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KONDÍCIÓS LISTA KISVÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE
BETÉTI BANKKÁRTYA KONDÍCIÓK

Hatályos 2021.11.30-tól a következő Kondíciós lista megjelenéséig.
Közzététel napja: 2021.11.29.
A változásokat a Bank piros betűszínnel és dőlt / félkövér betűtípussal jelöli a kondíciós listában egységes szerkezetben:
• A Google Pay szolgáltatás elérhetővé válik.
• Új, bankkártyához kapcsolódó csoportos opcionális utasbiztosítások elérhetőek.
A Mastercard és Maestro bankkártyák chip és érintő (contactless) funkcióval ellátva kerülnek kibocsátásra.
A Deposit kártyát a Bank 2019.08.15-től nem értékesíti.*
A Corporate Maestro, VISA Business és VISA Business Arany bankkártyákat a Bank 2021.03.01-től nem értékesíti.**
Megnevezés
Apple Pay szolgáltatás
Google Pay szolgáltatás
Igénylés feltétele
Kártya díjak
Kártya Kibocsátói díj
Kártya Tagsági díj
PIN-kód megváltoztatása
PIN-kód újraelőállítása
Pótkártya díja belföldönV14
Tranzakciós díjak
Jutalék vásárláskor V10
Készpénzfelvét díja belföldi UniCredit ATM-en V10
Készpénzfelvét díja külföldiV4 UniCredit ATM-en V10 V17
(készpénzfelvétel nem az EGT területén belül történt)
Készpénzfelvét díja külföldiV4 UniCredit ATM-en V10 V17
(készpénzfelvétel az EGT területén belül történt)
Készpénzfelvét díja belföldi egyéb ATM-en V10
Készpénzfelvét díja POS terminálon más bankban vagy
postahivatalban belföldön V10
Készpénzfelvét díja külföldi egyéb ATM-en V10 V17
(készpénzfelvétel nem az EGT területén belül történt)
Készpénzfelvét díja külföldi egyéb ATM-en V10 V17
(készpénzfelvétel az EGT területén belül történt)
Készpénzfelvét díja külföldi POS terminálon V10 V17
(készpénzfelvétel nem az EGT területén belül történt)
Készpénzfelvét díja külföldi POS terminálon V10 V17
(készpénzfelvétel az EGT területén belül történt)

Deposit kártya*
A szolgáltatásba
nem digitalizálható
bankkártya

Mastercard Business
bankkártya korábbi
Corporate Maestro**
kártyabirtokosok
számára

2021.03.01. előtt
igényelt Mastercard
Business és VISA
BusinessV8 bankkártya**

2 000 Ft
2 150 Ft V1
300 Ft
500 Ft
Nem lehetséges

Mastercard Business
Arany és 2021.03.01 előtt
igényelt VISA Business
Arany **V8 bankkártya

A szolgáltatásba digitalizálható bankkártya (kivéve Maestro és VISA bankkártyák)

3 870 Ft

Díjak esedékessége

-

Egyedi bírálat alapján
6 000 Ft

8 602 Ft

16 129 Ft

3 870 Ft V1
6 000 Ft V1
8 602 Ft V1
16 129 Ft V1
200 Ft (A normál díj 800 Ft, melynek felszámításától a Bank akciós*** jelleggel eltekint.)V11
300 Ft
300 Ft V12
300 Ft V12
300 Ft V12
500 Ft
850 Ft
850 Ft
Díjmentes

Az igénylést követően a kártya első
gyártásakor
Évente egy alkalommal utólag V2
Szolgáltatás igénybe-vételekor

0%
0,967%, minimum 419 Ft (A Bank akciós*** jelleggel 0,6%, min. 210 Ft-ot számít fel.)
Készpénzfelvételi tranzakció
könyvelési napjával megegyezően

1,397% + 3,22 EUR
0,967%, minimum 419 Ft
1,075% + 429 Ft, minimum 547 Ft
1,020% + 375 Ft, minimum 698 Ft

Nem lehetséges

1,720% + 3,22 EUR

Készpénzfelvételi tranzakció
könyvelési napjával megegyezően,
díjszámítás alapja a tranzakció
összege

1,075% + 429 Ft, minimum 547 Ft
1,720% + 5,37 EUR
1,020% + 375 Ft, minimum 698 Ft

Készpénzbefizetés díja belföldi UniCredit ATM-enV9 V10
Sürgősségi készpénzfelvétel díja külföldön V10
Ideiglenes, sürgősségi pótkártya díja külföldön V16
(2019.09.01-től kizárólag VISA bankkártyákra érhető el a
szolgáltatás)
Egyenleglekérdezés díja

2021.03.01-től
igényelt Mastercard
Business
bankkártya

Készpénzbefizetés tranzakció
könyvelési napjával megegyezően

Díjmentes
Nem lehetséges
Nem lehetséges

Nem lehetséges

241,34 EUR

241,34 EUR

241,34 EUR

Nem lehetséges

187,94 EUR

187,94 EUR

187,94 EUR

Szolgáltatás igénybe-vételekor

31 Ft
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Megnevezés

Deposit kártya*

UniCredit - Public

Mastercard Business
bankkártya korábbi
Corporate Maestro**
kártyabirtokosok
számára

Egyéb díjak, beállítások
Internetes Biztonsági Kód szolgáltatás V15
Kártyabirtokos személyére vonatkozó, bankkártyához kapcsolódó utasbiztosítás B1
STANDARD utazási biztosítás éves díja
Nem igényelhető
Nem igényelhető
GOLD utazási biztosítás éves díja
Nem igényelhető
Opcionálisan igényelhető utasbiztosítások a kártyabirtokos számára B1
Extra utasbiztosítás éves díja
6 000 Ft
Nem igényelhető
SPORT kiegészítő utazási biztosításB2 éves díja
6 000 Ft
Kártyabirtokossal együttutazó családtag személyére köthető, bankkártyához kapcsolódó utasbiztosításB1
Extra utasbiztosítás éves díja
Nem igényelhető
Sport kiegészítő utasbiztosítás B2 éves díja
SMS szolgáltatás

Nem lehetséges

Standard ATM napi készpénzfelvételi limitV5
Maximum beállítható napi ATM készpénzfelvételi limit
Standard ATM napi készpénzbefizetési limit
Egy tranzakció alkalmával maximálisan befizethető
bankjegyek darabszáma

Nem lehetséges

Standard POS napi

Standard Napi internet vásárlási

Nem lehetséges
limitV5

Napi használati gyakoriság limitV7
Érintő tranzakció összeg limit V13
Érvényességi idő
Kártyagyártáshoz és postai úton történő kiküldéshez
szükséges idő
Sürgősségi kártyakiadás
Sürgősségi és fiókba postázás kártyakiadás felára
Tranzakciós bizonylat bekérési díj - alkalmanként

2021.03.01. előtt
igényelt Mastercard
Business és VISA
BusinessV8 bankkártya**

Mastercard Business
Arany és 2021.03.01 előtt
igényelt VISA Business
Arany **V8 bankkártya

Díjmentes
Díjmentes

Díjmentes

Nem igényelhető

Nem igényelhető

Nem igényelhető

Díjmentes

5 350 Ft

5 350 Ft

4 100 Ft

6 000 Ft

6 000 Ft

6 000 Ft

Szolgáltatás igénylésekor

Szolgáltatás igénylésekor

6 000 Ft

Szolgáltatás igénylésekor

6 000 Ft

Mindenkor érvényes Elektronikus Szolgáltatások Kondíciós Listája Kisvállalati Ügyfelek részére dokumentum
alapján
100 000 Ft

Díjak esedékessége

250 000 Ft

250 000 Ft

Mindenkor érvényes Elektronikus
Szolgáltatások Kondíciós Listája
Kisvállalati Ügyfelek részére
dokumentum alapján

300 000 Ft

1 000 000 Ft
Nincs beállított limit
50 db

ATM limitmódosítás díja
limitV5

2021.03.01-től
igényelt Mastercard
Business
bankkártya

korlátlan
-

Standard limit és 500.000 Ft/nap összeghatár között 250 Ft/módosítás; 500.001 Ft/nap felett 1.000
Ft/módosítás V6
150 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
500 000 Ft
150 000 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
500 000 Ft
de legfeljebb a napi POS limit összege
8 db
10 db
10 db
10 db
15 000 Ft
3 év

Szolgáltatás igénybe-vételekor

-

10 banki munkanap
Tagsági díj
minimuma
Nem lehetséges

Tagsági díj minimuma

5 banki munkanap
Tagsági díj
Tagsági díj minimuma
minimuma
500 Ft

Díjmentes

Kártya gyártásakor
Szolgáltatás igénybe-vételekor

A díjak és költségek a terhelendő számla devizanemében kerülnek elszámolásra. Amennyiben a felmerülő díjak devizaneme eltér a terhelendő számla devizanemétől, akkor a Bankban mindenkor érvényes Kisvállalati ügyfelekre vonatkozó
devizaárfolyamok alapján történik a terhelés.
V1
V2
V4

A díj számítási módja: a bankkártyával az esedékességet megelőző 12 hónap alatt bonyolított sikeres és lekönyvelt éves vásárlási, Deposit kártya esetében készpénzbefizetési forgalom összegének 0,1%-a, minimum a feltüntetett
összeg. A minimumként feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós*** jelleggel eltekint.
Abban az esetben, ha az adott évben új kártya is legyártásra kerül (az előző bankkártya lejárata helyett), úgy a tagsági díj terhelése a meghosszabbítás hónapjában, azaz az első kártya kibocsátásának hónapjával megegyező hónapban
történik. Amennyiben nem kerül legyártásra új érvényességű kártya az adott évben, úgy a tagsági díj terhelésének napja az első kártya kibocsátásának hónapjával megegyező hónapot követő hónap első munkanapja az érintett évben.
Azok az országok, amelyekben az UniCredit Bankcsoporthoz tartozó bankok biztosítják a betéti kártyákkal történő készpénzfelvétel lehetőségét: Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Kazahsztán, Kirgizisztán,
Lengyelország, Németország, Olaszország, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna
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V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15

V16
V17
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A napi limitek a kártya igénylést követően megváltoztathatóak, kivétel Deposit kártya esetében. A választható összeg csak 50.000 Ft-tal osztható összeg lehet. A Napi internet vásárlási limit az interneten, virtuális POS terminálon
keresztül végrehajtott vásárlások napi maximális összegét határozza meg.
1.000.000 Ft feletti napi ATM limitbeállítás maximum 1 hetes időtartamra igényelhető és kizárólag a Bank egyedi bírálata alapján valamint a limitmódosítási igény bejelentését követő 2. munkanappal kerül beállításra.
Standard érték – Számlatulajdonos ettől eltérő értéket is meghatározhat. A Napi használati gyakorisági limitbe a készpénzbefizetés ATM-en tranzakciók nem számítanak bele.
A Visa International kártyatársaság (továbbiakban: VISA) logojával kibocsátott bankkártyák esetében, az ezen bankkártyákkal VISA EU régión kívül kezdeményezett és nem a VISA elszámoló devizanemében végzett minden tranzakcióra
a VISA speciális International Service Assessment díjat számít fel, amelynek mértéke jelenleg a hatályos VISA Operation Regulation szerint a tranzakció összegének 1%-a. A díjat a könyvelt tranzakciós összeg automatikusan tartalmazza.
A szolgáltatás a készpénzbefizetésre alkalmas UniCredit ATM-eken érhető el.
A tranzakció díja a könyvelési sordíj megfizetése alól nem mentesít.
UniCredit Bank Hungary Zrt. által üzemeltetett saját ATM-ek esetén nyújtott szolgáltatás.
2015. november 16. előtt kibocsátott VISA bankkártyára vonatkozó PIN kód újraelőállítási igény esetén a Bank – a PIN kód újraelőállítás díjának felszámítása mellett – pótkártyát és ahhoz kapcsolódó PIN kódot bocsát a kártyabirtokos
rendelkezésére.
Érintő funkcióval történő fizetés során alkalmazott limit, melyet a Nemzetközi Kártyatársaság határoz meg, és az ügyfél által nem módosítható. Ezen limitösszeg alatt PIN kód megadása minden egymást követő limit összeg alatti
hatodik tranzakció esetén szükséges, amennyiben közben nem történt bármilyen PIN kóddal hitelesített tranzakció.
Amennyiben a kártyabirtokos a kártyacserét nem a Bankkártya Üzletszabályzat 5.37. pontja szerinti okból (kártya kártyabirtokos birtokából történő kikerülése, elvesztése, ellopása, jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott használata)
kezdeményezi.
Internetes biztonsági kód szolgáltatás: a kártyával interneten keresztül bonyolított vásárlási tranzakciók biztonságosabbá tétele érdekében igénybe vehető, a kártyabirtokos magasabb biztonsági szintű beazonosítását lehetővé tevő
szolgáltatás. A szolgáltatás keretében a kártyabirtokos részére, az általa megadott, a kártyabirtokos alap adatai között nyilvántartott és a nyilvántartási rendszerben módosítható mobiltelefon-számra sms-ben egy tranzakciónként
különböző titkos karaktersorozat (személyes biztonsági elem) kerül megküldésre, amennyiben a kártyabirtokos az ezen szolgáltatásba bevont kártyájával internetes vásárlási tranzakciót kezdeményez, és az elfogadóhely a virtuális
fizetési felületen a kártyaelfogadás során alkalmazza az Internetes biztonsági kód szolgáltatáson alapuló hitelesítési eljárást. 2018. január 15. napjától igényelt kártyák esetében a szolgáltatás automatikusan aktiválásra kerül a kártya
aktiválásakor. A Bank 2019. május 15-én 16:30 és 19:30 között aktiválja a szolgáltatást a kisvállalati ügyfelek azon (még nem aktivált, de kibocsátott vagy aktív státuszú) bankkártyáin, melyek még nem rendelkeznek az Internetes
Biztonsági Kód szolgáltatással.
A Mastercard előírásainak változása alapján az Ideiglenes sürgősségi kártyapótlás külföldön szolgáltatás 2019. szeptember 1-jével a Mastercard kártyák tekintetében megszűnik.
A díjak meghatározása a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 924/2009/EK rendelete 2019. december 15. napján
hatályba lépő módosítása alapján és azzal összhangban történt; a jelen díjakkal kapcsolatos további információk a „Kondíciós Lista Kisvállalati ügyfelek részére” elnevezésű dokumentum Általános Feltételek 13. pontjában érhetők el.

*Az ezen bankkártyára vonatkozó kondíciók, az ezen időpontot megelőzően megkötött bankkártya szerződésekre irányadóak.
*** Az akció 2022.04.30-ig érvényes.
B1

Az utasbiztosítás szolgáltatója az Allianz Hungária Zrt., az utasbiztosítás szerződési feltételeit az „Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek” tartalmazza, amelyet azon bankkártyák esetében, amelyekhez ingyenes beépített
utasbiztosítás kapcsolódik, a bankkártya szerződés megkötésekor kap kézhez a bankkártya birtokos. Azon utasbiztosítások esetében, amelyek opcionálisan választhatók, az „Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek”-et a biztosítás
igénylésekor kapja meg a biztosítást igénylő bankkártya birtokos. Az utasbiztosítás csak aktív státuszú bankkártya esetén érvényes.
B2 SPORT kiegészítő biztosításként köthető a következő személyek részére:
• beépített vagy opcionális utasbiztosítással rendelkező bankkártya birtokosok;
• Extra utasbiztosítással rendelkező családtagjaik.
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 a mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltétek valamint Bankkártya Üzletszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi, azokkal együtt érvényes.
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