UniCredit - Public

ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK KONDÍCIÓS LISTÁJA
KISVÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE
Érvényes 2021.10.31-től a következő Kondíciós Lista megjelenéséig.
Közzététel napja: 2021.10.26.
Telefonbank, SMS Szolgáltatás, SpectraNet Internet Banking, SpectraNet Mobil Banking
telepített Spectra és Spectra Light ügyfélprogram
A változásokat a Bank piros betűszínnel és dőlt / félkövér betűtípussal jelöli a kondíciós listában.
I. TELEFONBANK
Egyszeri belépési díj
Szolgáltatási díj

Díjmentes

II. SMS SZOLGÁLTATÁS
1. Fizetési számlához kötődő SMS szolgáltatások
Értesítés a fizetési számlán történő jóváírásokról*

(Nem tartalmazza a díjjóváírásokat, valamint a kamatjóváírások közül csak a betétlekötéssel kapcsolatos jóváírásokat tartalmazza.)

Értesítés a fizetési számlán történő terhelésről*

(A díj- és kamatterhelések közül csak a hiteltörlesztéssel kapcsolatos terheléseket tartalmazza.)

Értesítés a beérkezett csoportos beszedésekről
Értesítés fedezetlen megbízásokról (HUF számlán – HUF devizanemben)
Értesítés a betéti kártya tranzakciók tényleges terheléséről*
Egyenleg értesítések
A fizetési számla felhasználható egyenlegének banki munkanapokon történő megküldése
A fizetési számla felhasználható egyenlegének heti egyszeri - a hét első banki munkanapján - történő megküldése
A fizetési számla felhasználható egyenlegének azon banki munkanapokon történő megküldése, amikor az előző
banki munkanaphoz képest változás történt
2. Betéti kártyához kötődő SMS szolgáltatások
Értesítés betéti kártyával történő sikeres, sikertelen és törölt vásárlásról*
Értesítés betéti kártyával történő sikeres, sikertelen és törölt készpénzfelvételről*
Értesítés a betéti kártyán elvégzett limitmódosításról
Egyenleg értesítések
Betéti kártya mögötti fizetési számlák együttes felhasználható egyenlegének banki munkanapokon történő
megküldése
Betéti kártya mögötti fizetési számlák együttes felhasználható egyenlegének heti egyszeri - a hét első banki
munkanapján - történő megküldése
Betéti kártya mögötti fizetési számlák együttes felhasználható egyenlegének azon banki munkanapokon történő
megküldése, amikor az előző banki munkanaphoz képest változás történt
3. Hitelkártyához kötődő SMS szolgáltatások
Értesítés a hitelkártyával történő sikeres, sikertelen és törölt készpénzfelvételről, vásárlásról
Értesítés a napi záró egyenlegről - hitelkeret tartozás összegéről

(A Bank csak akkor küldi, ha az előző munkanapi egyenleghez képest változás történt. A napi záró egyenleg nem tartalmazza a már
engedélyezett, de még nem könyvelt tranzakciókat.)

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.)

36 Ft / üzenet

36 Ft / üzenet

36 Ft / üzenet

36 Ft / üzenet

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

4. UniCredit SMS csomagok
A csomagokban foglalt egyes szolgáltatások díjaira a fenti kondíciók érvényesek.
A csomagban foglalt szolgáltatások - külön megrendelés esetén - a fenti többletszolgáltatásokkal, a fenti kondíciók szerint kibővíthetőek.
UniCredit SMS – Kártyafigyelő csomag az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza
- Értesítés betéti kártyával történő sikeres, sikertelen és törölt készpénzfelvételről, illetve vásárlásról*
- Értesítés a betéti kártyán elvégzett limitmódosításról
UniCredit SMS – Számlafigyelő csomag az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza
- Értesítés a fizetési számlán történő jóváírásokról*
-

(Nem tartalmazza a díjjóváírásokat, valamint a kamatjóváírások közül csak a betétlekötés végső lejáratával kapcsolatos jóváírásokat tartalmazza.)

Értesítés a fizetési számlán történő terhelésről*

(A díj- és kamatterhelések közül csak a hiteltörlesztéssel kapcsolatos terheléseket tartalmazza.)

Értesítés a betéti kártya tranzakciók tényleges terheléséről*
Értesítés a beérkezett csoportos beszedésekről
- Értesítés fedezetlen megbízásokról (HUF számlán – HUF devizanemben)
Díjak esedékessége: a tárgyhónapot követő első munkanap.
Az SMS szolgáltatásra vonatkozóan további részletek az UniCredit SMS szolgáltatás – ügyféltájékoztatóban találhatóak.
Az SMS szolgáltatás bármely hazai GSM szolgáltató hálózatába tartozó mobiltelefonszámra kérhető.
A fizetési számlára, illetve bankkártyára vonatkozó egyenlegértesítéseket banki munkanapon legkésőbb 12:00 óráig küldi meg a Bank. A fizetési
számla, illetve bankkártya tranzakciókra vonatkozó SMS értesítés a tranzakció végrehajtását követően rövid időn belül megküldésre kerül.
* A tranzakció részletei mellett az aktuális rendelkezésre álló egyenleg is megküldésre kerül.
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III. SPECTRANET INTERNET BANKING ÉS MOBIL BANKING
Egyszeri belépési díj
SpectraNet Internet Banking Light esetén
SpectraNet Internet Banking Plusz esetén
SpectraNet Mobil Banking Light esetén
SpectraNet Mobil Banking Plusz esetén
Szolgáltatási díj
SpectraNet Internet Banking Light esetén
SpectraNet Internet Banking Plusz esetén
SpectraNet Mobil Banking Light esetén
SpectraNet Mobil Banking Plusz esetén
SMS-ben megküldött jelszó alapján történő hitelesítés esetén
Bank által megküldött SMS díja
Token használatával történő hitelesítés esetén
Token használatának egyszeri díja
Token térítési díja új Token kiadása esetén (elvesztés,
megrongálás esetén)
Token blokkolás feloldás

Díjmentes
(A normál díj 2 000 Ft, melyet a Bank akciós** jelleggel nem számít fel.)
4 000 Ft
Díjmentes
(A normál díj 2 000 Ft, melyet a Bank akciós** jelleggel nem számít fel.)
4 000 Ft
500 Ft / hónap
1 000 Ft / hónap
500 Ft / hónap
1 000 Ft / hónap
36 Ft / üzenet
5 000 Ft / Token
5 000 Ft
Díjmentes
(A normál díj 1 000 Ft, melyet a Bank akciós** jelleggel nem számít fel.)

mToken használatával történő hitelesítés esetén
mToken használatának díja

Díjmentes
(A normál díj 150 Ft / hó, melyet a Bank akciós** jelleggel nem számít fel.)

ViCA használatával történő hitelesítés esetén
ViCA használatának díja
Egyéb díjak
Lekérdezések
Elektronikus számlakivonatra való áttérés
Átutalási és egyéb tranzakciós díjak
Telefonos segítségnyújtás
Kitiltás feloldása
Felhasználói azonosító módosítása
Áttérés Token használatával történő hitelesítésről, SMS-ben
megküldött jelszó alapján történő hitelesítésre, és fordítva
IV. TELEPÍTETT SPECTRA ÉS SPECTRA LIGHT ÜGYFÉLPROGRAM
Egyszeri belépési díj
Spectra Light esetén
Spectra esetén
Banki szolgáltatások elektronikus úton történő nyújtása
Spectra Light esetén
Spectra esetén
Egyéb díjak
Új programpéldány új helyszínre való telepítése
Új ügyfél beállítása már meglévő programpéldányba
Lekérdezések
Elektronikus számlakivonatra való áttérés
Átutalási és egyéb tranzakciós díjak
Telefonos segítségnyújtás
Kitiltás feloldása
Új kezdeti bejelentkezési jelszó küldése
Új aláírási jelszó beállítása elfelejtett régi aláírási jelszó esetén
Ügyfélprogram regisztráció
Új egyedi telepítési programazonosító generálása
Új telepítő CD (elvesztés esetén)
Helyszíni segítségnyújtás

Díjmentes
(A normál díj 150 Ft / hó, melyet a Bank akciós** jelleggel nem számít fel.)
Díjmentes
A kisvállalati ügyfelekre vonatkozó kondíciós lista szerint
Díjmentes
(A normál díj 1 000 Ft, melyet a Bank akciós** jelleggel nem számít fel.)
1 000 Ft

15 000 Ft
35 000 Ft
575 Ft / hónap
1 725 Ft / hónap
Az egyszeri belépési díjnak megfelelően
12 500 Ft / ügyfél
Díjmentes
Díjmentes
A kisvállalati ügyfelekre vonatkozó kondíciós lista szerint
Díjmentes
(A normál díj 1 000 Ft, melyet a Bank akciós** jelleggel nem számít fel.)
1 500 Ft
8 000 Ft / óra (Magyarország területén belül. A kiszállás idejébe az utazás
időtartama is beleszámít a budapesti központból.)

** Az akció 2022.04.30-ig érvényes.
V. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
A Bank a kondíciós listáiban feltüntetett minden egyes díjat évente egy alkalommal, az érintett kondíciós lista közzétételét megelőző naptári
hónapban publikált Központi Statisztikai Hivatal (KSH) éves fogyasztói árindex mértékével emeli, mely emeléstől az ügyfél számára a Bank kedvező
irányba eltérhet.
Jelen Kondíciós Lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos vonatkozó
üzletszabályzatokkal, a kisvállalati ügyfelekre vonatkozó aktuális Kondíciós Listával és Hirdetményekkel együtt érvényes.
„Fizetési számla” alatt 2014.03.15-t megelőzően megkötött szerződések esetében a bankszámlaként definiált számlák értendők.
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