Sorszám: 01/09

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. HIRDETMÉNYE
EXTRA SZOLGÁLTATÁSCSOMAGGAL RENDELKEZŐ
MAGÁNSZEMÉLY ÜGYFELEK RÉSZÉRE
Extra szolgáltatáscsomag 2015.11.01-től nem igényelhető!
UniCredit Extra csomagdíj:
A választott árazási csomagnak (Privát, Privát Plusz, Nonstop) megfelelő díjakon felül:
1
9.900 Ft havonta , mely minden megkezdett hónap után felszámításra kerül.
Az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói Extra szolgáltatást igénybevevő
magánszemélyek részére
HATÁRIDŐS FORINT ÉS DEVIZA BETÉTEK
Forint Betétek
10 Mio - 25 Mio*
Éves kamatláb

50 Mio felett

Éves kamatláb

Éves kamatláb

1 hónap

BUBOR - 0,35%

BUBOR - 0,20%

BUBOR - 0,10%

2 hónap

BUBOR - 0,35%

BUBOR - 0,20%

BUBOR - 0,10%

3 hónap

BUBOR - 0,35%

BUBOR - 0,20%

BUBOR - 0,10%

6 hónap

BUBOR - 0,35%

BUBOR - 0,20%

BUBOR - 0,10%

9 hónap

BUBOR - 0,35%

BUBOR - 0,20%

BUBOR - 0,10%

12 hónap

BUBOR - 0,35%

BUBOR - 0,20%

BUBOR - 0,10%

Deviza Betétek
EUR

40 ezer – 100 ezer

100 ezer – 200 ezer

200 ezer felett

USD

60 ezer – 150 ezer

150 ezer – 300 ezer

300 ezer felett

GBP

40 ezer – 100 ezer

100 ezer – 200 ezer

200 ezer felett

CHF

70 ezer – 175 ezer

175 ezer – 350 ezer

350 ezer felett

Éves kamatláb

Éves kamatláb

Éves kamatláb

1

25 Mio – 50 Mio*

1 hónap

LIBOR - 0,35%

LIBOR - 0,20%

LIBOR - 0,10%

2 hónap

LIBOR - 0,35%

LIBOR - 0,20%

LIBOR - 0,10%

3 hónap

LIBOR - 0,35%

LIBOR - 0,20%

LIBOR - 0,10%

6 hónap

LIBOR - 0,35%

LIBOR - 0,20%

LIBOR - 0,10%

9 hónap

LIBOR - 0,35%

LIBOR - 0,20%

LIBOR - 0,10%

12 hónap

LIBOR - 0,35%

LIBOR - 0,20%

LIBOR - 0,10%

A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének 0,01%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként
feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. A kedvezmény visszavonásig érvényes.
Termékeinkről és szolgáltatásainkról további információt a www.unicreditbank.hu címen találnak.
Telefonbankunk elérhető 06-40-50-40-50-es telefonszámon.

Sorszám: 01/09
(*A megjelölt felső értékhatárokra a következő sáv magasabb kamata érvényes)

Az egyes futamidőkön feltüntetett BUBOR és LIBOR referenciák az adott futamidőnek megfelelő
BUBOR és LIBOR referenciahozammal azonos. Az értéke a lekötés értéknapján a www.mnb.hu
oldalon az azt megelőző banki munkanapra vonatkozóan publikált referencia hozammal egyezik
meg.
UniCredit Bankkártyák
Megnevezés
Kibocsátói díj / főkártya
Tagsági díj / főkártya
Sürgősségi készpénzfelvétel díja külföldön
Ideiglenes, sürgősségi pótkártya díja külföldön

MasterCard Arany és VISA
Gold bankkártya
Díjmentes*
Díjmentes*
Díjmentes*
Díjmentes*

UniCredit Hitelkártyák
Megnevezés
Kibocsátói díj / főkártya
Tagsági díj / főkártya

UniCredit Platinium
hitelkártya
50% kedvezmény**
50% kedvezmény **

Számlazárás és csomagváltás díja (alacsonyabb havi díjú csomagba):
1
Számlanyitás vagy a csomag beállítás hónapját követő harmadik hónap végéig: 40.000,- Ft
Számlanyitás vagy a csomag beállítás hónapját követő negyedik hónaptól: díjmentes*
A forint bankszámlához és a választott bankkártyához tartozó egyéb szolgáltatások költségeit, díjait
és jutalékait a választott díjcsomagra vonatkozó mindenkori hatályos Lakossági Kondíciós Lista
tartalmazza.
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 mértékét 15 százalékponttal meghaladó mértékben emeli, mely emeléstől az
ügyfél számára a Bank kedvező irányba eltérhet..
Hatálybalépés értéknapja 2015. november 1., érvényes a következő Hirdetmény hatálybalépéséig.
A Hirdetmény közzétételének napja: 2015. október 15.

*A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. Az akciós díj
normál díjszabását a hatályos Lakossági Kondíciós Lista tartalmazza.
** A fent meghatározott díjat a bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. Az akciós díj
normál díjszabását a mindenkori aktuális, az UniCredit Bank Hungary Zrt. hitelkártyabirtokos magánszemély
ügyfelei részére meghirdetett kondíciós listája tartalmazza.
1

A díj számítási módja: a havi jóváírások és terhelések összegének 0,01%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként
feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. A kedvezmény visszavonásig érvényes.
Termékeinkről és szolgáltatásainkról további információt a www.unicreditbank.hu címen találnak.
Telefonbankunk elérhető 06-40-50-40-50-es telefonszámon.

