciók a lejárattal megszűnnek, az EUR devizanemben EGT-n belülről érkező tranzakciók
esetén akciós lejárati határidő nélkül módosulnak.
Érintett kondíciós listák:
- Kisvállalati devizaszámla és deviza számlacsomagok kondíciós listája kisvállalati ügyfelek részére (részletezés a D.)/1. pontban).
E.) A 2021.12.31-ig meghirdetett akció lejárata 2023.12.31. napjára módosul.
Érintett kondíciós listák:
- Kisvállalati Forint Számlacsomagok Kondíciós Listája - Kisvállalati ügyfelek részére (FixPont) (részletezés az E.)/1. pontban).
A módosítás „Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Vállalati és Önkormányzati Üzletszabályzata” című dokumentum III. fejezetében
foglaltaknak továbbá „A Magyar Nemzeti Bank 9/2020. (VII.14.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek számára a fogyasztóvédelmi
elvek alkalmazásáról” megnevezésű ajánlásnak megfelelően történt.
Ügyfelünk a jelen módosításokat a bank szerinti javasolt hatálybalépése előtt is elfogadhatja vagy elutasíthatja „A pénzforgalmi
szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény” 15. §-ának megfelelően.
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A módosítások részletei:
A kondíciós listák elejére kiemelésre kerül az akciós időszakok lejárati dátuma és a későbbiekben ezen lejárati dátummal
ténylegesen érintett részek, kondíciók jól láthatóan megjelölésre kerülnek.
Az egyes módosítások piros betűszínnel és dőlt / félkövér betűtípussal kerülnek megjelölésre. A törölt részek a 2021.10.30-ig
illetve a 2021.10.31-től érvényesülő tartalmak összevetésével láthatók.
A.)/1. A „Kondíciós Lista Kisvállalati ügyfelek részére” című dokumentum módosítással érintett részletei:
Eredeti szöveg 2021.10.30-ig
-

Módosítással érintett rész 2021.10.31-től
Az akció 2022.04.30-ig érvényes.
Általános feltételek
5. A Bank a jelen Kondíciós Listától eltérő megállapodásokat az (5)-ös
5. A Bank a jelen Kondíciós Listától eltérő megállapodásokat
számú megjegyzésben megjelölt akció lejáratáig érvényes egyedi
2021.10.30-ig érvényes egyedi akciónak tekinti.
akciónak tekinti.
I. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak - Forint- és devizaszámla-vezetés
HUF 6.787,- / hó / számla
Havi zárlati díj
Havi zárlati díj
HUF 6.787,- / hó / számla
(a normál díj HUF 8.000,- / hó
(a havi zárlati díj minden
(a havi zárlati díj minden
(a normál díj HUF 8.000,- / hó
/számla, melyet a Bank akciós
egyes megkezdett hónap után
egyes megkezdett hónap után
/számla, melyet a Bank akciós (5)
jelleggel nem számít fel. Az akció
felszámításra kerül)
felszámításra kerül)
jelleggel nem számít fel.)
2021.10.30-ig tart.)
** A Bank a minimumdíj feletti részt akciós jelleggel nem számítja fel. ** A Bank a minimumdíj feletti részt akciós (5) jelleggel nem számítja
Az akció 2021.10.30-ig tart.
fel.
Egyéb - Könyvelési sordíj kisvállalati fizetési számlán és bármely egyéb, speciális, önálló díjszabással rendelkező számlacsomagba nem
tartozó fizetési számlán:
HUF 6.080,- / könyvelési tétel (a Bank
HUF 6.080,- / könyvelési tétel (a
akciósan HUF 50,- + 0,3 %, de
Bank akciósan (5) HUF 50,- + 0,3 %,
maximum HUF 6.050,- díjat számít
de maximum HUF 6.050,- díjat
fel tételenként, eltekintve a kártyás
a. A Pti.1 törvény hatálya alá
a. A Pti.1 törvény hatálya alá
számít fel tételenként, eltekintve a
fizetési tranzakcióktól, ahol minden
tartozó nem készpénz
tartozó nem készpénz
kártyás fizetési tranzakcióktól, ahol
naptári év első tranzakciója után HUF
tranzakciók esetén
tranzakciók esetén
minden naptári év első tranzakciója
850,- díjat, majd a további
után HUF 850,- díjat, majd a
tranzakciók esetén HUF 50,- díjat
további tranzakciók esetén HUF
számít fel a bank. Az akció
50,- díjat számít fel a bank. 3)
2021.10.30-ig tart.3)
HUF 600.080,- / könyvelési tétel (a
HUF 600.080,- / könyvelési tétel (a
b. Pti.1 törvény hatálya alá
Bank akciósan HUF 50,- + 0,6 %, de b. Pti.1 törvény hatálya alá
Bank akciósan (5) HUF 50,- + 0,6 %,
tartozó készpénz tranzakciók
maximum HUF 600.050,- díjat számít tartozó készpénz tranzakciók
de maximum HUF 600.050,- díjat
2
2
esetén
fel tételenként. Az akció 2021.10.30- esetén
számít fel tételenként. 3)
ig tart. 3)
HUF 80,-/ könyvelési tétel (a Bank
HUF 80,-/ könyvelési tétel (a Bank
akciósan HUF 50,-/könyvelési tétel
c. Egyéb tranzakciók esetén
c. Egyéb tranzakciók esetén
akciósan (5) HUF 50,-/könyvelési
díjat számít fel. Az akció 2021.10.30tétel díjat számít fel.)
ig tart.)
Egyéb
Díjmentes akciósan 2021.10.30-ig
Díjmentes akciósan (5). (a normál
Treasury üzletkötés telefonon
tart. (a normál díj: 0,5% min HUF Treasury üzletkötés telefonon
díj: 0,5% min HUF 10.000,-)
10.000,-)
Díjmentes akciósan 2021.10.30-ig
Treasury üzletkötés ClickFX
Treasury üzletkötés ClickFX
Díjmentes akciósan (5). (a normál
tart. (a normál díj: 0,15% min HUF
rendszeren
rendszeren
díj: 0,15% min HUF 1.500,-)
1.500,-)
Feldolgozhatatlan/hibás
Feldolgozhatatlan/hibás
Díjmentes akciósan 2021.10.30-ig
Díjmentes akciósan (5). (a normál
tranzakciók törlése és erről
tranzakciók törlése és erről
tart. (a normál díj: HUF 5.000,-)
díj: HUF 5.000,-)
értesítés küldése
értesítés küldése
* A Bank a minimumdíj feletti részt akciós jelleggel nem számítja fel. Az * A Bank a minimumdíj feletti részt akciós (5) jelleggel nem számítja
akció 2021.10.30-ig tart.
fel.
VI. Csekkforgalom (külön megállapodás alapján) - Bankcsekk azonnali jóváírása visszkeresettel
* A Bank a minimumdíj feletti részt akciós jelleggel nem számítja fel. Az * A Bank a minimumdíj feletti részt akciós (5) jelleggel nem számítja
akció 2021.10.30-ig tart.
fel.
VIII. Széf szolgáltatások - Széfbérleti díjak1
1 A díj számítási módja: a széfbérleti szolgáltatáshoz kapcsolódó fizetési
1 A díj számítási módja: a széfbérleti szolgáltatáshoz kapcsolódó
számlán a havi jóváírások és terhelések összegének 0,01%-a, minimum
fizetési számlán a havi jóváírások és terhelések összegének 0,01%-a,
a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett összeg feletti rész
minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett összeg
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. A kedvezmény
feletti rész felszámításától a Bank akciós (5) jelleggel eltekint.
2021.10.30-ig tart.
(5)

A.)/2. A „Kisvállalati Forint Számlacsomagok Kondíciós Listája - Kisvállalati ügyfelek részére (FixPont)” című dokumentum
módosítással érintett részletei:
Eredeti szöveg 2021.10.30-ig
-

Módosítással érintett rész 2021.10.31-től
*** Az akció 2022.04.30-ig érvényes.
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A Pti. törvény(9) hatálya alá
tartozó nem készpénz
tranzakciók esetén

Pti. törvény(9) hatálya alá
tartozó készpénz
tranzakciók(11) esetén

Könyvelési sordíj
HUF 6.000,- / könyvelési tétel (a Bank
akciósan 0,3%, de maximum HUF
6.000,- díjat számít fel tételenként,
eltekintve
a
kártyás
fizetési A Pti. törvény(9) hatálya alá
tranzakcióktól, ahol minden naptári tartozó nem készpénz
év első tranzakciója után HUF 800,- tranzakciók esetén
díjat, majd a további tranzakciók
esetén HUF 0,- díjat számít fel a bank.
Az akció 2021.10.30-ig érvényes. (10)
HUF 600.000,- / könyvelési tétel (a
Bank akciósan 0,6%, de maximum Pti. törvény(9) hatálya alá
HUF 600.000,- díjat számít fel tartozó készpénz
tételenként. Az akció 2021.10.30-ig tranzakciók(11) esetén
érvényes.(10)

HUF 6.000,- / könyvelési tétel (a
Bank akciósan*** 0,3%, de
maximum HUF 6.000,- díjat számít
fel tételenként, eltekintve a kártyás
fizetési tranzakcióktól, ahol minden
naptári év első tranzakciója után
HUF 800,- díjat, majd a további
tranzakciók esetén HUF 0,- díjat
számít fel a bank. (10)
HUF 600.000,- / könyvelési tétel (a
Bank akciósan*** 0,6%, de
maximum HUF 600.000,- díjat
számít fel tételenként.(10)

A.)/3. A „Kisvállalati Forint Számlacsomagok Kondíciós Listája - Kisvállalati ügyfelek részére (Flexi Business)” című dokumentum
módosítással érintett részletei:
Eredeti szöveg 2021.10.30-ig
-

Módosítással érintett rész 2021.10.31-től
** Az akció 2022.04.30-ig érvényes.
Könyvelési sordíj
HUF 6.080,- / könyvelési tétel (a Bank
HUF 6.080,- / könyvelési tétel (a
akciósan 0,3%, de maximum HUF
Bank akciósan** 0,3%, de
6.000,- díjat számít fel tételenként,
maximum HUF 6.000,- díjat számít
A Pti. törvény(10) hatálya alá
eltekintve
a
kártyás
fizetési A Pti. törvény(10) hatálya alá
fel tételenként, eltekintve a kártyás
tartozó nem készpénz
tranzakcióktól, ahol minden naptári tartozó nem készpénz
fizetési tranzakcióktól, ahol minden
tranzakciók esetén
év első tranzakciója után HUF 800,- tranzakciók esetén
naptári év első tranzakciója után
díjat, majd a további tranzakciók
HUF 800,- díjat, majd a további
esetén HUF 0,- díjat számít fel a bank.
tranzakciók esetén HUF 0,- díjat
Az akció 2021.10.30-ig érvényes. (11))
számít fel a bank. (11))
HUF 600.080,- / könyvelési tétel (a
HUF 600.080,- / könyvelési tétel (a
Pti. törvény(10) hatálya alá
Bank akciósan 0,6%, de maximum Pti. törvény(10) hatálya alá
Bank akciósan** 0,6%, de
tartozó készpénz
HUF 600.000,- díjat számít fel tartozó készpénz
maximum HUF 600.000,- díjat
tranzakciók(12) esetén
tételenként. Az akció 2021.10.30-ig tranzakciók(12) esetén
számít fel tételenként.(11))
érvényes.(11))
(4) SpectraNet Light szolgáltatás mindenkori egyszeri belépési-, és (4) SpectraNet Light szolgáltatás mindenkori egyszeri belépési-, és
szolgáltatási havi díjának felszámításától a Bank akciós jelleggel szolgáltatási havi díjának felszámításától a Bank akciós** jelleggel
eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
eltekint.
(5) A Mastercard Business vagy Visa Business Kibocsátói díjának 50%(5) A Mastercard Business vagy Visa Business Kibocsátói díjának 50%ának felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció
ának felszámításától a Bank akciós** jelleggel eltekint. Az akció
2021.10.30-ig érvényes. Az akció számlacsomagonként kizárólag 1 db
számlacsomagonként kizárólag 1 db bankkártyára vonatkozik.
bankkártyára vonatkozik.
(14) A Mastercard Business bankkártya Kibocsátói díj 50%-nak
(14) A Mastercard Business bankkártya Kibocsátói díj 50%-nak
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig
felszámításától a Bank akciós** jelleggel eltekint. A kedvezmény
érvényes. A kedvezmény számlacsomagonként kizárólag 1 db
számlacsomagonként kizárólag 1 db bankkártyára vonatkozik.
bankkártyára vonatkozik.
(8) A forint számlacsomagok közötti váltás esetén az új számlacsomag (8) A forint számlacsomagok közötti váltás esetén az új számlacsomag
szerinti árazás csak a következő hónap első napjától érvényes. Magasabb szerinti árazás csak a következő hónap első napjától érvényes.
havi zárlati/számlafenntartási díjjal rendelkező számlacsomagba Magasabb havi zárlati/számlafenntartási díjjal rendelkező
történő csomagváltás esetén a csomagváltási díj felszámításától a Bank számlacsomagba történő csomagváltás esetén a csomagváltási díj
akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
felszámításától a Bank akciós** jelleggel eltekint.
(9) Minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai (9) Minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai
küldemény esetén. A Bank akciós jelleggel eltekint a számlacsomagban küldemény esetén. A Bank akciós** jelleggel eltekint a
meghatározott darabszám esetén a díj felszámításától. Az akció számlacsomagban meghatározott darabszám esetén a díj
2021.10.30-ig érvényes. A díjmentes havi 1 számlakivonat kiküldését felszámításától. A díjmentes havi 1 számlakivonat kiküldését
követően kiküldött kivonatok és egyéb küldemények postaköltsége a követően kiküldött kivonatok és egyéb küldemények postaköltsége a
mindenkori érvényes postai díjszabás szerint alakul, melynek részleteit mindenkori érvényes postai díjszabás szerint alakul, melynek
a „Kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű kondíciós lista részleteit a „Kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű
1. számú melléklete tartalmazza.
kondíciós lista 1. számú melléklete tartalmazza.

A.)/4. A „Kisvállalati Forint Számlacsomagok Kondíciós Listája - Kisvállalati ügyfelek részére (Exkluzív Silver)” című dokumentum
módosítással érintett részletei:
Eredeti szöveg 2021.10.30-ig
HUF 6.000,- / könyvelési tétel (a Bank
akciósan 0,3%, de maximum HUF
6.000,- díjat számít fel tételenként,
Számlavezetési díj Pti.
eltekintve
a
kártyás
fizetési
törvény(8) hatálya alá tartozó
tranzakcióktól, ahol minden naptári
nem készpénz tranzakciók
év első tranzakciója után HUF 800,esetén
díjat, majd a további tranzakciók
esetén HUF 0,- díjat számít fel a bank.
Az akció 2021.10.30-ig érvényes. (9))

Módosítással érintett rész 2021.10.31-től
** Az akció 2022.04.30-ig érvényes.
HUF 6.000,- / könyvelési tétel (a
Bank akciósan** 0,3%, de
maximum HUF 6.000,- díjat számít
Számlavezetési díj Pti.
fel tételenként, eltekintve a kártyás
törvény(8) hatálya alá tartozó
fizetési tranzakcióktól, ahol minden
nem készpénz tranzakciók
naptári év első tranzakciója után
esetén
HUF 800,- díjat, majd a további
tranzakciók esetén HUF 0,- díjat
számít fel a bank. (9))
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HUF 600.000,- / könyvelési tétel (a
Bank akciósan 0,6%, de maximum
HUF 600.000,- díjat számít fel
tételenként. Az akció 2021.10.30-ig
érvényes.(9))
(2) A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének
0,01%-a, minimum a fent feltüntetett összeg. A minimumként
feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel
eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
(3) A számlacsomagokban foglalt - a mindenkori hatályos „Kondíciós
lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű dokumentum szerinti - 1
db fizetési számla normál havi zárlati díja és a fenti díj különbözetének
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig
érvényes.
(5) Forint fizetési számla terhére, bankon belülre vagy bankon kívülre
megadott, fent meghatározott számú belföldi forint (eseti és állandó)
átutalások átutalási jutalékának felszámításától a Bank akciós jelleggel
eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
(7) Az elsőként igényelt Corporate Maestro bankkártya Kibocsátói díjának
felszámításától; vagy a Mastercard Business vagy Visa Business
Kibocsátói díjának 50%-ának felszámításától a Bank akciós jelleggel
eltekint.
Az
akció
2021.10.30-ig
érvényes.
Az
akció
számlacsomagonként kizárólag 1 db bankkártyára vonatkozik.
(16) A Mastercard Business bankkártya Kibocsátói díj 50%-nak
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig
érvényes. A kedvezmény számlacsomagonként kizárólag 1 db
bankkártyára vonatkozik.
Számlavezetési díj Pti.
törvény(8) hatálya alá tartozó
készpénz tranzakciók(10)
esetén

(13) A forint számlacsomagok közötti váltás esetén az új számlacsomag
szerinti árazás csak a következő hónap első napjától érvényes.
Magasabb havi zárlati díjjal rendelkező számlacsomagba történő
csomagváltás esetén a csomagváltási díj felszámításától a Bank akciós
jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
(14) Minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai
küldemény esetén. A Bank akciós jelleggel eltekint a számlacsomagban
meghatározott darabszám esetén a díj felszámításától. Az akció
2021.10.30-ig érvényes. A díjmentes havi 1 számlakivonat kiküldését
követően kiküldött kivonatok és egyéb küldemények postaköltsége a
mindenkori érvényes postai díjszabás szerint alakul, melynek részleteit
a „Kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű kondíciós lista
1. számú melléklete tartalmazza.

Számlavezetési díj Pti.
törvény(8) hatálya alá tartozó
készpénz tranzakciók(10)
esetén

HUF 600.000,- / könyvelési tétel (a
Bank akciósan** 0,6%, de
maximum HUF 600.000,- díjat
számít fel tételenként. (9))

(2) A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének
0,01%-a, minimum a fent feltüntetett összeg. A minimumként
feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós**
jelleggel eltekint.
(3) A számlacsomagokban foglalt - a mindenkori hatályos „Kondíciós
lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű dokumentum szerinti 1 db fizetési számla normál havi zárlati díja és a fenti díj
különbözetének felszámításától a Bank akciós** jelleggel eltekint.
(5) Forint fizetési számla terhére, bankon belülre vagy bankon kívülre
megadott, fent meghatározott számú belföldi forint (eseti és állandó)
átutalások átutalási jutalékának felszámításától a Bank akciós**
jelleggel eltekint.
(7) Az elsőként igényelt Corporate Maestro bankkártya Kibocsátói
díjának felszámításától; vagy a Mastercard Business vagy Visa
Business Kibocsátói díjának 50%-ának felszámításától a Bank akciós**
jelleggel eltekint. Az akció számlacsomagonként kizárólag 1 db
bankkártyára vonatkozik.
(16) A Mastercard Business bankkártya Kibocsátói díj 50%-nak
felszámításától a Bank akciós** jelleggel eltekint. A kedvezmény
számlacsomagonként kizárólag 1 db bankkártyára vonatkozik.
(13) A forint számlacsomagok közötti váltás esetén az új
számlacsomag szerinti árazás csak a következő hónap első napjától
érvényes.
Magasabb havi zárlati díjjal rendelkező számlacsomagba történő
csomagváltás esetén a csomagváltási díj felszámításától a Bank
akciós** jelleggel eltekint.
(14) Minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai
küldemény esetén. A Bank akciós** jelleggel eltekint a
számlacsomagban meghatározott darabszám esetén a díj
felszámításától. A díjmentes havi 1 számlakivonat kiküldését
követően kiküldött kivonatok és egyéb küldemények postaköltsége a
mindenkori érvényes postai díjszabás szerint alakul, melynek
részleteit a „Kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű
kondíciós lista 1. számú melléklete tartalmazza.

A.)/5. A „Kisvállalati Forint Számlacsomagok Kondíciós Listája – Kisvállalati ügyfelek részére (Origó, A la carte)” című dokumentum
módosítással érintett részletei:
Eredeti szöveg 2021.10.30-ig
Módosítással érintett rész 2021.10.31-től
Origó / A la carte kisvállalati forint számlacsomagok
** Az akció 2022.04.30-ig érvényes.
HUF 6.000,- / könyvelési tétel (a Bank
HUF 6.000,- / könyvelési tétel (a
akciósan 0,3%, de maximum HUF
Bank akciósan** 0,3%, de
6.000,- díjat számít fel tételenként,
maximum HUF 6.000,- díjat számít
Számlavezetési díj Pti.
Számlavezetési díj Pti.
eltekintve
a
kártyás
fizetési
fel tételenként, eltekintve a kártyás
törvény(7) hatálya alá tartozó
törvény(7) hatálya alá tartozó
tranzakcióktól, ahol minden naptári
fizetési tranzakcióktól, ahol minden
nem készpénz tranzakciók
nem készpénz tranzakciók
év első tranzakciója után HUF 800,naptári év első tranzakciója után
esetén
esetén
díjat, majd a további tranzakciók
HUF 800,- díjat, majd a további
esetén HUF 0,- díjat számít fel a bank.
tranzakciók esetén HUF 0,- díjat
Az akció 2021.10.30-ig érvényes. (8))
számít fel a bank. (8))
HUF 600.000,- / könyvelési tétel (a
HUF 600.000,- / könyvelési tétel (a
Számlavezetési díj Pti.
Bank akciósan 0,6%, de maximum Számlavezetési díj Pti.
Bank akciósan** 0,6%, de
törvény(7) hatálya alá tartozó
HUF 600.000,- díjat számít fel törvény(7) hatálya alá tartozó
maximum HUF 600.000,- díjat
készpénz tranzakciók(9) esetén
tételenként. Az akció 2021.10.30-ig készpénz tranzakciók(9) esetén
számít fel tételenként.(8))
érvényes.(8))
(2) A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének (2) A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének
0,01%-a, minimum a fent feltüntetett összeg. A minimumként 0,01%-a, minimum a fent feltüntetett összeg. A minimumként
feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós**
eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
jelleggel eltekint.
(3) A számlacsomagokban foglalt - a mindenkori hatályos „Kondíciós
(3) A számlacsomagokban foglalt - a mindenkori hatályos „Kondíciós
lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű dokumentum szerinti - 1
lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű dokumentum szerinti db fizetési számla normál havi zárlati díja és a fenti díj különbözetének
1 db fizetési számla normál havi zárlati díja és a fenti díj
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig
különbözetének felszámításától a Bank akciós** jelleggel eltekint.
érvényes.
(6) Az elsőként igényelt Corporate Maestro bankkártya Kibocsátói díjának
(6) Az elsőként igényelt Corporate Maestro bankkártya Kibocsátói
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig
díjának felszámításától a Bank akciós** jelleggel eltekint.
érvényes.
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(19) A Mastercard Business bankkártya Kibocsátói díjának
(19) A Mastercard Business bankkártya Kibocsátói díjának
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig
felszámításától a Bank akciós** jelleggel eltekint. A díjmentesség
érvényes. A díjmentesség számlacsomagonként kizárólag 1 db
számlacsomagonként kizárólag 1 db bankkártyára vonatkozik.
bankkártyára vonatkozik.
Origó kisvállalati forint számlacsomagok - Pénztári műveletek
(12) A normál díj 0,10%, min. 500 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem (12) A normál díj 0,10%, min. 500 Ft, melyet a Bank akciós** jelleggel
számít fel. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
nem számít fel.
Origó / A la carte kisvállalati forint számlacsomagok - Egyéb díjak
(13) A forint számlacsomagok közötti váltás esetén az új számlacsomag (13) A forint számlacsomagok közötti váltás esetén az új
szerinti árazás csak a következő hónap első napjától érvényes. Magasabb számlacsomag szerinti árazás csak a következő hónap első napjától
havi zárlati díjjal rendelkező számlacsomagba történő csomagváltás érvényes. Magasabb havi zárlati díjjal rendelkező számlacsomagba
esetén a csomagváltási díj felszámításától a Bank akciós jelleggel történő csomagváltás esetén a csomagváltási díj felszámításától a
eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
Bank akciós** jelleggel eltekint.
(14) Minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai (14) Minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai
küldemény esetén. A Bank akciós jelleggel eltekint a számlacsomagban küldemény esetén. A Bank akciós** jelleggel eltekint a
meghatározott darabszám esetén a díj felszámításától. Az akció számlacsomagban meghatározott darabszám esetén a díj
2021.10.30-ig érvényes. A díjmentes havi 1 számlakivonat kiküldését felszámításától. A díjmentes havi 1 számlakivonat kiküldését
követően kiküldött kivonatok és egyéb küldemények postaköltsége a követően kiküldött kivonatok és egyéb küldemények postaköltsége a
mindenkori érvényes postai díjszabás szerint alakul, melynek részleteit mindenkori érvényes postai díjszabás szerint alakul, melynek
a „Kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű kondíciós lista részleteit a „Kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű
1. számú melléklete tartalmazza.
kondíciós lista 1. számú melléklete tartalmazza.
A la Carte számlacsomag részeként választható kedvezmény elemek(15)
(16) Forint fizetési számla terhére, bankon kívülre megadott, fent
(16) Forint fizetési számla terhére, bankon kívülre megadott, fent
meghatározott számú belföldi forint (eseti) átutalások átutalási
meghatározott számú belföldi forint (eseti) átutalások átutalási
jutalékának felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció
jutalékának felszámításától a Bank akciós** jelleggel eltekint.
2021.10.30-ig érvényes.
(17) Forint fizetési számla terhére, bankon belülre megadott, fent
(17) Forint fizetési számla terhére, bankon belülre megadott, fent
meghatározott számú belföldi forint (eseti) átutalások átutalási
meghatározott számú belföldi forint (eseti) átutalások átutalási
jutalékának felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció
jutalékának felszámításától a Bank akciós** jelleggel eltekint.
2021.10.30-ig érvényes.

A.)/6. A „Kisvállalati forint számlacsomagok kondíciós listája - Kisvállalati ügyfelek részére (Doktorok és Közös Érték)” című
dokumentum módosítással érintett részletei:
Eredeti szöveg 2021.10.30-ig
Módosítással érintett rész 2021.10.31-től
Doktorok / Közös Érték kisvállalati forint számlacsomagok
* Az akció 2022.04.30-ig érvényes.
Doktorok esetén:
Doktorok esetén:
• 1 db MasterCard Business
• 1 db MasterCard Business
bankkártya Kibocsátói díja és az
bankkártya Kibocsátói díja és az
első éves tagsági díja (7)
első éves tagsági díja (7)
• 1 db elkülönített (NEAK-tól
• 1 db elkülönített (NEAK-tól érkező
érkező finanszírozás elkülönített
finanszírozás elkülönített
A fizetendő számlacsomag
kezelésére szolgáló) forint
kezelésére szolgáló) forint fizetési
A fizetendő számlacsomag
havi zárlati díj a következő
fizetési bankszámla havi zárlati
bankszámla havi zárlati díja (13)
havi zárlati díj a következő
szolgáltatások díját
díja (13)
• Letéti számla (Bizalmi őrzés
szolgáltatások díját
tartalmazza díjmentesen
• Letéti számla (Bizalmi őrzés
számla) havi zárlati díja
tartalmazza díjmentesen
akciós jelleggel, az akció
számla) havi zárlati díja
(számlánként) (3)
akciós* jelleggel.
2021.10.30-ig érvényes.
(számlánként) (3)
Közös Érték esetén:
Közös Érték esetén:
• 1 db MasterCard Business
• 1 db MasterCard Business
bankkártya Kibocsátói díja és az
bankkártya Kibocsátói díja és az
első éves tagsági díja (7)
első éves tagsági díja (7)
• 1 db forint felújítási alap számla
• 1 db forint felújítási alap számla
(13)
havi zárlati díja
havi zárlati díja (13)
(3) A normál díj HUF 1.776,- / hó / számla, melyet a Bank akciós
(3) A normál díj HUF 1.776,- / hó / számla, melyet a Bank akciós*
jelleggel nem számít fel. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
jelleggel nem számít fel.
(7) Az elsőként igényelt MasterCard Business bankkártya Kibocsátói és
(7) Az elsőként igényelt MasterCard Business bankkártya Kibocsátói
első éves tagsági díjának felszámításától a Bank akciós jelleggel
és első éves tagsági díjának felszámításától a Bank akciós* jelleggel
eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
eltekint.
(13) A fizetési számla havi zárlati díjának felszámításától a Bank akciós
(13) A fizetési számla havi zárlati díjának felszámításától a Bank
jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
akciós* jelleggel eltekint.
Doktorok / Közös Érték kisvállalati forint számlacsomagok - I. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak
6 000 HUF / könyvelési tétel (a Bank
6 000 HUF / könyvelési tétel (a
akciósan 0,3 %, de maximum 6 000
Bank akciósan* 0,3 %, de
Könyvelési sordíj forintszámla, HUF díjat számít fel tételenként, Könyvelési sordíj forintszámla, maximum 6 000 HUF díjat számít
elkülönített forintszámla
eltekintve
a
kártyás
fizetési elkülönített forintszámla
fel tételenként, eltekintve a kártyás
esetén - Pti. törvény (9) hatálya tranzakcióktól, ahol minden naptári esetén - Pti. törvény (9) hatálya fizetési tranzakcióktól, ahol minden
alá tartozó nem készpénz
év első tranzakciója után 800 HUF alá tartozó nem készpénz
naptári év első tranzakciója után
tranzakciók esetén
díjat, majd a további tranzakciók tranzakciók esetén
800 HUF díjat, majd a további
esetén 0 HUF díjat számít fel. Az akció
tranzakciók esetén 0 HUF díjat
(10)
2021.10.30-ig érvényes. )
számít fel.(10))
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Könyvelési sordíj forintszámla, 600 000 HUF / könyvelési tétel (a
elkülönített forintszámla
Bank akciósan 0,6%, de maximum
esetén - Pti. törvény (9) hatálya 600 000 HUF díjat számít fel
alá tartozó készpénz
tételenként.
tranzakciók
Az akció 2021.10.30-ig érvényes. (10)
(2) A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének
0,01%-a, minimum a fent feltüntetett összeg. A minimumként
feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel
eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
(12) Minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai
küldemény esetén. A Bank akciós jelleggel eltekint a számlacsomagban
meghatározott darabszám esetén a díj felszámításától. Az akció
2021.10.30-ig érvényes. A díjmentes havi 1 számlakivonat kiküldését
követően kiküldött kivonatok és egyéb küldemények postaköltsége a
mindenkori érvényes postai díjszabás szerint alakul, melynek részleteit
a „Kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű kondíciós lista
1. számú melléklete tartalmazza.

Könyvelési sordíj forintszámla,
600 000 HUF / könyvelési tétel (a
elkülönített forintszámla
Bank akciósan* 0,6%, de maximum
(9)
esetén - Pti. törvény hatálya
600 000 HUF díjat számít fel
alá tartozó készpénz
tételenként. (10)
tranzakciók
(2) A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének
0,01%-a, minimum a fent feltüntetett összeg. A minimumként
feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós* jelleggel
eltekint.
(12) Minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai
küldemény esetén. A Bank akciós* jelleggel eltekint a
számlacsomagban meghatározott darabszám esetén a díj
felszámításától. A díjmentes havi 1 számlakivonat kiküldését
követően kiküldött kivonatok és egyéb küldemények postaköltsége a
mindenkori érvényes postai díjszabás szerint alakul, melynek
részleteit a „Kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű
kondíciós lista 1. számú melléklete tartalmazza.

A.)/7. A „Kisvállalati devizaszámla és deviza számlacsomagok kondíciós listája kisvállalati ügyfelek részére” című dokumentum
módosítással érintett részletei:
Eredeti szöveg 2021.10.30-ig
Módosítással érintett rész 2021.10.31-től
Deviza Start számlacsomag / Deviza Aktív számlacsomag / Kisvállalati devizaszámla** / Kisvállalati devizaszámla csomag
*** Az akció 2022.04.30-ig érvényes.
(2) A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének (2) A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének
0,01%-a, minimum a fent feltüntetett összeg. A minimumként 0,01%-a, minimum a fent feltüntetett összeg. A minimumként
feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós***
eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
jelleggel eltekint.
(14) A deviza számlacsomagok közti váltás esetén az új számlacsomag (14) A deviza számlacsomagok közti váltás esetén az új
szerinti árazás csak a következő hónap első napjától érvényes.
számlacsomag szerinti árazás csak a következő hónap első napjától
A számlacsomagok közti átszerződés díjának felszámításától a Bank érvényes.
akciós jelleggel eltekint (kivéve a Deviza Aktív számlacsomagról Deviza A számlacsomagok közti átszerződés díjának felszámításától a Bank
Start számlacsomagra történő váltás esetén). Az akció 2021.10.30-ig akciós*** jelleggel eltekint (kivéve a Deviza Aktív számlacsomagról
érvényes.
Deviza Start számlacsomagra történő váltás esetén).
Deviza Start számlacsomag / Deviza Aktív számlacsomag / Kisvállalati devizaszámla csomag
(3) A devizaszámla csomagokban foglalt - a mindenkori hatályos
(3) A devizaszámla csomagokban foglalt - a mindenkori hatályos
„Kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű dokumentum
„Kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű
szerinti - 1 db fizetési számla normál havi zárlati díja és a fenti díj
dokumentum szerinti - 1 db fizetési számla normál havi zárlati díja
különbözetének felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint.
és a fenti díj különbözetének felszámításától a Bank akciós***
Az akció 2021.10.30-ig érvényes..
jelleggel eltekint.
Deviza Start számlacsomag / Deviza Aktív számlacsomag
HUF 6.000,- / könyvelési tétel (a Bank
HUF 6.000,- / könyvelési tétel (a
akciósan 0,3%, de maximum HUF
Bank akciósan*** 0,3%, de
6.000,- díjat számít fel tételenként,
maximum HUF 6.000,- díjat számít
Számlavezetési díj Pti.
Számlavezetési díj Pti.
eltekintve
a
kártyás
fizetési
fel tételenként, eltekintve a kártyás
törvény(6) hatálya alá tartozó
törvény(6) hatálya alá tartozó
tranzakcióktól, ahol minden naptári
fizetési tranzakcióktól, ahol minden
nem készpénz tranzakciók
nem készpénz tranzakciók
év első tranzakciója után HUF 800,naptári év első tranzakciója után
esetén
esetén
díjat, majd a további tranzakciók
HUF 800,- díjat, majd a további
esetén HUF 0,- díjat számít fel a bank.
tranzakciók esetén HUF 0,- díjat
Az akció 2021.10.30-ig érvényes.(7))
számít fel a bank.(7))
HUF 600.000,- / könyvelési tétel (a
HUF 600.000,- / könyvelési tétel (a
Számlavezetési díj Pti.
Bank akciósan 0,6%, de maximum Számlavezetési díj Pti.
Bank akciósan*** 0,6%, de
(6)
(6)
törvény hatálya alá tartozó
HUF 600.000,- díjat számít fel törvény hatálya alá tartozó
maximum HUF 600.000,- díjat
(8)
(8)
készpénz tranzakciók esetén
tételenként. Az akció 2021.10.30-ig készpénz tranzakciók esetén
számít fel tételenként.(7))
érvényes.(7))
Kisvállalati devizaszámla** / Kisvállalati devizaszámla csomag
HUF 6.033,- / könyvelési tétel (a Bank
HUF 6.033,- / könyvelési tétel (a
akciósan HUF 33,- + 0,3%, de
Bank akciósan*** HUF 33,- + 0,3%,
maximum HUF 6.033,- díjat számít
de maximum HUF 6.033,- díjat
Számlavezetési díj Pti.
fel tételenként, eltekintve a kártyás Számlavezetési díj Pti.
számít fel tételenként, eltekintve a
törvény(6) hatálya alá tartozó
fizetési tranzakcióktól, ahol minden törvény(6) hatálya alá tartozó
kártyás fizetési tranzakcióktól, ahol
nem készpénz tranzakciók
naptári év első tranzakciója után HUF nem készpénz tranzakciók
minden naptári év első tranzakciója
esetén
833,- díjat, majd a további esetén
után HUF 833,- díjat, majd a
tranzakciók esetén HUF 33,- díjat
további tranzakciók esetén HUF
számít fel a bank. Az akció
33,- díjat számít fel a bank.(7))
2021.10.30-ig érvényes.(7))
HUF 600.033,- / könyvelési tétel (a
HUF 600.033,- / könyvelési tétel (a
Számlavezetési díj Pti.
Bank akciósan HUF 33,- + 0,6%, de Számlavezetési díj Pti.
Bank akciósan*** HUF 33,- + 0,6%,
(6)
törvény hatálya alá tartozó
maximum HUF 600.033,- díjat számít törvény(6) hatálya alá tartozó
de maximum HUF 600.033,- díjat
készpénz tranzakciók(8) esetén
fel tételenként. Az akció 2021.10.30- készpénz tranzakciók(8) esetén
számít fel tételenként.(7))
ig érvényes.(7))
Deviza Start számlacsomag
(5) Az elsőként igényelt Corporate Maestro bankkártya Kibocsátói díjának
(5) Az elsőként igényelt Corporate Maestro bankkártya Kibocsátói
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig
díjának felszámításától a Bank akciós*** jelleggel eltekint.
érvényes.
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(16) A Mastercard Business bankkártya Kibocsátói díjának
(16) A Mastercard Business bankkártya Kibocsátói díjának
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig
felszámításától a Bank akciós*** jelleggel eltekint. A díjmentesség
érvényes. A díjmentesség számlacsomagonként kizárólag 1 db
számlacsomagonként kizárólag 1 db bankkártyára vonatkozik.
bankkártyára vonatkozik.
Deviza Aktív számlacsomag
(10) Az elsőként igényelt Corporate Maestro vagy Mastercard Business (10) Az elsőként igényelt Corporate Maestro vagy Mastercard Business
Ezüst vagy Visa Business Ezüst bankkártya Kibocsátói díjának Ezüst vagy Visa Business Ezüst bankkártya Kibocsátói díjának
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig felszámításától a Bank akciós*** jelleggel eltekint. Az akció
érvényes. Az akció számlacsomagonként kizárólag 1 db bankkártyára számlacsomagonként kizárólag 1 db bankkártyára vonatkozik. A
vonatkozik. A Corporate Maestro nemzetközi és a Visa Business Corporate Maestro nemzetközi és a Visa Business bankkártya 2021.
bankkártya 2021. március 1-től nem értékesíthető.
március 1-től nem értékesíthető.
Kisvállalati devizaszámla csomag
(11) A Kisvállalati devizaszámla csomag első 3 havi zárlati díjának (a
A Kisvállalati devizaszámla-csomagot a Bank 2015.06.01-től nem
deviza számlacsomag nyitás napjától az adott naptári hónapra és az azt
értékesíti. Jelen akció ennek okán nem értelmezhető. A
követő 2 teljes hónapra) felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint.
megjegyzés törlésre kerül.
Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
(12) Az elsőként igényelt Corporate Maestro vagy Mastercard Business (12) Az elsőként igényelt Corporate Maestro vagy Mastercard Business
Ezüst vagy Visa Business Ezüst bankkártya Kibocsátói díjának Ezüst vagy Visa Business Ezüst bankkártya Kibocsátói díjának
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig felszámításától a Bank akciós*** jelleggel eltekint. Az akció
érvényes. Az akció számlacsomagonként kizárólag 1 db bankkártyára számlacsomagonként kizárólag 1 db bankkártyára vonatkozik. A
vonatkozik. A Corporate Maestro nemzetközi és a Visa Business Corporate Maestro nemzetközi és a Visa Business bankkártya 2021.
bankkártya 2021. március 1-től nem értékesíthető.
március 1-től nem értékesíthető.

A.)/8. A „Kisvállalati Forint Számlacsomagok Kondíciós Listája – Kisvállalati ügyfelek részére (Fix Kártya, A la carte Plusz)” című
dokumentum módosítással érintett részletei:
Eredeti szöveg 2021.10.30-ig

Módosítással érintett rész 2021.10.31-től

Fix Kártya / A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok

** Az akció 2022.04.30-ig érvényes.
HUF 6.000,- / könyvelési tétel (a Bank
HUF 6.000,- / könyvelési tétel (a
akciósan 0,3%, de maximum HUF
Bank akciósan** 0,3%, de
6.000,- díjat számít fel tételenként,
maximum HUF 6.000,- díjat számít
Számlavezetési díj Pti.
Számlavezetési díj Pti.
eltekintve
a
kártyás
fizetési
fel tételenként, eltekintve a kártyás
(7)
(7)
törvény hatálya alá tartozó
törvény hatálya alá tartozó
tranzakcióktól, ahol minden naptári
fizetési tranzakcióktól, ahol minden
nem készpénz tranzakciók
nem készpénz tranzakciók
év első tranzakciója után HUF 800,naptári év első tranzakciója után
esetén
esetén
díjat, majd a további tranzakciók
HUF 800,- díjat, majd a további
esetén HUF 0,- díjat számít fel a bank.
tranzakciók esetén HUF 0,- díjat
Az akció 2021.10.30-ig érvényes. (8))
számít fel a bank. (8))
HUF 600.000,- / könyvelési tétel (a
HUF 600.000,- / könyvelési tétel (a
Számlavezetési díj Pti.
Bank akciósan 0,6%, de maximum Számlavezetési díj Pti.
Bank akciósan** 0,6%, de
törvény(7) hatálya alá tartozó
HUF 600.000,- díjat számít fel törvény(7) hatálya alá tartozó
maximum HUF 600.000,- díjat
készpénz tranzakciók(9) esetén
tételenként. Az akció 2021.10.30-ig készpénz tranzakciók(9) esetén
számít fel tételenként.(8))
(8)
érvényes. )
(2) A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének (2) A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének
0,01%-a, minimum a fent feltüntetett összeg. A minimumként 0,01%-a, minimum a fent feltüntetett összeg. A minimumként
feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós**
eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
jelleggel eltekint.
(3) A számlacsomagokban foglalt - a mindenkori hatályos „Kondíciós
(3) A számlacsomagokban foglalt - a mindenkori hatályos „Kondíciós
lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű dokumentum szerinti - 1
lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű dokumentum szerinti db fizetési számla normál havi zárlati díja és a fenti díj különbözetének
1 db fizetési számla normál havi zárlati díja és a fenti díj
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig
különbözetének felszámításától a Bank akciós** jelleggel eltekint.
érvényes.
(6) Az elsőként igényelt Corporate Maestro bankkártya Kibocsátói díjának
(6) Az elsőként igényelt Corporate Maestro bankkártya Kibocsátói
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig
díjának felszámításától a Bank akciós** jelleggel eltekint.
érvényes.
(18) A Mastercard Business bankkártya Kibocsátói díjának 50%-ának
(18) A Mastercard Business bankkártya Kibocsátói díjának 50%-ának
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig
felszámításától a Bank akciós** jelleggel eltekint. A díjmentesség
érvényes. A díjmentesség számlacsomagonként kizárólag 1 db
számlacsomagonként kizárólag 1 db bankkártyára vonatkozik.
bankkártyára vonatkozik.
Fix Kártya / A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok - Egyéb díjak
(12) A forint számlacsomagok közötti váltás esetén az új számlacsomag (12) A forint számlacsomagok közötti váltás esetén az új
szerinti árazás csak a következő hónap első napjától érvényes. Magasabb számlacsomag szerinti árazás csak a következő hónap első napjától
havi zárlati díjjal rendelkező számlacsomagba történő csomagváltás érvényes. Magasabb havi zárlati díjjal rendelkező számlacsomagba
esetén a csomagváltási díj felszámításától a Bank akciós jelleggel történő csomagváltás esetén a csomagváltási díj felszámításától a
eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
Bank akciós** jelleggel eltekint.
(13) Minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai (13) Minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai
küldemény esetén. A Bank akciós jelleggel eltekint a számlacsomagban küldemény esetén. A Bank akciós** jelleggel eltekint a
meghatározott darabszám esetén a díj felszámításától. Az akció számlacsomagban meghatározott darabszám esetén a díj
2021.10.30-ig érvényes. A díjmentes havi 1 számlakivonat kiküldését felszámításától. A díjmentes havi 1 számlakivonat kiküldését
követően kiküldött kivonatok és egyéb küldemények postaköltsége a követően kiküldött kivonatok és egyéb küldemények postaköltsége a
mindenkori érvényes postai díjszabás szerint alakul, melynek részleteit mindenkori érvényes postai díjszabás szerint alakul, melynek
a „Kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű kondíciós lista részleteit a „Kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű
1. számú melléklete tartalmazza.
kondíciós lista 1. számú melléklete tartalmazza.
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A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomag
(14) A bankkártya Kibocsátói díj 50%-ának felszámításától a Bank akciós (14) A bankkártya Kibocsátói díj 50%-ának felszámításától a Bank
jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes. Az A la carte Plusz akciós** jelleggel eltekint. Az A la carte Plusz számlacsomaghoz
számlacsomaghoz kapcsolódóan kizárólag egy darab kedvezményes díjú kapcsolódóan kizárólag egy darab kedvezményes díjú bankkártya
bankkártya igényelhető.
igényelhető.
A la carte Plusz számlacsomag részeként választható kedvezmény elemek(15)
(16) Forint fizetési számla terhére, bankon kívülre megadott, fent
(16) Forint fizetési számla terhére, bankon kívülre megadott, fent
meghatározott számú belföldi forint (eseti) átutalások átutalási
meghatározott számú belföldi forint (eseti) átutalások átutalási
jutalékának felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció
jutalékának felszámításától a Bank akciós** jelleggel eltekint.
2021.10.30-ig érvényes.
(17) Forint fizetési számla terhére, bankon belülre megadott, fent
(17) Forint fizetési számla terhére, bankon belülre megadott, fent
meghatározott számú belföldi forint (eseti) átutalások átutalási
meghatározott számú belföldi forint (eseti) átutalások átutalási
jutalékának felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció
jutalékának felszámításától a Bank akciós** jelleggel eltekint.
2021.10.30-ig érvényes.

A.)/9. A „Kisvállalati Forint Számlacsomagok Kondíciós Listája - Kisvállalati ügyfelek részére (Exkluzív Gold)” című dokumentum
módosítással érintett részletei:
Eredeti szöveg 2021.10.30-ig
HUF 6.000,- / könyvelési tétel (a Bank
akciósan 0,3%, de maximum HUF
6.000,- díjat számít fel tételenként,
Számlavezetési díj Pti.
eltekintve
a
kártyás
fizetési
törvény(8) hatálya alá tartozó
tranzakcióktól, ahol minden naptári
nem készpénz tranzakciók
év első tranzakciója után HUF 800,esetén
díjat, majd a további tranzakciók
esetén HUF 0,- díjat számít fel a bank.
Az akció 2021.10.30-ig érvényes. (9))
HUF 600.000,- / könyvelési tétel (a
Számlavezetési díj Pti.
Bank akciósan 0,6%, de maximum
(8)
törvény hatálya alá tartozó
HUF 600.000,- díjat számít fel
készpénz tranzakciók(10)
tételenként. Az akció 2021.10.30-ig
esetén
érvényes.(9))
(2) A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének
0,01%-a, minimum a fent feltüntetett összeg. A minimumként
feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel
eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
(3) A számlacsomagokban foglalt - a mindenkori hatályos „Kondíciós
lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű dokumentum szerinti - 1
db fizetési számla normál havi zárlati díja és a fenti díj különbözetének
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig
érvényes.
(5) Forint fizetési számla terhére, bankon belülre vagy bankon kívülre
megadott, fent meghatározott számú belföldi forint (eseti és állandó)
átutalások átutalási jutalékának felszámításától a Bank akciós jelleggel
eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.

Módosítással érintett rész 2021.10.31-től
**** Az akció 2022.04.30-ig érvényes.
HUF 6.000,- / könyvelési tétel (a
Bank akciósan**** 0,3%, de
maximum HUF 6.000,- díjat számít
Számlavezetési díj Pti.
fel tételenként, eltekintve a kártyás
törvény(8) hatálya alá tartozó
fizetési tranzakcióktól, ahol minden
nem készpénz tranzakciók
naptári év első tranzakciója után
esetén
HUF 800,- díjat, majd a további
tranzakciók esetén HUF 0,- díjat
számít fel a bank. (9))
Számlavezetési díj Pti.
törvény(8) hatálya alá tartozó
készpénz tranzakciók(10)
esetén

HUF 600.000,- / könyvelési tétel (a
Bank akciósan**** 0,6%, de
maximum HUF 600.000,- díjat
számít fel tételenként.(9))

(2) A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének
0,01%-a, minimum a fent feltüntetett összeg. A minimumként
feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós****
jelleggel eltekint.
(3) A számlacsomagokban foglalt - a mindenkori hatályos „Kondíciós
lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű dokumentum szerinti 1 db fizetési számla normál havi zárlati díja és a fenti díj
különbözetének felszámításától a Bank akciós**** jelleggel eltekint.

(5) Forint fizetési számla terhére, bankon belülre vagy bankon kívülre
megadott, fent meghatározott számú belföldi forint (eseti és állandó)
átutalások átutalási jutalékának felszámításától a Bank akciós****
jelleggel eltekint.
(7) Az elsőként igényelt Corporate Maestro bankkártya Kibocsátói
(7) Az elsőként igényelt Corporate Maestro bankkártya Kibocsátói díjának
díjának felszámításától; vagy a Mastercard Business vagy Visa
felszámításától; vagy a Mastercard Business vagy Visa Business, vagy
Business, vagy Mastercard Business Arany vagy Visa Business Arany
Mastercard Business Arany vagy Visa Business Arany Kibocsátói díj 50%Kibocsátói díj 50%-ának felszámításától a Bank akciós**** jelleggel
ának felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció
eltekint.
2021.10.30-ig érvényes.
Az akció számlacsomagonként kizárólag 1 db bankkártyára
Az akció számlacsomagonként kizárólag 1 db bankkártyára vonatkozik.
vonatkozik.
(15) Az elsőként igényelt Mastercard Business bankkártya Kibocsátói díj (15) Az elsőként igényelt Mastercard Business bankkártya Kibocsátói
50%-nak a felszámításától; vagy a Mastercard Business Arany Kibocsátói díj 50%-nak a felszámításától; vagy a Mastercard Business Arany
díj 50%-nak felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció Kibocsátói díj 50%-nak felszámításától a Bank akciós**** jelleggel
2021.10.30-ig érvényes. Az akció számlacsomagonként kizárólag 1 db eltekint. Az akció számlacsomagonként kizárólag 1 db bankkártyára
bankkártyára vonatkozik.
vonatkozik.
Egyéb díjak
(13) A forint számlacsomagok közötti váltás esetén az új
(13) A forint számlacsomagok közötti váltás esetén az új
számlacsomag szerinti árazás csak a következő hónap első napjától
számlacsomag szerinti árazás csak a következő hónap első napjától
érvényes.
érvényes.
Magasabb havi zárlati díjjal rendelkező számlacsomagba történő Magasabb havi zárlati díjjal rendelkező számlacsomagba történő
csomagváltás esetén a csomagváltási díj felszámításától a Bank akciós csomagváltás esetén a csomagváltási díj felszámításától a Bank
jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
akciós**** jelleggel eltekint.
(14) Minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai (14) Minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai
küldemény esetén. A Bank akciós jelleggel eltekint a számlacsomagban küldemény esetén. A Bank akciós**** jelleggel eltekint a
meghatározott darabszám esetén a díj felszámításától. Az akció számlacsomagban meghatározott darabszám esetén a díj
2021.10.30-ig érvényes. A díjmentes havi 1 számlakivonat kiküldését felszámításától. A díjmentes havi 1 számlakivonat kiküldését
követően kiküldött kivonatok és egyéb küldemények postaköltsége a követően kiküldött kivonatok és egyéb küldemények postaköltsége a
mindenkori érvényes postai díjszabás szerint alakul, melynek részleteit mindenkori érvényes postai díjszabás szerint alakul, melynek
a „Kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű kondíciós lista részleteit a „Kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű
1. számú melléklete tartalmazza.
kondíciós lista 1. számú melléklete tartalmazza.
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A.)/10. A „Kisvállalati Forint Számlacsomagok Kondíciós Listája - Kisvállalati ügyfelek részére (Elektronikus, Mini-max kisvállalati
forint számlacsomagok)” című dokumentum módosítással érintett részletei:
Eredeti szöveg 2021.10.30-ig
Módosítással érintett rész 2021.10.31-től
Elektronikus / Mini-max kisvállalati forint számlacsomagok
**** Az akció 2022.04.30-ig érvényes.
HUF 6.033,- / könyvelési tétel (a Bank
HUF 6.033,- / könyvelési tétel (a
akciósan HUF 33,- + 0,3%, de
Bank akciósan**** HUF 33,- + 0,3%,
maximum HUF 6.033,- díjat számít
de maximum HUF 6.033,- díjat
Számlavezetési díj Pti.
fel tételenként, eltekintve a kártyás Számlavezetési díj Pti.
számít fel tételenként, eltekintve a
(6)
(6)
törvény hatálya alá tartozó
fizetési tranzakcióktól, ahol minden törvény hatálya alá tartozó
kártyás fizetési tranzakcióktól, ahol
nem készpénz tranzakciók
naptári év első tranzakciója után HUF nem készpénz tranzakciók
minden naptári év első tranzakciója
esetén
833,- díjat, majd a további esetén
után HUF 833,- díjat, majd a
tranzakciók esetén HUF 33,- díjat
további tranzakciók esetén HUF
számít fel. Az akció 2021.10.30-ig
33,- díjat számít fel. (8))
(8)
érvényes. )
HUF 600.033,- / könyvelési tétel (a
HUF 600.033,- / könyvelési tétel (a
Számlavezetési díj Pti.
Bank akciósan HUF 33,- + 0,6%, de Számlavezetési díj Pti.
Bank akciósan**** HUF 33,- + 0,6%,
törvény(6) hatálya alá tartozó
maximum HUF 600.033,- díjat számít törvény(6) hatálya alá tartozó
de maximum HUF 600.033,- díjat
(7)
(7)
készpénz tranzakciók esetén
fel tételenként. Az akció 2021.10.30- készpénz tranzakciók esetén
számít fel tételenként.(8))
(8)
ig érvényes. )
(1) A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének (1) A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének
0,01%-a, minimum a fent feltüntetett összeg. A minimumként 0,01%-a, minimum a fent feltüntetett összeg. A minimumként
feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós****
eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
jelleggel eltekint.
(2) A számlacsomagokban foglalt - a mindenkori hatályos „Kondíciós
(2) A számlacsomagokban foglalt - a mindenkori hatályos „Kondíciós
lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű dokumentum szerinti - 1
lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű dokumentum szerinti db fizetési számla normál havi zárlati díja és a fenti díj különbözetének
1 db fizetési számla normál havi zárlati díja és a fenti díj
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig
különbözetének felszámításától a Bank akciós**** jelleggel eltekint.
érvényes.
(4) Az elsőként igényelt Corporate Maestro bankkártya Kibocsátói díjának
(4) Az elsőként igényelt Corporate Maestro bankkártya Kibocsátói
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig
díjának felszámításától a Bank akciós**** jelleggel eltekint.
érvényes.
(11) A Mastercard Business bankkártya Kibocsátói díjának
(11) A Mastercard Business bankkártya Kibocsátói díjának
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig
felszámításától a Bank akciós**** jelleggel eltekint. A díjmentesség
érvényes. A díjmentesség számlacsomagonként kizárólag 1 db
számlacsomagonként kizárólag 1 db bankkártyára vonatkozik.
bankkártyára vonatkozik.
Elektronikus / Mini-max kisvállalati forint számlacsomagok - Egyéb díjak
(5) Minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai
(5) Minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai
küldemény esetén. A Bank akciós jelleggel eltekint a számlacsomagban küldemény esetén. A Bank akciós**** jelleggel eltekint a
meghatározott darabszám esetén a díj felszámításától. Az akció
számlacsomagban meghatározott darabszám esetén a díj
2021.10.30-ig érvényes. A díjmentes havi 1 számlakivonat kiküldését
felszámításától. A díjmentes havi 1 számlakivonat kiküldését
követően kiküldött kivonatok és egyéb küldemények postaköltsége a
követően kiküldött kivonatok és egyéb küldemények postaköltsége a
mindenkori érvényes postai díjszabás szerint alakul, melynek részleteit
mindenkori érvényes postai díjszabás szerint alakul, melynek
a „Kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű kondíciós
részleteit a „Kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű
lista 1. számú melléklete tartalmazza.
kondíciós lista 1. számú melléklete tartalmazza.

A.)/11. A „Kisvállalati Forint Számlacsomagok Kondíciós Listája Kisvállalati ügyfelek részére - Bázis, Komfort kisvállalati forint
számlacsomagok” című dokumentum módosítással érintett részletei:
Eredeti szöveg 2021.10.30-ig
Módosítással érintett rész 2021.10.31-től
Bázis / Komfort kisvállalati forint számlacsomagok (Komfort esetén: a termék esetén nincs fennálló ügyfél-szerződés)
Az alábbi számlacsomagok 2008.12.30-tól nem értékesíthetők,
Az alábbi számlacsomagok 2008.12.30-tól nem értékesíthetők.
továbbá a Komfort kisvállalati számlacsomag esetén fennálló
ügyfél-szerződés nincsen.
*** Az akció 2022.04.30-ig érvényes.
HUF 6.033,- / könyvelési tétel (a Bank
HUF 6.033,- / könyvelési tétel (a
akciósan HUF 33,- + 0,3%, de
Bank akciósan*** HUF 33,- + 0,3%,
maximum HUF 6.033,- díjat számít
de maximum HUF 6.033,- díjat
Számlavezetési díj Pti.
fel tételenként, eltekintve a kártyás Számlavezetési díj Pti.
számít fel tételenként, eltekintve a
(7)
(7)
törvény hatálya alá tartozó
fizetési tranzakcióktól, ahol minden törvény hatálya alá tartozó
kártyás fizetési tranzakcióktól, ahol
nem készpénz tranzakciók
naptári év első tranzakciója után HUF nem készpénz tranzakciók
minden naptári év első tranzakciója
esetén
833,- díjat, majd a további esetén
után HUF 833,- díjat, majd a
tranzakciók esetén HUF 33,- díjat
további tranzakciók esetén HUF
számít fel a bank. Az akció
33,- díjat számít fel a bank.(9))
(9)
2021.10.30-ig érvényes. )
HUF 600.033,- / könyvelési tétel (a
HUF 600.033,- / könyvelési tétel (a
Számlavezetési díj Pti.
Bank akciósan HUF 33,- + 0,6%, de Számlavezetési díj Pti.
Bank akciósan*** HUF 33,- + 0,6%,
törvény(7) hatálya alá tartozó
maximum HUF 600.033,- díjat számít törvény(7) hatálya alá tartozó
de maximum HUF 600.033,- díjat
készpénz tranzakciók(8) esetén
fel tételenként. Az akció 2021.10.30- készpénz tranzakciók(8) esetén
számít fel tételenként.(9))
(9)
ig érvényes. )
(1) A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének (1) A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének
0,01%-a, minimum a fent feltüntetett összeg. A minimumként 0,01%-a, minimum a fent feltüntetett összeg. A minimumként
feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós***
eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
jelleggel eltekint.
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(5) Az elsőként igényelt Corporate Maestro bankkártya Kibocsátói díjának
(5) Az elsőként igényelt Corporate Maestro bankkártya Kibocsátói
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig
díjának felszámításától a Bank akciós*** jelleggel eltekint.
érvényes.
(11) A Mastercard Business bankkártya Kibocsátói díjának
(11) A Mastercard Business bankkártya Kibocsátói díjának
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig
felszámításától a Bank akciós*** jelleggel eltekint. A díjmentesség
érvényes. A díjmentesség számlacsomagonként kizárólag 1 db
számlacsomagonként kizárólag 1 db bankkártyára vonatkozik.
bankkártyára vonatkozik.
Bázis / Komfort kisvállalati forint számlacsomagok (Komfort esetén: a termék esetén nincs fennálló ügyfél-szerződés) - Egyéb díjak,
kondíciók
(6) Minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai (6) Minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai
küldemény esetén. A Bank akciós jelleggel eltekint a számlacsomagban küldemény esetén. A Bank akciós*** jelleggel eltekint a
meghatározott darabszám esetén a díj felszámításától. Az akció számlacsomagban meghatározott darabszám esetén a díj
2021.10.30-ig érvényes. A díjmentes havi 1 számlakivonat kiküldését felszámításától. A díjmentes havi 1 számlakivonat kiküldését
követően kiküldött kivonatok és egyéb küldemények postaköltsége a követően kiküldött kivonatok és egyéb küldemények postaköltsége a
mindenkori érvényes postai díjszabás szerint alakul, melynek részleteit mindenkori érvényes postai díjszabás szerint alakul, melynek
a „Kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű kondíciós lista részleteit a „Kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű
1. számú melléklete tartalmazza.
kondíciós lista 1. számú melléklete tartalmazza.
Bázis kisvállalati forint számlacsomag
(3) A számlacsomagokban foglalt - a mindenkori hatályos „Kondíciós
(3) A számlacsomagokban foglalt - a mindenkori hatályos „Kondíciós
lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű dokumentum szerinti - 1
lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű dokumentum szerinti db fizetési számla normál havi zárlati díja és a fenti díj különbözetének
1 db fizetési számla normál havi zárlati díja és a fenti díj
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig
különbözetének felszámításától a Bank akciós*** jelleggel eltekint.
érvényes.
Komfort kisvállalati forint számlacsomag (a termék esetén nincs fennálló ügyfél-szerződés)
(2) A forint fizetési számla havi zárlati díjának felszámításától a Bank (2) A forint fizetési számla havi zárlati díjának felszámításától a Bank
akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
akciós*** jelleggel eltekint.

A.)/12. A „Kondíciós Lista az UniCredit Audit Csomaghoz”, a „Kondíciós Lista az UniCredit Non-Profit Csomaghoz” és a „Kondíciós Lista
az UniCredit Stúdió Csomaghoz” című dokumentumok módosítással érintett részletei:
Eredeti szöveg 2021.10.30-ig
Módosítással érintett rész 2021.10.31-től
UniCredit Audit / Non-Profit / Stúdió Csomag
Audit esetén: ** Az akció 2022.04.30-ig érvényes.
Non-Profit és Stúdió esetén: * Az akció 2022.04.30-ig érvényes.
UniCredit Audit / Non-Profit / Stúdió Csomag - I. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak / Forint- és devizaszámla
HUF 6.021,- / könyvelési tétel (a
HUF 6.021,- / könyvelési tétel (a
Bank akciósan HUF 21,- + 0,3 %, de
Bank akciósan**/* HUF 21,- + 0,3 %,
Számlavezetési díj
maximum HUF 6.021,- díjat számít
de maximum HUF 6.021,- díjat
forintszámla esetén fel tételenként, eltekintve a kártyás Számlavezetési díj forintszámla
számít fel tételenként, eltekintve a
Számlavezetési díj Pti.
fizetési tranzakcióktól, ahol minden esetén - Számlavezetési díj Pti.
kártyás fizetési tranzakcióktól, ahol
törvény (11) hatálya alá
naptári év első tranzakciója után törvény (11) hatálya alá tartozó
minden naptári év első tranzakciója
tartozó nem készpénz
HUF 821,- díjat, majd a további nem készpénz tranzakciók esetén
után HUF 821,- díjat, majd a
tranzakciók esetén
tranzakciók esetén HUF 21,- díjat
további tranzakciók esetén HUF
számít fel. Az akció 2021.10.30-ig
21,- díjat számít fel. (13))
érvényes. (13))
Számlavezetési díj
HUF 600.021,- / könyvelési tétel (a
forintszámla esetén Számlavezetési díj forintszámla
HUF 600.021,- / könyvelési tétel (a
Bank akciósan HUF 21,- + 0,6 %, de
Számlavezetési díj Pti.
esetén - Számlavezetési díj Pti.
Bank akciósan**/* HUF 21,- + 0,6 %,
maximum HUF 600.021,- díjat
törvény (11) hatálya alá
törvény (11) hatálya alá tartozó
de maximum HUF 600.021,- díjat
számít fel tételenként. Az akció
tartozó készpénz tranzakciók
készpénz tranzakciók (12) esetén
számít fel tételenként. (13))
(13)
2021.10.30-ig
érvényes.
)
(12) esetén
HUF 6.030,- / könyvelési tétel (a
HUF 6.030,- / könyvelési tétel (a
Bank akciósan HUF 30,- + 0,3 %, de
Bank akciósan**/* HUF 30,- + 0,3 %,
Számlavezetési díj
maximum HUF 6.030,- díjat számít
de maximum HUF 6.030,- díjat
devizaszámla esetén fel tételenként, eltekintve a kártyás Számlavezetési díj devizaszámla
számít fel tételenként, eltekintve a
Számlavezetési díj Pti.
fizetési tranzakcióktól, ahol minden esetén - Számlavezetési díj Pti.
kártyás fizetési tranzakcióktól, ahol
(11)
(11)
törvény hatálya alá
naptári év első tranzakciója után törvény hatálya alá tartozó
minden naptári év első tranzakciója
tartozó nem készpénz
HUF 830,- díjat, majd a további nem készpénz tranzakciók esetén
után HUF 830,- díjat, majd a
tranzakciók esetén
tranzakciók esetén HUF 30,- díjat
további tranzakciók esetén HUF
számít fel. Az akció 2021.10.30-ig
30,- díjat számít fel. (13))
érvényes. (13))
Számlavezetési díj
HUF 600.030,- / könyvelési tétel (a
devizaszámla esetén Számlavezetési díj devizaszámla
HUF 600.030,- / könyvelési tétel (a
Bank akciósan HUF 30,- + 0,6 %, de
Számlavezetési díj Pti.
esetén - Számlavezetési díj Pti.
Bank akciósan**/* HUF 30,- + 0,6 %,
maximum
HUF
600.030,díjat
törvény (11) hatálya alá
törvény (11) hatálya alá tartozó
de maximum HUF 600.030,- díjat
számít fel tételenként. Az akció
tartozó készpénz
készpénz tranzakciók(12) esetén
számít fel tételenként.(13))
(13)
2021.10.30-ig érvényes. )
tranzakciók(12) esetén
3 A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének
3 A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének 0,01%0,01%-a, minimum a fent feltüntetett összeg. A minimumként
a, minimum a fent feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett
feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel
összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós**/* jelleggel eltekint.
eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
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UniCredit - Public

HIRDETMÉNY
Minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai
küldemény esetén. A Bank akciós jelleggel eltekint a
számlacsomagban meghatározott darabszám esetén a díj
felszámításától. Az akció 2021.10.30-ig érvényes. A díjmentes havi 1
számlakivonat kiküldését követően kiküldött kivonatok és egyéb
küldemények postaköltsége a mindenkori érvényes postai díjszabás
szerint alakul, melynek részleteit a „Kondíciós lista kisvállalati
ügyfelek részére” elnevezésű kondíciós lista 1. számú melléklete
tartalmazza.
5 A számlacsomagokban foglalt - a mindenkori hatályos „Kondíciós
lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű dokumentum szerinti 1 db fizetési számla normál havi zárlati díja és a fenti díj
különbözetének felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az
akció 2021.10.30-ig érvényes.
9 Az elsőként igényelt Corporate Maestro bankkártya Kibocsátói
díjának felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció
2021.10.30-ig érvényes.
15
A Mastercard Business bankkártya Kibocsátói díjának
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30ig érvényes. A díjmentesség számlacsomagonként kizárólag 1 db
bankkártyára vonatkozik.
4

Minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai
küldemény esetén. A Bank akciós**/* jelleggel eltekint a
számlacsomagban meghatározott darabszám esetén a díj
felszámításától. A díjmentes havi 1 számlakivonat kiküldését követően
kiküldött kivonatok és egyéb küldemények postaköltsége a mindenkori
érvényes postai díjszabás szerint alakul, melynek részleteit a „Kondíciós
lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű kondíciós lista 1. számú
melléklete tartalmazza.
4

A számlacsomagokban foglalt - a mindenkori hatályos „Kondíciós lista
kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű dokumentum szerinti - 1 db
fizetési számla normál havi zárlati díja és a fenti díj különbözetének
felszámításától a Bank akciós**/* jelleggel eltekint.
5

Az elsőként igényelt Corporate Maestro bankkártya Kibocsátói díjának
felszámításától a Bank akciós**/* jelleggel eltekint.
9

A Mastercard Business bankkártya Kibocsátói díjának felszámításától a
Bank akciós**/* jelleggel eltekint. A díjmentesség számlacsomagonként
kizárólag 1 db bankkártyára vonatkozik.
15

A.)/13. A „Kondíciós Lista az UniCredit Paragrafus Csomaghoz” című dokumentum módosítással érintett részletei:
Eredeti szöveg 2021.10.30-ig
Módosítással érintett rész 2021.10.31-től
* Az akció 2022.04.30-ig érvényes.
I. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak / Forint- és devizaszámla
HUF 6.021,- / könyvelési tétel (a Bank
HUF 6.021,- / könyvelési tétel (a
akciósan HUF 21,- + 0,3 %, de
Bank akciósan* HUF 21,- + 0,3 %,
maximum HUF 6.021,- díjat számít
Számlavezetési díj
Számlavezetési díj
de maximum HUF 6.021,- díjat
fel tételenként, eltekintve a kártyás
forintszámla esetén forintszámla esetén számít fel tételenként, eltekintve a
fizetési tranzakcióktól, ahol minden
Számlavezetési díj Pti. törvény
Számlavezetési díj Pti. törvény kártyás fizetési tranzakcióktól, ahol
naptári év első tranzakciója után HUF (12)
(12)
hatálya alá tartozó nem
hatálya alá tartozó nem
minden naptári év első tranzakciója
821,- díjat, majd a további
készpénz tranzakciók esetén
készpénz tranzakciók esetén
után HUF 821,- díjat, majd a
tranzakciók esetén HUF 21,- díjat
további tranzakciók esetén HUF
számít fel. Az akció 2021.10.30-ig
21,- díjat számít fel. (14))
érvényes. (14))
Számlavezetési díj
Számlavezetési díj
HUF 600.021,- / könyvelési tétel (a
forintszámla esetén forintszámla esetén HUF 600.021,- / könyvelési tétel (a
Bank akciósan HUF 21,- + 0,6 %, de
Számlavezetési díj Pti. törvény
Számlavezetési díj Pti. törvény Bank akciósan* HUF 21,- + 0,6 %,
maximum
HUF
600.021,díjat
számít
(12)
(12)
hatálya alá tartozó
hatálya alá tartozó
de maximum HUF 600.021,- díjat
fel tételenként. Az akció 2021.10.30készpénz tranzakciók (13)
készpénz tranzakciók (13)
számít fel tételenként.(14))
(14
ig érvényes. ))
esetén
esetén
HUF 6.030,- / könyvelési tétel (a Bank
HUF 6.030,- / könyvelési tétel (a
akciósan HUF 30,- + 0,3 %, de
Bank akciósan* HUF 30,- + 0,3 %,
maximum HUF 6.030,- díjat számít
Számlavezetési díj
Számlavezetési díj
de maximum HUF 6.030,- díjat
fel tételenként, eltekintve a kártyás
devizaszámla esetén devizaszámla esetén számít fel tételenként, eltekintve a
fizetési tranzakcióktól, ahol minden
Számlavezetési díj Pti. törvény
Számlavezetési díj Pti. törvény kártyás fizetési tranzakcióktól, ahol
naptári
év
első
tranzakciója
után
HUF
(12) hatálya alá tartozó nem
(12) hatálya alá tartozó nem
minden naptári év első tranzakciója
830,- díjat, majd a további
készpénz tranzakciók esetén
készpénz tranzakciók esetén
után HUF 830,- díjat, majd a
tranzakciók esetén HUF 30,- díjat
további tranzakciók esetén HUF
számít fel. Az akció 2021.10.30-ig
30,- díjat számít fel. (14))
érvényes. (14))
Számlavezetési díj
Számlavezetési díj
HUF 600.030,- / könyvelési tétel (a
devizaszámla esetén devizaszámla esetén HUF 600.030,- / könyvelési tétel (a
Bank akciósan HUF 30,- + 0,6 %, de
Számlavezetési díj Pti. törvény
Számlavezetési díj Pti. törvény Bank akciósan* HUF 30,- + 0,6 %,
maximum HUF 600.030,- díjat számít (12)
(12) hatálya alá tartozó
hatálya alá tartozó
de maximum HUF 600.030,- díjat
fel tételenként. Az akció 2021.10.30készpénz tranzakciók (13)
készpénz tranzakciók (13)
számít fel tételenként. (14))
ig érvényes. (14))
esetén
esetén
3
A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének 3 A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének
0,01%-a, minimum a fent feltüntetett összeg. A minimumként 0,01%-a, minimum a fent feltüntetett összeg. A minimumként
feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós* jelleggel
eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
eltekint.
4 A normál díj HUF 1.776,- / hó / számla, melyet a Bank akciós jelleggel
4 A normál díj HUF 1.776,- / hó / számla, melyet a Bank akciós*
nem számít fel. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
jelleggel nem számít fel.

11 / 17

UniCredit - Public

HIRDETMÉNY
Minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai
küldemény esetén. A Bank akciós jelleggel eltekint a számlacsomagban
meghatározott darabszám esetén a díj felszámításától. Az akció
2021.10.30-ig érvényes. A díjmentes havi 1 számlakivonat kiküldését
követően kiküldött kivonatok és egyéb küldemények postaköltsége a
mindenkori érvényes postai díjszabás szerint alakul, melynek részleteit
a „Kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű kondíciós lista
1. számú melléklete tartalmazza.
6 A számlacsomagokban foglalt - a mindenkori hatályos „Kondíciós lista
kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű dokumentum szerinti - 1 db
fizetési számla normál havi zárlati díja és a fenti díj különbözetének
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig
érvényes.
10
Az elsőként igényelt Corporate Maestro bankkártya Kibocsátói díjának
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig
érvényes.
16 A Mastercard Business bankkártya Kibocsátói díjának felszámításától
a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes. A
díjmentesség számlacsomagonként kizárólag 1 db bankkártyára
vonatkozik.
5

Minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai
küldemény esetén. A Bank akciós* jelleggel eltekint a
számlacsomagban meghatározott darabszám esetén a díj
felszámításától. A díjmentes havi 1 számlakivonat kiküldését
követően kiküldött kivonatok és egyéb küldemények postaköltsége a
mindenkori érvényes postai díjszabás szerint alakul, melynek
részleteit a „Kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű
kondíciós lista 1. számú melléklete tartalmazza.
5

A számlacsomagokban foglalt - a mindenkori hatályos „Kondíciós
lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű dokumentum szerinti 1 db fizetési számla normál havi zárlati díja és a fenti díj
különbözetének felszámításától a Bank akciós* jelleggel eltekint.
6

Az elsőként igényelt Corporate Maestro bankkártya Kibocsátói
díjának felszámításától a Bank akciós* jelleggel eltekint.
10

A Mastercard Business bankkártya Kibocsátói díjának
felszámításától a Bank akciós* jelleggel eltekint. A díjmentesség
számlacsomagonként kizárólag 1 db bankkártyára vonatkozik.
16

A.)/14. A „Kondíciós Lista az UniCredit Patika Csomaghoz” és a „Kondíciós Lista az UniCredit Praxis Csomaghoz” című dokumentumok
módosítással érintett részletei:
Eredeti szöveg 2021.10.30-ig

Módosítással érintett rész 2021.10.31-től
UniCredit Patika / Praxis Csomag
* Az akció 2022.04.30-ig érvényes.
UniCredit Patika / Praxis Csomag - I. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak / Forint- és devizaszámla
HUF 6.021,- / könyvelési tétel (a Bank
HUF 6.021,- / könyvelési tétel (a
akciósan HUF 21,- + 0,3 %, de
Bank akciósan* HUF 21,- + 0,3 %,
Számlavezetési díj
maximum HUF 6.021,- díjat számít Számlavezetési díj
de maximum HUF 6.021,- díjat
forintszámla és elkülönített
fel tételenként, eltekintve a kártyás forintszámla és elkülönített
számít fel tételenként, eltekintve a
számla esetén fizetési tranzakcióktól, ahol minden számla esetén kártyás fizetési tranzakcióktól, ahol
Számlavezetési díj Pti. törvény naptári év első tranzakciója után HUF Számlavezetési díj Pti. törvény
minden naptári év első tranzakciója
(11) hatálya alá tartozó nem
821,- díjat, majd a további (11) hatálya alá tartozó nem
után HUF 821,- díjat, majd a
készpénz tranzakciók esetén
tranzakciók esetén HUF 21,- díjat készpénz tranzakciók esetén
további tranzakciók esetén HUF
számít fel. Az akció 2021.10.30-ig
21,- díjat számít fel. (13))
érvényes. (13))
Számlavezetési díj
Számlavezetési díj
forintszámla és elkülönített
HUF 600.021,- / könyvelési tétel (a forintszámla és elkülönített
HUF 600.021,- / könyvelési tétel (a
számla esetén Bank akciósan HUF 21,- + 0,6 %, de számla esetén Bank akciósan* HUF 21,- + 0,6 %,
Számlavezetési díj Pti. törvény maximum HUF 600.021,- díjat számít Számlavezetési díj Pti. törvény
de maximum HUF 600.021,- díjat
(11)
hatálya alá tartozó
fel tételenként. Az akció 2021.10.30- (11) hatálya alá tartozó
számít fel tételenként.(13))
készpénz tranzakciók (12)
ig érvényes.(13))
készpénz tranzakciók (12)
esetén
esetén
HUF 6.030,- / könyvelési tétel (a Bank
HUF 6.030,- / könyvelési tétel (a
akciósan HUF 30,- + 0,3 %, de
Bank akciósan* HUF 30,- + 0,3 %,
maximum HUF 6.030,- díjat számít
Számlavezetési díj
Számlavezetési díj
de maximum HUF 6.030,- díjat
fel tételenként, eltekintve a kártyás
devizaszámla esetén devizaszámla esetén számít fel tételenként, eltekintve a
fizetési tranzakcióktól, ahol minden
Számlavezetési díj Pti. törvény
Számlavezetési díj Pti. törvény kártyás fizetési tranzakcióktól, ahol
naptári év első tranzakciója után HUF (11)
(11) hatálya alá tartozó nem
hatálya alá tartozó nem
minden naptári év első tranzakciója
830,- díjat, majd a további
készpénz tranzakciók esetén
készpénz tranzakciók esetén
után HUF 830,- díjat, majd a
tranzakciók esetén HUF 30,- díjat
további tranzakciók esetén HUF
számít fel. Az akció 2021.10.30-ig
30,- díjat számít fel. (13))
(13)
érvényes. )
Számlavezetési díj
Számlavezetési díj
HUF 600.030,- / könyvelési tétel (a
devizaszámla esetén devizaszámla esetén HUF 600.030,- / könyvelési tétel (a
Bank akciósan HUF 30,- + 0,6 %, de
Számlavezetési díj Pti. törvény
Számlavezetési díj Pti. törvény Bank akciósan* HUF 30,- + 0,6 %,
maximum
HUF
600.030,díjat
számít
(11)
(11)
hatálya alá tartozó
hatálya alá tartozó
de maximum HUF 600.030,- díjat
fel tételenként. Az akció 2021.10.30készpénz tranzakciók (12)
készpénz tranzakciók (12)
számít fel tételenként.(13))
(13)
ig érvényes. )
esetén
esetén
3 A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének
3 A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének
0,01%-a, minimum a fent feltüntetett összeg. A minimumként 0,01%-a, minimum a fent feltüntetett összeg. A minimumként
feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós* jelleggel
eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
eltekint.
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UniCredit - Public

HIRDETMÉNY
Minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai
küldemény esetén. A Bank akciós jelleggel eltekint a számlacsomagban
meghatározott darabszám esetén a díj felszámításától. Az akció
2021.10.30-ig érvényes. A díjmentes havi 1 számlakivonat kiküldését
követően kiküldött kivonatok és egyéb küldemények postaköltsége a
mindenkori érvényes postai díjszabás szerint alakul, melynek részleteit
a „Kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű kondíciós lista
1. számú melléklete tartalmazza.
5 A számlacsomagokban foglalt - a mindenkori hatályos „Kondíciós lista
kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű dokumentum szerinti - 1 db
fizetési számla normál havi zárlati díja és a fenti díj különbözetének
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig
érvényes.
9
Az elsőként igényelt Corporate Maestro bankkártya Kibocsátói díjának
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig
érvényes.
14 A fizetési számla havi zárlati díjának felszámításától a Bank akciós
jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
16
A Mastercard Business bankkártya Kibocsátói díjának felszámításától
a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes A
díjmentesség számlacsomagonként kizárólag 1 db bankkártyára
vonatkozik.
4

Minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai
küldemény esetén. A Bank akciós* jelleggel eltekint a
számlacsomagban meghatározott darabszám esetén a díj
felszámításától. A díjmentes havi 1 számlakivonat kiküldését
követően kiküldött kivonatok és egyéb küldemények postaköltsége a
mindenkori érvényes postai díjszabás szerint alakul, melynek
részleteit a „Kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű
kondíciós lista 1. számú melléklete tartalmazza.
4

A számlacsomagokban foglalt - a mindenkori hatályos „Kondíciós
lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű dokumentum szerinti 1 db fizetési számla normál havi zárlati díja és a fenti díj
különbözetének felszámításától a Bank akciós* jelleggel eltekint.
5

Az elsőként igényelt Corporate Maestro bankkártya Kibocsátói
díjának felszámításától a Bank akciós* jelleggel eltekint.
9

A fizetési számla havi zárlati díjának felszámításától a Bank akciós*
jelleggel eltekint.
14

A Mastercard Business bankkártya Kibocsátói díjának
felszámításától a Bank akciós* jelleggel eltekint. A díjmentesség
számlacsomagonként kizárólag 1 db bankkártyára vonatkozik.
16

A.)/15. A „Kondíciós Lista az UniCredit Társasházi Csomaghoz” című dokumentum módosítással érintett részletei:
Eredeti szöveg 2021.10.30-ig
Módosítással érintett rész 2021.10.31-től
* Az akció 2022.04.30-ig érvényes.
I. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak / Forint- és devizaszámla
HUF 6.011,- / könyvelési tétel (a Bank
HUF 6.011,- / könyvelési tétel (a
akciósan HUF 11,- + 0,3 %, de
Bank akciósan* HUF 11,- + 0,3 %,
maximum HUF 6.011,- díjat számít
Számlavezetési díj
Számlavezetési díj
de maximum HUF 6.011,- díjat
fel tételenként, eltekintve a kártyás
forintszámla esetén forintszámla esetén számít fel tételenként, eltekintve a
fizetési tranzakcióktól, ahol minden
Számlavezetési díj Pti. törvény
Számlavezetési díj Pti. törvény kártyás fizetési tranzakcióktól, ahol
naptári év első tranzakciója után HUF (11)
(11)
hatálya alá tartozó nem
hatálya alá tartozó nem
minden naptári év első tranzakciója
811,- díjat, majd a további
készpénz tranzakciók esetén
készpénz tranzakciók esetén
után HUF 811,- díjat, majd a
tranzakciók esetén HUF 11,- díjat
további tranzakciók esetén HUF
számít fel. Az akció 2021.10.30-ig
11,- díjat számít fel. (13))
(13)
érvényes. )
Számlavezetési díj
Számlavezetési díj
HUF 600.011,- / könyvelési tétel (a
forintszámla esetén forintszámla esetén HUF 600.011,- / könyvelési tétel (a
Bank akciósan HUF 11,- + 0,6 %, de
Számlavezetési díj Pti. törvény
Számlavezetési díj Pti. törvény Bank akciósan* HUF 11,- + 0,6 %,
maximum HUF 600.011,- díjat számít (11)
(11) hatálya alá tartozó
hatálya alá tartozó
de maximum HUF 600.011,- díjat
fel tételenként. Az akció 2021.10.30készpénz tranzakciók (12)
készpénz tranzakciók (12)
számít fel tételenként.(13))
ig érvényes.(13))
esetén
esetén
HUF 6.030,- / könyvelési tétel (a Bank
HUF 6.030,- / könyvelési tétel (a
akciósan HUF 30,- + 0,3%, de
Bank akciósan* HUF 30,- + 0,3%, de
maximum HUF 6.030,- díjat számít
Számlavezetési díj
Számlavezetési díj
maximum HUF 6.030,- díjat számít
fel tételenként, eltekintve a kártyás
devizaszámla esetén devizaszámla esetén fel tételenként, eltekintve a kártyás
fizetési tranzakcióktól, ahol minden
Számlavezetési díj Pti. törvény
Számlavezetési díj Pti. törvény fizetési tranzakcióktól, ahol minden
naptári
év
első
tranzakciója
után
HUF
(11) hatálya alá tartozó nem
(11) hatálya alá tartozó nem
naptári év első tranzakciója után
830,- díjat, majd a további
készpénz tranzakciók esetén
készpénz tranzakciók esetén
HUF 830,- díjat, majd a további
tranzakciók esetén HUF 30,- díjat
tranzakciók esetén HUF 30,- díjat
számít fel. Az akció 2021.10.30-ig
számít fel. (13))
érvényes. (13))
Számlavezetési díj
Számlavezetési díj
HUF 600.030,- / könyvelési tétel (a
devizaszámla esetén devizaszámla esetén HUF 600.030,- / könyvelési tétel (a
Bank akciósan HUF 30,- + 0,6%, de
Számlavezetési díj Pti. törvény
Számlavezetési díj Pti. törvény Bank akciósan* HUF 30,- + 0,6%, de
maximum HUF 600.030,- díjat számít (11)
(11) hatálya alá tartozó
hatálya alá tartozó
maximum HUF 600.030,- díjat
fel tételenként. Az akció 2021.10.30készpénz tranzakciók (12)
készpénz tranzakciók (12)
számít fel tételenként.(13))
ig érvényes.(13))
esetén
esetén
3
A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének 3 A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének
0,01%-a, minimum a fent feltüntetett összeg. A minimumként 0,01%-a, minimum a fent feltüntetett összeg. A minimumként
feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós* jelleggel
eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes
eltekint.
4
Minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai 4 Minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai
küldemény esetén. A Bank akciós jelleggel eltekint a számlacsomagban küldemény esetén. A Bank akciós* jelleggel eltekint a
meghatározott darabszám esetén a díj felszámításától. Az akció számlacsomagban meghatározott darabszám esetén a díj
2021.10.30-ig érvényes. A díjmentes havi 1 számlakivonat kiküldését felszámításától. A díjmentes havi 1 számlakivonat kiküldését
követően kiküldött kivonatok és egyéb küldemények postaköltsége a követően kiküldött kivonatok és egyéb küldemények postaköltsége a
mindenkori érvényes postai díjszabás szerint alakul, melynek részleteit mindenkori érvényes postai díjszabás szerint alakul, melynek
a „Kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű kondíciós lista részleteit a „Kondíciós lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű
1. számú melléklete tartalmazza.
kondíciós lista 1. számú melléklete tartalmazza.
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A számlacsomagokban foglalt - a mindenkori hatályos „Kondíciós lista
kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű dokumentum szerinti - 1 db
fizetési számla normál havi zárlati díja és a fenti díj különbözetének
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig
érvényes.
9 Az elsőként igényelt Corporate Maestro bankkártya Kibocsátói díjának
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig
érvényes.
14 A fizetési számla havi zárlati díjának felszámításától a Bank akciós
jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes.
16 A Mastercard Business bankkártya Kibocsátói díjának felszámításától
a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021.10.30-ig érvényes A
díjmentesség számlacsomagonként kizárólag 1 db bankkártyára
vonatkozik.
5

A számlacsomagokban foglalt - a mindenkori hatályos „Kondíciós
lista kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű dokumentum szerinti 1 db fizetési számla normál havi zárlati díja és a fenti díj
különbözetének felszámításától a Bank akciós* jelleggel eltekint.
5

Az elsőként igényelt Corporate Maestro bankkártya Kibocsátói
díjának felszámításától a Bank akciós* jelleggel eltekint.
9

A fizetési számla havi zárlati díjának felszámításától a Bank akciós*
jelleggel eltekint.
14

A Mastercard Business bankkártya Kibocsátói díjának
felszámításától a Bank akciós* jelleggel eltekint. A díjmentesség
számlacsomagonként kizárólag 1 db bankkártyára vonatkozik.
16

B.)1. A „Kondíciós Lista Kisvállalati ügyfelek részére” című dokumentum módosítással érintett részletei:
Eredeti szöveg 2021.10.30-ig
Módosítással érintett rész 2021.10.31-től
II. Fizetési forgalom - Jóváírások - C) Devizában - EGT-n belülről érkező tranzakciók esetében, EUR devizanemben
Díjmentes
(A normál díj 0,05 %, min. EUR 10,- ,
2. Elszámolás devizaszámla
max. EUR 50,- vagy ennek megfelelő 2. Elszámolás devizaszámla
javára - A beérkezés
nellenérték más devizában, melyet a javára - A beérkezés
Díjmentes
devizanemében
Bank akciós jelleggel nem számít fel.
devizanemében
Az akció visszavonásig, de legkésőbb
2021.10.30-ig tart.
Díjmentes
(A normál díj 0,05 %, min. EUR 10,- ,
2. Elszámolás devizaszámla
2. Elszámolás devizaszámla
max. EUR 50,- vagy ennek megfelelő
javára - A beérkezés
javára - A beérkezés
ellenérték más devizában, melyet a
Díjmentes
devizanemétől
devizanemétől
Bank akciós jelleggel nem számít fel.
eltérő devizanemben
eltérő devizanemben
Az akció visszavonásig, de legkésőbb
2021.10.30-ig tart.

C.)/1. A „Kondíciós Lista Kisvállalati ügyfelek részére Betéti Bankkártya kondíciók” című dokumentum módosítással érintett részletei:
Eredeti szöveg 2021.10.30-ig
-

Módosítással érinett rész 2021.10.31-től
*** Az akció 2022.04.30-ig érvényes.
Kártya díjak
PIN-kód megváltoztatása
PIN-kód megváltoztatása
200 Ft (A normál díj 800 Ft, melynek
bármely, az érintett
bármely, az érintett
200 Ft (A normál díj 800 Ft, melynek
felszámításától a Bank akciós jelleggel
kondíciós listában szereplő
kondíciós listában
felszámításától a Bank akciós***
eltekint. Az akció visszavonásig
betéti bankkártya típus
szereplő betéti
jelleggel eltekint.)V11
érvényes)V11
esetén
bankkártya típus esetén
V1: A díj számítási módja: a bankkártyával az esedékességet megelőző
V1: A díj számítási módja: a bankkártyával az esedékességet megelőző
12 hónap alatt bonyolított sikeres és lekönyvelt éves vásárlási, Deposit
12 hónap alatt bonyolított sikeres és lekönyvelt éves vásárlási,
kártya esetében készpénzbefizetési forgalom összegének 0,1%-a,
Deposit kártya esetében készpénzbefizetési forgalom összegének
minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett összeg
0,1%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett
feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció
összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós*** jelleggel eltekint.
visszavonásig érvényes.
Tranzakciós díjak
Készpénzfelvét díja belföldi
Készpénzfelvét díja
UniCredit ATM-en V10
belföldi UniCredit ATM-en
0,967%, minimum 419 Ft (A Bank V10
bármely, az érintett
bármely, az érintett
0,967%, minimum 419 Ft (A Bank
akciós jelleggel 0,6%, min. 210,- Ft-ot
kondíciós listában szereplő
kondíciós listában
akciós*** jelleggel 0,6%, min. 210,- Ftszámít fel. Az akció visszavonásig
betéti bankkártya típus
szereplő betéti
ot számít fel.)
érvényes.)
esetén, kivéve Deposit
bankkártya típus esetén,
kártya
kivéve Deposit kártya

C.)/2. Az „Elektronikus szolgáltatások Kondíciós Listája Kisvállalati ügyfelek részére” című dokumentum módosítással érintett
részletei:
Eredeti szöveg 2021.10.30-ig
-

Módosítással érintett rész 2021.10.31-től
** Az akció 2022.04.30-ig érvényes.
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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.)

Értesítés a díj- és
kamatterhelésekről.
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.)

Egyszeri belépési díj SpectraNet Internet Banking
Light esetén
Egyszeri belépési díj SpectraNet Mobil Banking
Light esetén
Token használatával
történő hitelesítés esetén Token blokkolás feloldás
mToken használatával
történő hitelesítés esetén mToken használatának díja
ViCA használatával történő
hitelesítés esetén - ViCA
használatának díja
Egyéb díjak - Telefonos
segítségnyújtás
Egyéb díjak - Kitiltás
feloldása

Egyéb díjak - Telefonos
segítségnyújtás
Egyéb díjak - Kitiltás
feloldása
Egyéb díjak - Új kezdeti
bejelentkezési jelszó
küldése
Egyéb díjak - Új aláírási
jelszó beállítása elfelejtett
régi aláírási jelszó esetén
Egyéb díjak - Ügyfélprogram
regisztráció

II. SMS SZOLGÁLTATÁS - 3. Hitelkártyához kötődő SMS szolgáltatások
Értesítés a napi záró
egyenlegről - hitelkeret
tartozás összegéről. (A
Díjmentes
Bank csak akkor küldi, ha az
Díjmentes
(A normál díj 36,- Ft/üzenet melyet a előző munkanapi
(A normál díj 36,- Ft/üzenet melyet a
Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az egyenleghez képest változás
Bank akciós** jelleggel nem számít fel.)
történt. A napi záró egyenleg
akció visszavonásig érvényes.)
nem tartalmazza a már
engedélyezett, de még nem
könyvelt tranzakciókat.)

Díjmentes
(A normál díj 36,- Ft/üzenet melyet a
Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az
akció visszavonásig érvényes.)

Díjmentes
(A normál díj 36,- Ft/üzenet melyet a
Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az
akció visszavonásig érvényes.)

Értesítés a díj- és
kamatterhelésekről.
Értesítés a
számlakivonatról: teljes
tartozás összegéről (záró
egyenleg a fordulónapon),
a minimum befizetendő
összegről és a befizetési
határidőről. (Csak a

Díjmentes
(A normál díj 36,- Ft/üzenet melyet a
Bank akciós** jelleggel nem számít fel.)

Díjmentes
(A normál díj 36,- Ft/üzenet melyet a
Bank akciós** jelleggel nem számít fel.)

fordulónapot követő első
banki munkanapon kerül
megküldésre.)

III. SPECTRANET INTERNET BANKING ÉS MOBIL BANKING
Díjmentes
Egyszeri belépési díj Díjmentes
(A normál díj 2.000,- Ft, melyet a Bank
SpectraNet Internet
(A normál díj 2.000,- Ft, melyet a Bank
akciós jelleggel nem számít fel. Az akció
Banking Light esetén
akciós** jelleggel nem számít fel.)
visszavonásig érvényes.)
Díjmentes
Egyszeri belépési díj Díjmentes
(A normál díj 2.000,- Ft, melyet a Bank
SpectraNet Mobil Banking (A normál díj 2.000,- Ft, melyet a Bank
akciós jelleggel nem számít fel. Az akció
Light esetén
akciós** jelleggel nem számít fel.)
visszavonásig érvényes.)
Díjmentes
Token használatával
Díjmentes
(A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank
történő hitelesítés esetén
(A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank
akciós jelleggel nem számít fel. Az akció
- Token blokkolás feloldás akciós** jelleggel nem számít fel.)
visszavonásig érvényes.)
Díjmentes
mToken használatával
Díjmentes
(A normál díj 150,- Ft / hó, melyet a történő hitelesítés esetén
(A normál díj 150,- Ft / hó, melyet a
Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az - mToken használatának
Bank akciós** jelleggel nem számít fel.)
akció visszavonásig érvényes)
díja
Díjmentes
(A normál díj 150,- Ft / hó, melyet a ViCA használatával
Díjmentes
Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az történő hitelesítés esetén
(A normál díj 150,- Ft / hó, melyet a
akció visszavonásig, de legalább 2020. - ViCA használatának díja
Bank akciós** jelleggel nem számít fel.)
december 31-ig érvényes)
Díjmentes
Díjmentes
(A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank Egyéb díjak - Telefonos
(A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank
akciós jelleggel nem számít fel. Az akció segítségnyújtás
akciós** jelleggel nem számít fel.)
visszavonásig érvényes.)
Díjmentes
Díjmentes
(A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank Egyéb díjak - Kitiltás
(A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank
akciós jelleggel nem számít fel. Az akció feloldása
akciós** jelleggel nem számít fel.)
visszavonásig érvényes.)
IV. TELEPÍTETT SPECTRA ÉS SPECTRA LIGHT ÜGYFÉLPROGRAM
Díjmentes
Díjmentes
(A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank Egyéb díjak - Telefonos
(A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank
akciós jelleggel nem számít fel. Az akció segítségnyújtás
akciós** jelleggel nem számít fel.)
visszavonásig érvényes.)
Díjmentes
Díjmentes
(A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank Egyéb díjak - Kitiltás
(A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank
akciós jelleggel nem számít fel. Az akció feloldása
akciós** jelleggel nem számít fel.)
visszavonásig érvényes.)
Díjmentes
Egyéb díjak - Új kezdeti
Díjmentes
(A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank
bejelentkezési jelszó
(A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank
akciós jelleggel nem számít fel. Az akció
küldése
akciós** jelleggel nem számít fel.)
visszavonásig érvényes.)
Díjmentes
Egyéb díjak - Új aláírási
Díjmentes
(A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank jelszó beállítása
(A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank
akciós jelleggel nem számít fel. Az akció elfelejtett régi aláírási
akciós** jelleggel nem számít fel.)
visszavonásig érvényes.)
jelszó esetén
Díjmentes
Egyéb díjak Díjmentes
(A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank
Ügyfélprogram
(A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank
akciós jelleggel nem számít fel. Az akció
regisztráció
akciós** jelleggel nem számít fel.)
visszavonásig érvényes.)
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Egyéb díjak - Új egyedi
telepítési programazonosító
generálása

Díjmentes
(A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank
akciós jelleggel nem számít fel. Az akció
visszavonásig érvényes.)

Egyéb díjak - Új egyedi
telepítési
programazonosító
generálása

Díjmentes
(A normál díj 1.000,- Ft, melyet a Bank
akciós** jelleggel nem számít fel.)

D.)/1. A „Kisvállalati devizaszámla és deviza számlacsomagok kondíciós listája kisvállalati ügyfelek részére” című dokumentum
módosítással érintett részletei:
Eredeti szöveg 2021.10.30-ig
-

Elszámolás
devizaszámla javára
(beleértve a beérkező
SEPA átutalásokat is) a
beérkezés
devizanemében

Elszámolás
devizaszámla javára
(beleértve a beérkező
SEPA átutalásokat is) a
beérkezés
devizanemétől eltérő
devizanemben

Elszámolás
devizaszámla javára
(beleértve a beérkező
SEPA átutalásokat is) a
beérkezés
devizanemében

Elszámolás
devizaszámla javára
(beleértve a beérkező
SEPA átutalásokat is) a
beérkezés
devizanemétől eltérő
devizanemben

Elszámolás
devizaszámla javára
(beleértve a beérkező
SEPA átutalásokat is) a
beérkezés
devizanemében

Módosítással érintett rész 2021.10.31-től
**** Az akció visszavonásig, de legkésőbb 2021.12.15-ig érvényes.
Deviza Start számlacsomag
EGT-n belülről
érkező
tranzakciók
Díjmentes
Elszámolás
Díjmentes
esetében, EUR
devizaszámla
(A normál díj 0,050 %, min. EUR 6,-,
devizanemben
javára
max. EUR 50,- vagy ennek megfelelő
(beleértve a
Díjmentes
ellenérték más devizában, melyet a
beérkező SEPA
(A normál díj 0,050 %, min. EUR 6,Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az
átutalásokat is)
, max. EUR 50,- vagy ennek
akció visszavonásig, de legkésőbb
a beérkezés
Egyéb esetben
megfelelő
ellenérték
más
2021. december 15-ig tart.
devizanemében
devizában, melyet a Bank
akciós**** jelleggel nem számít
fel.)
EGT-n belülről
érkező
Elszámolás
tranzakciók
Díjmentes
devizaszámla
Díjmentes
esetében, EUR
javára
(A normál díj 0,050 %, min. EUR 6,-,
devizanemben
(beleértve a
max. EUR 50,- vagy ennek megfelelő
beérkező SEPA
Díjmentes
ellenérték más devizában melyet a
átutalásokat is)
(A normál díj 0,050 %, min. EUR 6,Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az
a beérkezés
, max. EUR 50,- vagy ennek
akció visszavonásig, de legkésőbb
devizanemétől
Egyéb esetben
megfelelő
ellenérték
más
2021. december 15-ig tart
eltérő
devizában melyet a Bank
devizanemben
akciós**** jelleggel nem számít
fel.)
Deviza Aktív számlacsomag
EGT-n belülről
érkező
Elszámolás
tranzakciók
Díjmentes
Díjmentes
devizaszámla
esetében, EUR
(A normál díj EUR 3,- / tétel vagy ennek javára
devizanemben
megfelelő ellenérték más devizában, (beleértve a
Díjmentes
melyet a Bank akciós jelleggel nem beérkező SEPA
(A normál díj EUR 3,- / tétel vagy
számít fel. Az akció visszavonásig, de átutalásokat is)
ennek megfelelő ellenérték más
legkésőbb 2021. December 15-éig tart) a beérkezés
Egyéb esetben
devizában, melyet a Bank
devizanemében
akciós**** jelleggel nem számít
fel.)
EGT-n belülről
Elszámolás
érkező
devizaszámla
tranzakciók
Díjmentes
Díjmentes
javára
esetében, EUR
(A normál díj EUR 3,- / tétel vagy ennek (beleértve a
devizanemben
megfelelő ellenérték más devizában, beérkező SEPA
Díjmentes
melyet a Bank akciós jelleggel nem átutalásokat is)
(A normál díj EUR 3,- / tétel vagy
számít fel. Az akció visszavonásig, de a beérkezés
ennek megfelelő ellenérték más
legkésőbb 2021. December 15-éig tart) devizanemétől
Egyéb esetben
devizában, melyet a Bank
eltérő
akciós**** jelleggel nem számít
devizanemben
fel.)
Kisvállalati devizaszámla csomag
EGT-n belülről
érkező
tranzakciók
Díjmentes
Elszámolás
Díjmentes
esetében, EUR
devizaszámla
(A normál díj 0,05 %, min. EUR 5,-, max.
devizanemben
javára
EUR 50,- vagy ennek megfelelő
(beleértve a
Díjmentes
ellenérték más devizában, melyet a
beérkező SEPA
(A normál díj 0,05 %, min. EUR 5,-,
Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az
átutalásokat is)
max. EUR 50,- vagy ennek
akció visszavonásig, de legkésőbb
a beérkezés
Egyéb esetben
megfelelő
ellenérték
más
2021. december 15-ig tart)
devizanemében
devizában, melyet a Bank
akciós**** jelleggel nem számít
fel.)
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Elszámolás
devizaszámla javára
(beleértve a beérkező
SEPA átutalásokat is) a
beérkezés
devizanemétől eltérő
devizanemben

Díjmentes
(A normál díj 0,05 %, min. EUR 5,-, max.
EUR 50,- vagy ennek megfelelő
ellenérték más devizában, melyet a
Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az
akció visszavonásig, de legkésőbb
2021. december 15-ig tart)

Elszámolás
devizaszámla
javára
(beleértve a
beérkező SEPA
átutalásokat is)
a beérkezés
devizanemétől
eltérő
devizanemben

EGT-n belülről
érkező
tranzakciók
esetében, EUR
devizanemben

Díjmentes

Egyéb esetben

Díjmentes
(A normál díj 0,05 %, min. EUR 5,-,
max. EUR 50,- vagy ennek
megfelelő
ellenérték
más
devizában, melyet a Bank
akciós**** jelleggel nem számít
fel.)

E.)/1. A „Kisvállalati Forint Számlacsomagok Kondíciós Listája - Kisvállalati ügyfelek részére (FixPont)” című dokumentum
módosítással érintett részletei:
Eredeti szöveg 2021.10.30-ig
** A Bank a jelen kondíciós listában meghatározott „Számlacsomag havi
díj” elnevezésű kondíció mértékét nem emeli a számlanyitás dátuma
szerinti naptári negyedév utolsó napját követő 2 évig akciós jelleggel. Az
akció 2021.december 31-ig tart.

Módosítással érintett rész 2021.10.31-től
**** Az akció 2023.12.31-ig érvényes.
** A Bank a jelen kondíciós listában meghatározott „Számlacsomag
havi díj” elnevezésű kondíció mértékét nem emeli a számlanyitás
dátuma szerinti naptári negyedév utolsó napját követő 2 évig
akciós**** jelleggel.

A fent megnevezett kondíciós listák jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.
Budapest, 2021. augusztus 30.
UniCredit Bank Hungary Zrt.
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