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HIRDETMÉNY
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. 2021. november 30-i hatállyal módosítja az alábbi kondíciós listáit:
A. Kondíciós Lista Kisvállalati ügyfelek részére Betéti Bankkártya kondíciók,
B. Széchenyi Program Kondíciós Lista
a következők szerint:
A módosítások lényege, hogy:
(1) a Google Pay szolgáltatás elérhetővé válik (A és B pontban megnevezett kondíciós lista érintett);
(2) a bank új, bankkártyához kapcsolódó csoportos opcionális utasbiztosításokat tesz elérhetővé, illetve egyéb helyesbítéseket tesz a biztosítások kapcsán (A
pontban megnevezett kondíciós lista érintett).
Kondíciós Lista Kisvállalati ügyfelek részére Betéti Bankkártya kondíciók
Módosítás előtti tartalom:
Megnevezés

Deposit kártya*

Mastercard Business
bankkártya korábbi
Corporate Maestro**
kártyabirtokosok számára

Apple Pay-be
nem
Apple Pay szolgáltatás
digitalizálható
bankkártya
Kártyákba beépített utasbiztosítások a kártyabirtokos számára B1
STANDARD utazási biztosításB4 éves díja

Opcionálisan igényelhető utasbiztosítások a kártyabirtokos számára B1
EXTRA kiegészítő utazási biztosításB6 éves díja
Sofőr utazási biztosításB7 éves díja

Nem lehetséges

SPORT kiegészítő utazási biztosításB6 éves díja

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

Apple Pay-be digitalizálható bankkártya (kivéve Maestro és VISA bankkártyák)

Nem lehetséges

A kártya Tagsági díja
magában foglalja

A kártya Tagsági díja
magában foglalja

Nem lehetséges

Nem lehetséges

Nem lehetséges

A kártya Tagsági díja
magában foglalja

Nem lehetséges
GOLD utazási biztosításB5 éves díja

2021.03.01-től
igényelt Mastercard
Business
bankkártya

Díjak esedékessége

-

Nem lehetséges

6 000 Ft V1

5 350 Ft V1

5 350 Ft V1

4 100 Ft V1

Nem lehetséges

Nem lehetséges

1 450 Ft V1

1 450 Ft V1

6 000 Ft V1

6 000 Ft V1

6 000 Ft V1

6 000 Ft V1

Szolgáltatás igénybevételekor, illetve
visszavonásig kötött biztosítás
esetén a biztosítás fordulóját követő
hónap első munkanapján B2

Kártyabirtokossal együttutazó személyéreB3 köthető, bankkártyához kapcsolódó utasbiztosításB1
Extra önálló kiegészítő utazási
B1
B2

B3
B4

biztosításB6

éves díja

Nem lehetséges

6 000

Ft V1

Szolgáltatás igénybevételekor, illetve
visszavonásig kötött biztosítás
esetén a biztosítás fordulóját követő
hónap első munkanapján B2

Az utasbiztosítás szolgáltatója az Allianz Hungária Zrt., az utasbiztosítás szerződési feltételeit az „Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek” tartalmazza, amelyet azon bankkártyák esetében, amelyek Tagsági díja magában
foglalja az utasbiztosítás díját is, a bankkártya szerződés megkötésekor kap kézhez a bankkártya birtokos. Azon utasbiztosítások esetében, amelyek díját a bankkártya Tagsági díja nem foglalja magában, 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.
Visszavonásig kötött utasbiztosítások esetén amennyiben az éves díj terhelésének napján a megjelölt számlán nem áll rendelkezésre kellő fedezet az esedékes biztosítási díj terheléséhez, abban az esetben a díjat az
évfordulójának napját követő 25. napon a Bank ismételten megpróbálja terhelni. Amennyiben az évfordulójának napját követő 25. nap bankmunkaszüneti napra esik, a Bank az ezt megelőző utolsó bankmunkanapon tesz
kísérletet az ismételt terhelésre. Ha a biztosítási díj kiegyenlítésére ezen a napon sem áll rendelkezésre kellő fedezet a folyószámlán, úgy a biztosítotti nyilatkozat aláírásával létrejött utasbiztosítás díj nem fizetés miatt a
biztosítás évfordulójának napjára visszamenőleges hatállyal megszűnik. A kockázatviselés biztosítási díj nem fizetés miatti megszűnése esetén új utasbiztosítás új biztosítotti nyilatkozat aláírásával köthető újra.
Az aktív státuszú UniCredit bankkártyával rendelkező kártyabirtokosok a velük együttutazó magánszemélyekre is köthetnek utasbiztosítást. E biztosítás tekintetében az együttutazó személyekre is az „Ügyél-tájékoztató és
szerződési feltételek”-ben foglaltak vonatkoznak.
A Standard szintű utasbiztosítás csak külföldi (földrajzilag Európához tartozó területekre, illetve a földrajzilag Európához nem tartozó területek közül kizárólag az Azori szigetek, Ciprus, Kanári szigetek, Madeira és Törökország
ázsiai területe) utazásokra, maximum 30 napos kint tartózkodásra, és nem fizikai munkavégzés céljából tett utazásra érvényes.

UniCredit - Public

HIRDETMÉNY
B5
B6

B7

A Gold szintű utasbiztosítás belföldi és külföldi (földrajzilag Európához tartozó területekre, illetve a földrajzilag Európához nem tartozó területek közül kizárólag az Azori szigetek, Ciprus, Kanári szigetek, Madeira és Törökország
ázsiai területe), maximum 30 napos, nem fizikai munkavégzés céljából tett utazásokra érvényes.
Az EXTRA kiegészítő vagy önálló csomag utasbiztosítás belföldi és külföldi (ha a biztosított nem töltötte be a 70. életévét, akkor a világ bármely országára, ha a biztosított betöltötte a 70. életévét, akkor csak a földrajzilag
Európához tartozó területeken, illetve a földrajzilag Európához nem tartozó területek közül kizárólag az Azori szigetek, Ciprus, Kanári szigetek, Madeira és Törökország ázsiai területén), maximum 30 napos, nem fizikai
munkavégzés céljából tett utazásokra érvényes. A Sport utasbiztosítás kiegészítő biztosításként köthető a beépített vagy opcionális utasbiztosítással rendelkező bankkártya birtokosok, illetve az Extra utasbiztosítással rendelkező
családtagjaik számára.
Az Allianz Hungária Zrt. 2019. október 1-jétől hatályos „Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek”-nek megfelelően 2019. október 1-jétől nem igényelhető. A már megkötött Sofőr biztosítások a lejárati időig változatlan
feltételek mellett hatályban maradnak.

Módosítás utáni tartalom:
Megnevezés

Deposit kártya*

Mastercard Business
bankkártya korábbi
Corporate Maestro**
kártyabirtokosok számára

2021.03.01-től igényelt
Mastercard Business
bankkártya

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

Díjak esedékessége

A szolgáltatásba
nem digitalizálható
A szolgáltatásba digitalizálható bankkártya (kivéve Maestro és VISA bankkártyák)
Google Pay szolgáltatás
bankkártya
Kártyabirtokos személyére vonatkozó, bankkártyához kapcsolódó utasbiztosítás B1
STANDARD utazási biztosítás éves díja
Nem igényelhető
Díjmentes
Díjmentes
Nem igényelhető
Nem igényelhető
GOLD utazási biztosítás éves díja
Nem igényelhető
Nem igényelhető
Nem igényelhető
Díjmentes

Szolgáltatás
igénylésekor

Opcionálisan igényelhető utasbiztosítások a kártyabirtokos számára B1
Extra utasbiztosítás éves díja
Nem igényelhető
SPORT kiegészítő utazási biztosításB2 éves díja

Szolgáltatás
igénylésekor

Apple Pay szolgáltatás

6 000 Ft

5 350 Ft

5 350 Ft

4 100 Ft

6 000 Ft

6 000 Ft

6 000 Ft

6 000 Ft

Kártyabirtokossal együttutazó családtag személyére köthető, bankkártyához kapcsolódó utasbiztosításB1
Extra utasbiztosítás éves díja
Nem igényelhető
Sport kiegészítő utasbiztosítás B2 éves díja
B1
B2

6 000 Ft
6 000 Ft

-

Szolgáltatás
igénylésekor

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.
SPORT kiegészítő biztosításként köthető a következő személyek részére:
• beépített vagy opcionális utasbiztosítással rendelkező bankkártya birtokosok;
• Extra utasbiztosítással rendelkező családtagjaik.

Széchenyi Program Kondíciós Lista – Széchenyi Kártya Folyószámlahitel
Módosítás előtti tartalom:
Megnevezés
Apple Pay szolgáltatás

Széchenyi kártya
Apple Pay-be digitalizálható bankkártya

Díjak esedékessége
-

Széchenyi kártya
A szolgáltatásba digitalizálható
bankkártya

Díjak esedékessége

Módosítás utáni tartalom:
Megnevezés
Apple Pay szolgáltatás
Google Pay szolgáltatás

-

A fent megnevezett kondíciós listák jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.
Budapest, 2021. november 29.
UniCredit Bank Hungary Zrt.

