HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT.
(„Szervező”)
”Bankoljon Aktívan” AKCIÓJÁHOZ

I.

Hirdetmény

Az Akció időtartama: 2016.05.25-től 2016.08.15-ig tart.
A Részvételi Feltételek az alább dőlt betűvel jelzett helyeken 2016. június 2. napjával módosultak.
UniCredit „Bankoljon Aktívan” akció
Az UniCredit Bank Hungary Zrt (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., továbbiakban: „Szervező”) „Bankoljon
aktívan” számlanyitási akciót (továbbiakban: Akció) hirdet.
Az Akció keretében a II. pontban foglaltaknak megfelelő lakossági ügyfelek (továbbiakban: Lakossági Ügyfelek)
fennálló szerződéses jogviszonyuk alapján a jelen Részvételi Feltételekben meghatározott módon és
feltételekkel az Akcióban való részvételre válnak jogosulttá, amennyiben
1. 2016. május 12-én nem rendelkeznek lakossági bankszámlával a Szervezőnél és az akció időtartama
alatt lakossági Fix számlacsomagra vonatkozó számlaszerződést kötnek, továbbá ezen számlához
kötődően legalább egy darab olyan csoportos beszedési megbízást adnak meg, amely legalább egy
esetben sikeres teljesítésre kerül az akció időtartama alatt.
2. 2016. május 12-én rendelkeznek lakossági bankszámlával a Szervezőnél, és időrendben a legutoljára
megnyílt, élő forint bankszámlájukhoz – vagy amennyiben az akció időtartama alatt új lakossági Fix
számlacsomagra vonatkozó bankszámla szerződést kötnek, akkor ezen új bankszámlájukhoz –
kötődően az akció időtartama alatt legalább egy darab olyan, új kedvezményezettre vonatkozó
csoportos beszedési megbízást adnak meg, amely legalább egy esetben sikeres teljesítésre kerül az
akció időtartama alatt.
Az 1) pont szerinti feltételeket teljesítő – a II. pontban foglaltaknak is megfelelő – Lakossági Ügyfelek számára
a Szervező a Fix számla vonatkozásában kettő évig (2016. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. közötti) havi
zárlati díjmentességet biztosít.
A 2) pont szerinti feltételeket teljesítő – a II. pontban foglaltaknak is megfelelő – Lakossági Ügyfelek számára a
Szervező a Fix számla vonatkozásában kettő évig (2016. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. közötti) havi
zárlati díjmentességet, avagy a 2. pontban hivatkozott, legutoljára megnyílt bankszámla vonatkozásában kettő
évig (2016. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. között) a következő kedvezményeket biztosítja:
havi zárlati díjmentesség,
SpectraNet Internet Banking havi szolgáltatási díjmentesség,
díjmentesség a havi első kettő darab belföldi forint átutalás esetén a SpectraNet Internet
Banking / Mobil Banking felületén keresztül,
egy darab, 2016. szeptember 1. és 2016. október 31. között újonnan igényelt MasterCard
Unembossed érintő főkártya esetén kibocsátói és tagsági díjmentesség az első két évben.
A kedvezményt egy Lakossági Ügyfél egyidejűleg csak egy számlacsomag tekintetében veheti igénybe.
Az egyes lakossági számlacsomagokra vonatkozó EBKM: 0,01%.
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II.

Az Akcióban való részvétel feltételei

Az I. pontban írtak kapcsán Lakossági Ügyfélnek minősül az a hatóság által kiadott érvényes személyazonosító
igazolvánnyal, kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy útlevéllel rendelkező nagykorú természetes személy
lakossági ügyfél, aki az alábbi 3 feltételt együttesen teljesíti:
1. az ügyfélkapcsolat* 2016. január 1. előtt létesült, és 2016. augusztus 15-ig folyamatosan fennáll,
2. adott ügyfél esetén
a 2016. február 13-tól május 12-ig terjedő időszakban nem került elszámolásra ügyfél által
kezdeményezett, bármilyen csatornán keresztül megadott fizetési megbízás,
és
a 2016. február 13-tól május 12-ig terjedő időszakban a következők abszolút értékű összege
kevesebb, mint 5 000 forint: 1) a számláin rendelkezésre álló látra szóló betétek egyenlegének
átlaga, 2) a lekötött betétek egyenlegének átlaga, 3) az értékpapírszámlák egyenlegének
átlaga, 4) a teljes hitelállományra vonatkozó fennálló tartozás (A nem magyar forintban
nyilvántartott eszközök esetén az értékelés az adott napi MNB középárfolyamon történik. Az
átlagos egyenlegek számítása során a teljes naptári hónapok napi záróegyenlegei alapján
számított havi átlagegyenlegek és a 2016. május 12-én nyilvántartott állományadat számtani
átlaga kerül figyelembevételre),
vagy
a 2016. február 13-tól május 12-ig terjedő időszakban nem került elszámolásra ügyfél által
kezdeményezett, bármilyen csatornán keresztül megadott fizetési megbízás,
és
bankszámláinak összesített egyenlege a 2016. február 29-i, március 31-i, április 30-i és május
12-i időpontokban kizárólag túlmenesztésre visszavezethető okból negatív volt,
3. nem áll a bankszámlaszerződése a Szervező által felmondás alatt és a Szervezőnél 2016. április 13.
és május 12. között nem volt 5.000 forintot és 15 napos késedelmet meghaladó hiteltartozása.
*jelen Hirdetményben „ügyfélkapcsolatnak” minősül” a Bank bármely terméke, szolgáltatása igénybevételére vonatkozóan Ügyfél által
Bankkal kötött szerződés

III.

Egyéb rendelkezések

Az Akcióban nem vehetnek részt, illetve ha részt is vesznek, nem jogosultak a Kedvezményre a Szervező
vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és azok közeli hozzátartozói [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1.
pont]; valamint a Szervező által bérelt munkaerők, valamint a Szervező Hpt. és a Bszt. szerinti közvetítői.
Az Akciót népszerűsítő anyagokon (hírlevél, banner és egyéb webes hirdetés, fióki plakát és egyéb
reklámanyag), illetve a névre szóló küldeményben (DM anyagok) írtak – az azokban is közölteknek
megfelelően – nem minősülnek a Szervező részéről ajánlattételnek, azaz ha valakit a jelen Részvételi
Feltételekben írtak alapján a Szervező kizár az Akcióból, e kizárt személyt pusztán a DM anyagok névre szóló
megküldése és annak átvétele nem jogosítja fel sem az Akcióban való részvételre, sem pedig Kedvezmény
igénybe vételére még abban az esetben sem, ha a Szervező a kizárást eredményező információról mindössze
a Kedvezményre való jogosultságáról történő értesítés megküldését követően szerzett tudomást.
A jelen Részvételi Feltételekben foglaltak alapján az I. pont szerinti díjmentesség(ek)re jogosult Lakossági
Ügyfelek személyének, és a jelen részvételi Feltételekben foglalt feltételeknek való megfelelőségének
megállapítása a Szervező informatikai rendszere által történik.
A jogosultság feltételeinek megállapítása tekintetében kizárólag a Szervező informatikai rendszere mérvadó.
Az Akcióban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen Részvételi Feltételek
minden rendelkezését. Az Akcióról a Szervező E-mailben tájékoztatást küldhet mindazon résztvevők számára,
akik a tájékoztatás ezen formájához kifejezetten hozzájárultak. A résztvevő a hozzájárulás visszavonásáról
bármikor, részben vagy egészben, korlátozás nélkül, ingyenesen rendelkezhet személyesen bármely UniCredit
bankfiókban, levélben az UniCredit Bank Hungary Zrt. 1242 Budapest, Pf. 386 címen, telefonon a +36-40/5040-50-es telefonszámon, vagy faxon a +36-1/325-3225-ös számon.
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Jelen Részvételi Feltételekben szabályozott, az Akcióval érintett bankszámlacsomagokra irányadó feltételeket
a mindenkor hatályos vonatkozó szerződések, üzletszabályzatok és kondíciós listák tartalmazzák. A betéti
szerződés részletes leírását az Általános Üzleti Feltételek tartalmazza.
A
Részvételi
Feltételek
a
Szervező
fiókjaiban
és
a
www.unicreditbank.hu/hu/rolunk/hasznos_informaciok/kondiciok_hirdetmenyek/kondiciok_maganszemelyek_re
szere.html oldalon érhető el a Napi pénzügyek menüpontban.
Budapest, 2016.06.02.
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