UniCredit - Public

SZÉCHENYI PROGRAM KONDÍCIÓS LISTA

Hatályos: 2021. november 30-tól
A változásokat a Bank piros betűszínnel és dőlt / félkövér betűtípussal jelöli a kondíciós
listában.

Széchenyi Beruházási Hitel
A termék értékesítése 2020. július 7-től visszavonásig felfüggesztésre kerül. Ettől a
dátumtól a Bank nem fogad be új hitelkérelmet és nem köt új hitelszerződést erre a
termékre vonatkozóan a felfüggesztés visszavonásáig.

Hitelvizsgálati díj
Hitelkamat állami támogatás nélkül
Kamattámogatás mértéke1
Éves kezelési költség

Díjmentes
1 havi BUBOR + évi 4,5 %
5%
0,80% a hitelkeret kihasznált része után

Garantiqa kezesség díja a garantált hitelösszegre
vetítve2

évi 1,3%, min. 5.000 Ft

Garantiqa kezesség díja a garantált hitelösszegre
vetítve akciós kezességi díj alkalmazásával
érintett ügyletek esetén2,3

évi 0,875%, min. 5.000 Ft

Kezességi díjtámogatás mértéke a garantált
hitelösszegre vetítve 1

évi 0,5%

Kezességi díjtámogatás mértéke a garantált
hitelösszegre vetítve akciós kezességi díj
alkalmazásával érintett ügyletek esetén 1, 3

évi 0,4375%

A 2020-ban megkötött Széchenyi Kártya Program termékeihez kapcsolódó kamat- és kezességi díjtámogatást „A Kormány
1736/2019. (XII.19.). Korm. határozata a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról” és ezen
kormányhatározat esetleges módosításai szabályozzák. A kamattámogatás mértéke ügyletenként olyan módon kerül
meghatározásra, hogy a kamattámogatással csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb, mint 0%. A kezességi
díjtámogatás a Garantiqa által vállalt készfizető kezességvállalás éves díjának 50%-a azzal a korlátozással, hogy a támogatás
nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,5 %-át.
1

A számítás módját a „HIRDETMÉNY a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díjairól” dokumentum 1. sz.
melléklete tartalmazza.
2

3

Az akciós kezességi díjakat a 2019. október 8. és 2020. március 31. között a Garantiqához benyújtott új kezességi kérelmek
alapján létrejött ügyletekre lehet alkalmazni éven túli hitelek esetén a szerződéskötés évében, valamint az első teljes évre
kibocsátott számláknál. Azt követően az általános kezességi díjmértékek lépnek életbe. Részletesen lsd. a Garantiqa
Hirdetményében.
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Garantiqa kezesség díja a garantált hitelösszegre
vetítve, Ügyfél által fizetendő rész támogatás
esetén1

évi 0,8%

Garantiqa kezesség díja a garantált hitelösszegre
vetítve, Ügyfél által fizetendő rész támogatás
esetén, az akciós kezességi díj alkalmazásával
érintett ügyleteknél1, 3

évi 0,4375%

Szerződéskötési díj
Folyósítási jutalék
Különdíj (Számlaforgalom nem teljesítés díja)
Szerződésmódosítási díj / Részleges
előtörlesztési díj
Előtörlesztés (teljes kiegyenlítés esetén)

Értékbecsléshez kapcsolódó díjak

egyszeri 1,5 %
folyósításonként 15.000 Ft
1 % a szerződésben vállalt és a
ténylegesen teljesített forgalom közötti
különbözetre vetítve
a mindenkor érvényes „Hiteldíj kondíciós
lista kisvállalati ügyfelek részére” szerinti
Szerződésmódosítási díj
Díjmentes
a mindenkor érvényes „Hiteldíj kondíciós
lista kisvállalati ügyfelek részére”
díjszabása szerint

Széchenyi Forgóeszközhitel
A termék értékesítése 2020. július 7-től visszavonásig felfüggesztésre kerül. Ettől a
dátumtól a Bank nem fogad be új hitelkérelmet és nem köt új hitelszerződést erre a
termékre vonatkozóan a felfüggesztés visszavonásáig.
Hitelvizsgálati díj
Hitelkamat állami támogatás nélkül
Kamattámogatás4
Éves kezelési költség

Díjmentes
1 havi BUBOR + évi 5 %
3%
0,80% a hitelkeret kihasznált része után

A 2020-ban megkötött Széchenyi Kártya Program termékeihez kapcsolódó kamat- és kezességi díjtámogatást „A Kormány
1736/2019. (XII.19.)Korm. határozata a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról” és ezen
kormányhatározat esetleges módosításai szabályozzák. A kamattámogatás mértéke ügyletenként olyan módon kerül
meghatározásra, hogy a kamattámogatással csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen kevesebb, mint 0%. A kezességi
díjtámogatás a Garantiqa által vállalt készfizető kezességvállalás éves díjának 50%-a azzal a korlátozással, hogy a támogatás
nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,5 %-át.
4
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Garantiqa kezesség díja a garantált hitelösszegre
vetítve5

évi 1,6%, min. 5.000 Ft

Kezességi díjtámogatás mértéke a garantált
hitelösszegre vetítve6

évi 0,5 %

Garantiqa kezesség díja a garantált hitelösszegre
vetítve, Ügyfél által fizetendő rész támogatás
esetén6

évi 1,1%

Szerződéskötési díj
Folyósítási jutalék
Különdíj (Számlaforgalom nem teljesítés díja)
Szerződésmódosítási díj / Részleges
előtörlesztési díj
Előtörlesztés (teljes kiegyenlítés esetén)

Értékbecsléshez kapcsolódó díjak

egyszeri 1,5 %
folyósításonként 10.000 Ft
1 % a szerződésben vállalt és a
ténylegesen teljesített forgalom közötti
különbözetre vetítve
a mindenkor érvényes „Hiteldíj kondíciós
lista kisvállalati ügyfelek részére” szerinti
Szerződésmódosítási díj
Díjmentes
a mindenkor érvényes „Hiteldíj kondíciós
lista kisvállalati ügyfelek részére”
díjszabása szerint

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel
A termék értékesítése 2020. július 7-től felfüggesztésre kerül. Ettől a dátumtól a Bank
nem fogad be új hitelkérelmet és nem köt új hitelszerződést erre a termékre
vonatkozóan. A 2020. július 7-e előtt szerződött ügyletek esetében az adott ügylet
hosszabbítása és az éves felülvizsgálat kérése továbbra is biztosított.
Hitelkamat állami támogatás nélkül
Kamattámogatás mértéke6
5

1 havi BUBOR + évi 4 %
1%

A számítás módját a „HIRDETMÉNY a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díjairól” dokumentum 1. sz.
melléklete tartalmazza.
6 2020-ban kibocsátott kártyákhoz 10 millió forint hitelösszegig. 10 millió forint feletti hitelösszeg esetén is jár kamattámogatás a
10 millió forintot meg nem haladó részre. A 2019-ben megkötött Széchenyi Kártya Program termékeihez kapcsolódó kamat- és
kezességi díjtámogatást „A Kormány 1736/2019. (XII.19.)Korm. határozata a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói
támogatásának folytatásáról” és ezen kormányhatározat esetleges módosításai szabályozzák. A kamattámogatás mértéke
ügyletenként olyan módon kerül meghatározásra, hogy a kamattámogatással csökkentett ügyleti kamat mértéke ne legyen
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Éves kezelési költség

0,80% a hitelkeret kihasznált része után

Garantiqa kezesség díja a garantált hitelösszegre
vetítve7

évi 1,4%,

Kezességi díjtámogatás mértéke a garantált
hitelösszegre vetítve 8

évi 0,5 %

Garantiqa kezesség díja a garantált hitelösszegre
vetítve, Ügyfél által fizetendő rész támogatás
esetén8

évi 0,9%

Szerződéskötési díj ütemezett keretcsökkentés
esetén
Számlaforgalom nem teljesítés díja8

3 %, a csökkentett keret összegére
vetítve
1 % a szerződésben vállalt és a
ténylegesen teljesített forgalom közötti
különbözetre vetítve

Számlavezetés Széchenyi Kártya Folyószámlahitel vagy egyéb Széchenyi Kártya Program
termék igénybevétele esetén
A Széchenyi kártya folyószámlahitel folyósításához használható bármely, az UniCredit Bank
által a Széchenyi kártya folyószámlahitel igénylésére jogosult Ügyfelek részére ajánlott
folyószámla és számlacsomag. Széchenyi kártya folyószámlahitelhez vagy egyéb Széchenyi
Kártya Program termék igénybevételéhez nyitott új számla esetén az Ügyfelet az alábbi
kedvezmények illetik meg:
Számlanyitási díj

Díjmentes (2019.02.04-ét követően
nyitott Flexi Business forint számlákra
nem vonatkozik)

Számla havi zárlati díj9

Díjmentes az első három
megkezdett hónapban (2019.02.04-ét
követően nyitott Flexi Business forint
számlákra nem vonatkozik)

kevesebb, mint 0%. A kezességi díjtámogatás a Garantiqa által vállalt készfizető kezességvállalás éves díjának 50 %-a azzal a
korlátozással, hogy a támogatás nem haladhatja meg a kezességi díj vetítési alapjának 0,5 %-át.
7
A számítás módját a „HIRDETMÉNY a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díjairól” dokumentum 1. sz.
melléklete tartalmazza.
8
Előírt éves jóváírási számlaforgalom 6-10 millió Ft hitelösszeg között a hitelösszeg háromszorosa, 10 millió Ft hitelösszeg felett
ötszöröse.
9
Havi zárlati díj minden megkezdett hónapban felszámításra kerül.
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Széchenyi Kártya
Bírálati díjV2 hitelkerettől függően főkártyára:
Díj mértéke (évente, Ft)

Hitelkeret
500.000,- Ft

15.000,-

1-2 millió Ft között

30.000,-

3-4 millió Ft között

50.000,-

5-6 millió Ft között

70.000,-

7-10 millió Ft között

90.000,-

11-15 millió Ft között

120.000,-

16-20 millió Ft között

140.000,-

21-25 millió Ft között

160.000,-

26-50 millió Ft között

180.000,-

51-75 millió Ft között

230.000,-

76-100 millió Ft között

280.000,-

Kártyatagsági díjV1
Társkártya kibocsátói díj

nincs
V2

Megnevezés
Apple Pay szolgáltatás
Google Pay szolgáltatás
Kártya díjak
Letiltás díja (magában
foglalja a pótkártya díját)

4.000,-

Széchenyi kártya

Díjak esedékessége

A szolgáltatásba
digitalizálható bankkártya

-

10 000 Ft

Szolgáltatás igénybevételekor

800 Ft (a Bank akciós
jelleggel 200 Ft-ot számít fel.
Az akció visszavonásig
érvényes)V13

Szolgáltatás igénybevételekor

PIN-kód újraelőállítása

300 Ft

Szolgáltatás igénybevételekor

Pótkártya díja belföldön

1 200 Ft

Szolgáltatás igénybevételekor

PIN-kód megváltoztatása

Tranzakciós díjak
Jutalék vásárláskor V12
Készpénzfelvét díja belföldi
UniCredit ATM-en V12

0%
0,9 %, minimum 390 Ft (A
Bank akciós jelleggel 0,6%,
min. 210,- Ft-ot számít fel. Az
akció visszavonásig
érvényes)

Készpénzfelvételi tranzakció
könyvelési napjával
megegyezően
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Készpénzfelvét díja
külföldiV4 UniCredit ATM-en
V12

Készpénzfelvét díja belföldi
egyéb ATM-en V12
Készpénzfelvét díja POS
terminálon más bankban
vagy postahivatalban
belföldön V12
Készpénzfelvét díja külföldi
egyéb ATM-en V12

Készpénzfelvét díja külföldi
POS terminálon V12

Készpénzbefizetés díja
belföldi UniCredit ATMenV11 V12

UniCredit - Public

1,3 % + 3 EUR, (a Bank
akciós jelleggel 0,6%, min
300 Ft-ot számít fel. Az akció
visszavonásig érvényes)
1% + 400 Ft, minimum 510 Ft

Készpénzfelvételi tranzakció
könyvelési napjával
megegyezően, díjszámítás
alapja a tranzakció összege

0,95% + 350 Ft, minimum
650 Ft

Készpénzfelvételi tranzakció
könyvelési napjával
megegyezően, díjszámítás
alapja a tranzakció összege

1,6% + 3 EUR

Készpénzfelvételi tranzakció
könyvelési napjával
megegyezően, díjszámítás
alapja a tranzakció összege

1,6% + 5 EUR

Készpénzfelvételi tranzakció
könyvelési napjával
megegyezően, díjszámítás
alapja a tranzakció összege

Díjmentes (Díjszámítás
módja: a normál díj a
befizetés 0,05%-a, min. 400
HUF, melyet a Bank akciós
jelleggel nem számít fel. Az
akció visszavonásig
érvényes.)

Sürgősségi
készpénzfelvétel díja
külföldön V12

225 EUR

Ideiglenes, sürgősségi
pótkártya díja külföldön

175 EUR

Egyenleglekérdezés díja

Készpénzfelvételi tranzakció
könyvelési napjával
megegyezően

Készpénzbefizetés tranzakció
könyvelési napjával
megegyezően

Szolgáltatás igénybevételekor

30 Ft V5

Szolgáltatás igénybevételekor
Szolgáltatás igénybevételekor

Egyéb díjak, beállítások
SMS szolgáltatás
Standard ATM napi
készpénzfelvételi limitV6
Maximum beállítható napi
ATM készpénzfelvételi limit
Standard ATM napi
készpénzbefizetési limit
Egy tranzakció alkalmával
maximálisan befizethető
bankjegyek darabszáma

Mindenkor érvényes SMS
Kondíciós Lista alapján
250 000 Ft
1 000 000 Ft
Nincs beállított limit
50 db

Mindenkor érvényes SMS
Kondíciós Lista alapján
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Standard limit és 500.000
Ft/nap összeghatár között
250 Ft/módosítás; 500.001
Ft/nap felett 1.000
Ft/módosítás V7

Standard POS napi limitV6

300 000 Ft

POS limitmódosítás díja

Díjmentes

Napi használati gyakoriság
limitV8

10 db

Érvényességi idő

3 év

Kártyagyártáshoz és postai
úton történő kiküldéshez
szükséges idő

10 banki munkanap

Sürgősségi kártyakiadás

5 banki munkanap

Sürgősségi és fiókba
postázás kártyakiadás
felára
Tranzakciós bizonylat
bekérési díj - alkalmanként

Szolgáltatás igénybevételekor

Kártya gyártásakor
Kibocsátói díj minimuma
500 Ft

Szolgáltatás igénybevételekor

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: A díj számítási módja: a bankkártyával az esedékességet megelőző 12 hónap alatt bonyolított sikeres és lekönyvelt éves vásárlási forgalom
összegének 0,1%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az
akció visszavonásig érvényes
V2: korábbi néven „kártyadíj Abban az esetben, ha az adott évben új kártya is legyártásra kerül (az előző bankkártya lejárata helyett), úgy a Bírálati 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 Bírálati díj terhelésének napja az első kártya kibocsátásának hónapjával megegyező hónapot
követő hónap első munkanapja az érintett évben.
V4: 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
V5: UniCredit Bank Hungary Zrt. által üzemeltetett ATM-ek esetén nyújtott szolgáltatás.
V6: Az ATM napi limit és POS napi limit a kártya igénylést követően megváltoztatható. A választható összeg csak 50.000 Ft-tal osztható összeg lehet
V7: 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.
V8: Standard érték – Számlatulajdonos ettől eltérő értéket is meghatározhat. A Napi használati gyakorisági limitbe a készpénzbefizetés ATM-en
tranzakciók nem számítanak bele.
V11 A szolgáltatás a készpénzbefizetésre alkalmas UniCredit ATM-eken érhető el.
V12 A tranzakció díja a könyvelési sordíj megfizetése alól nem mentesít.
V13 UniCredit Bank Hungary Zrt. által üzemeltetett saját ATM-ek esetén nyújtott szolgáltatás. Visa bankkártya esetében a PIN kód megváltoztatása az
első PIN kód újragyártási igény leadásáig érvényes. A kártyához tartozó PIN kód újragyártását követően az eredeti PIN kód kerül újra érvénybe.

Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel
A termék értékesítése 2019. július 31-től megszüntetésre kerül, ettől a dátumtól a Bank nem
fogad be új hitelkérelmet és nem köt új hitelszerződést erre a termékre vonatkozóan.
Hitelvizsgálati díj
Hitelkamat állami támogatás nélkül
Kamattámogatás mértéke
Éves kezelési költség

egyszeri 0,5%
1 havi BUBOR + évi 4 %
5%
0,80% a hitelkeret kihasznált része után
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Szerződéskötési díj
Folyósítási jutalék
Különdíj (Számlaforgalom nem teljesítés díja)
Szerződésmódosítási díj / Részleges
előtörlesztési díj10
Előtörlesztés (teljes kiegyenlítés esetén)
Értékbecsléshez kapcsolódó díjak

egyszeri 1 %
folyósításonként 15.000 Ft
1 % a szerződésben vállalt és a
ténylegesen teljesített forgalom közötti
különbözetre vetítve
a mindenkor érvényes „Hiteldíj kondíciós
lista kisvállalati ügyfelek részére” szerinti
Szerződésmódosítási díj
Díjmentes
a mindenkor érvényes „Hiteldíj kondíciós
lista kisvállalati ügyfelek részére”
díjszabása szerint

Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel
A termék értékesítése 2019. július 31-től megszüntetésre kerül, ettől a dátumtól a Bank nem
fogad be új hitelkérelmet és nem köt új hitelszerződést erre a termékre vonatkozóan.
Hitelvizsgálati díj
Hitelkamat
Éves kezelési költség
Garantiqa kezesség díja a garantált hitelösszegre
vetítve11
Szerződéskötési díj
Folyósítási jutalék
Különdíj (Számlaforgalom nem teljesítés díja)
Szerződésmódosítási díj / Részleges
előtörlesztési díj
Előtörlesztés (teljes kiegyenlítés esetén)
Értékbecsléshez kapcsolódó díjak

egyszeri 0,5%
1 havi BUBOR + évi 4,5 %
0,80% a hitelkeret kihasznált része után
évi 1,3%, min. 5.000 Ft
egyszeri 1 %
folyósításonként 15.000 Ft
1 % a szerződésben vállalt és a
ténylegesen teljesített forgalom közötti
különbözetre vetítve
a mindenkor érvényes „Hiteldíj kondíciós
lista kisvállalati ügyfelek részére” szerinti
Szerződésmódosítási díj
Díjmentes
a mindenkor érvényes „Hiteldíj kondíciós
lista kisvállalati ügyfelek részére”
díjszabása szerint

A hitelhez kapcsolódó, előfinanszírozott támogatásból történő részleges törlesztés díjmentes.
A számítás módját a „HIRDETMÉNY a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási díjairól” dokumentum 1. sz.
melléklete tartalmazza.
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