Előzetes tájékoztatás az UniCredit alapszámláról
Igénybevevők köre
Az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról szóló 262/2016. (VIII.
31.) Kormány rendelet szerint alapszámlát csak olyan – EGT államban tartózkodásra jogosult –
természetes személy lakossági ügyfél nyithat, akinek Magyarországon nincs más forintban vezetett
fizetési számlája és rendelkezési joga sincs ilyen számla felett.
Amennyiben rendelkezik Magyarországon forintban vezetett fizetési számlával vagy ilyen számla felett
van rendelkezési joga, akkor abban az esetben lehetséges alapszámlát nyitni, ha nyilatkozik arról,
hogy a fizetési számlaszerződése felmondásra, vagy a rendelkezési joga megszüntetésre került.
A Bank az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötése iránti kérelem elfogadásáról
vagy elutasításáról haladéktalanul, de legkésőbb a hiánytalan kérelem kézhezvételét követő 10
munkanapon belül dönt, amelyről a kérelem benyújtásakor meghozott pozitív döntés esetén szóban,
egyéb esetben külön díj felszámítása nélkül írásban értesíti az ügyfelet, negatív döntés esetén – ha
jogszabály nem tiltja – az elutasítás indokolásával együtt.. Az alapszámla nyitására vonatkozó
kérelem elutasítása esetén az ügyfél a Banknál panaszt tehet, továbbá a Pénzügyi Békéltető Testület
eljárását kezdeményezheti, melyekre vonatkozó részletekről a Bank az elutasító levélben tájékoztatja
az ügyfelet.
Tájékoztatási kötelezettség
Az ügyfél köteles tájékoztatni a Bankot, ha az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés
megkötését követően Magyarországon más pénzforgalmi szolgáltatónál fizetési számla vezetésére
irányuló keretszerződést kötött vagy fizetési számla felett lett rendelkezési joga.
Az alapszámlára vonatkozó speciális, jogszabályban foglalt szabályok:
 Az alapszámla csak magyar forintban vezethető fizetési számla
 Az alapszámlán a jogszabályban foglalt alábbi minimum szolgáltatásokat kell a banknak
biztosítani:
o a fizetési számla megnyitásához, vezetéséhez és megszüntetéséhez kapcsolódó
minden művelet
o a fizetési számlára történő készpénz befizetése
o a fizetési számláról történő készpénz kifizetése a bankfiók-hálózatában és EGTállamban automata bankjegykiadó gépből (ATM) készpénz-helyettesítő fizetési
eszköz útján
o átutalás és rendszeres átutalás teljesítése, valamint fogadása
o beszedési megbízás teljesítése
o készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel a fizető fél által a kedvezményezett útján
kezdeményezett fizetés, ideértve a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz fizikai
jelenléte nélküli fizetést is
A Bank az alapszámlával bonyolítható tranzakciókat, elérhető szolgáltatásokat nem korlátozza – azok
a normál számlacsomagokkal egyező körben elérhetőek, különbség a szolgáltatások díjában van - a
következőkben foglaltak figyelembevételével:
 Az alapszámlához nem kapcsolódhat hitelkeret.
 Az alapszámlához csak MasterCard Unembossed érintő bankkártya igényelhető díjmentesen
 Az alapszámlának kizárólag egy számlatulajdonosa lehet.
 Az alapszámlához tartozó készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (bankkártya) az alapszámla
tényére bármilyen formában történő utalással külsőleg nem különböztethető meg, más fizetési
számlához tartozó készpénz-helyettesítő fizetési eszköztől
 Az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötését nem lehet más pénzügyi,
kiegészítő pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez, valamint - hitelszövetkezet kivételével - a
hitelintézetben történő tagsági részesedés szerzéséhez kötni.
 Az alapszámlának speciális díjszabása van
Az alapszámlához kapcsolódó díjak és összehasonlítása más bankszámlával
Az Alapszámla nem kedvezményes, normál díjaira a Bank által forgalmazott Bónusz díjtételei
irányadóak, ezért az alapszámlát az alábbiakban ezen számlacsomaggal összevetve mutatjuk be az
alapszámla díjszabás sajátosságait.

Tranzakció megnevezése
Havi zárlati díj
Csoportos beszedés terhelése

Alapszámla
1575Ft/hó1
díjmentes

Bónusz számla
550Ft/hó4
0,3% min. 50 Ft,
max. 6 000 Ft
Állandó átutalás bankon kívülre és bankon belülre
díjmentes2
0,3% min. 90 Ft,
max. 6 000 Ft
Jutalék bankkártyával történő vásárlás esetén
díjmentes
díjmentes5
Befizetés számla devizanemével egyező valutában
díjmentes
díjmentes6
Az alapszámla esetén a Bankon belüli és kívüli eseti átutalásoknál a díjmentesség az azonos
naptári hónapban teljesített négy eseti átutalási megbízásra, valamint korlátlan számú
állandó átutalási megbízásra, összesen legfeljebb havi egyszázezer forint összeghatárig
vonatkozik
Bankon belüli eseti átutalás
SpectraNet Internet Banking / Mobil Banking és UniCredit
díjmentes2
0,3%, min. 59 Ft,
Mobil alkalmazás segítségével
max. 6 000 Ft7
2
Home Banking és Telefonbank segítségével
díjmentes
0,3%, min. 199 Ft,
max. 6 000 Ft
Eredeti formanyomtatvány használatával
díjmentes2
0,55%, min. 810 Ft,
max. 16 000 Ft
Bankon kívüli eseti átutalás
SpectraNet Internet Banking / Mobil Banking és UniCredit
díjmentes2
0,3%, min. 69 Ft,
Mobil alkalmazás segítségével
max. 6 000 Ft8
Home Banking és Telefonbank segítségével
díjmentes2
0,3%, min. 220 Ft,
max. 6 000 Ft
Eredeti formanyomtatvány használatával
díjmentes2
0,675%, min. 970 Ft,
max. 19 500 Ft
Az alapszámla esetén a készpénzfelvételi díjmentesség az UniCredit, vagy egyéb belföldi
ATM automatából (havonta az első 2 alkalommal, összesen 150.000,-Ft-ig) VAGY a Bank fióki
pénztárból (forint számláról forint kifizetés) havonta 1 alkalommal legfeljebb 50.000,-FT
összegre vonatkozik
Készpénzfelvétel
UniCredit ATM automatából
díjmentes3
0,645%, min. 240 Ft
Egyéb belföldi ATM automatából
díjmentes3
1,07% + 540 Ft,
min. 720 Ft
Fióki pénztárból
díjmentes3
1,45% min 1 150 Ft,
(max. 50 000 Ft)
MasterCard Unembossed érintő bankkártya (főkártya)
díjmentes /
2 500 Ft / 3 300 Ft8
Kibocsátói díja / Tagsági díja
díjmentes
A havi zárlati díja az alapszámlának a jogszabályban megfogalmazott érték lehet, mely a mindenkor hatályos
Kormányrendeletben rögzített, jelenleg az esedékességet megelőző év utolsó napján érvényes legkisebb összegű havi bruttó
minimálbér 1,5%-a. Ez az összeg a 2015 év végi minimálbért figyelembe véve havi 1575 Ft.
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Díjmentes az azonos naptári hónapban teljesített négy eseti átutalási megbízás , valamint korlátlan számú állandó átutalási
megbízás, összesen legfeljebb havi egyszázezer forint összeghatárig. Eseti átutalási megbízás esetén a fentiekben megjelölt
darabszámon túli, továbbá eseti/állandó átutalási megbízás esetén a fenti összeghatárt meghaladó tranzakciók díjára a mindenkor
hatályos UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Lista Bónusz számlacsomagra vonatkozó díjai az irányadók, az összeghatár
túllépése esetén a különbözet összegére vetítve. Az átutalási megbízás alapján végrehajtott tranzakciók díjmentességi feltételét
a Bank a tranzakciók könyvelési sorrendje alapján veszi figyelembe.
3
Díjmentes az azonos naptári hónapban forintban teljesített:
i)
Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből (ATM kettő alkalommal történő - összesen
egyszázötvenezer forintot meg nem haladó összegű - készpénzfelvétel, VAGY
ii)
az UniCredit Bank bankfiók-hálózatában egy alkalommal történő – legfeljebb ötvenezer forint összegű - fióki
készpénzfelvételi tranzakció .
A fentiekben megjelölt darabszámokon túli, és/vagy összeghatárok feletti készpénzfelvételi tranzakciók díjára a mindenkor
hatályos UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Lista Bónusz számlacsomagra vonatkozó díjai az irányadók; az összeghatár
túllépése esetén a különbözet összegére vetítve. A készpénzfelvételi tranzakciók díjmentességi feltételeit a Bank a tranzakciók
könyvelési sorrendje alapján veszi figyelembe.
4
A Bónusz számlacsomag normál zárlati díja 1 099 Ft/ hó/bankszámla.
A Bónusz számlacsomag zárlati díja az adott hónapra vonatkozóan minden esetben terhelésre kerül az ügyfél bankszámláján,
amennyiben a tárgyhónapban legalább 75 000 Ft jóváírás érkezik átutalásból (amelybe a saját számlák közötti átutalások nem
számítanak bele) a számlára, akkor a zárlati díj összegéből a következő hónapban az akció keretében 549 Ft kerül jóváírásra a
bankszámlán. Amennyiben a fenti jóváírási feltétel nem teljesül, akkor a zárlati díjból nem kerül jóváírásra a rész összeg. Az akció
visszavonásig érvényes.
A Bank az akció keretében a Bónusz számlacsomag tekintetében a fenti jóváírási feltételek teljesülését a számla nyitásának
hónapjában, valamint az azt követő hónapban nem vizsgálja, és ebben a két hónapban a számlával kapcsolatban havi zárlati
díjat nem számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes.
5
A normál díj 0,3%, max. 6000 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.
6
Díjszámítás módja: a normál díj a befizetés 0,2%-a, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció
visszavonásig érvényes.
1

A Tranzakció normál díja 0,3% min. 150 Ft, max. 6000Ft. A Bank akciós jelleggel a normál minimum díj helyett a Kondíciós
listában megadott akciós minimum díjat számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes.
8
A Tranzakció normál díja 0,3% min. 220 Ft, max. 6000Ft. A Bank akciós jelleggel a normál minimum díj helyett a Kondíciós
listában megadott akciós minimum díjat számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes.
9
50% kedvezmény, mely akció kizárólag egy darab főkártya kedvezményes kibocsátói díjon történő igénybevételére jogosít és
visszavonásig érvényes.
7

A fenti táblázatban nem szereplő díjtételek esetén az UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Lista Bónusz
számlacsomagra vonatkozó díjai az irányadók.
Az alapszámlával kapcsolatos speciális szabályok/kötelezettségek
Az alapszámlával rendelkező ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni a Bankot, ha az alapszámla
nyitását követően Magyarországon más pénzforgalmi szolgáltatónál olyan fizetési számla vezetésére
irányuló keretszerződést kötött, vagy olyan fizetési számla felett lett rendelkezési joga, amely lehetővé
teszi legalább a Kormányrendelet 1. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatások igénybevételét.
Amennyiben az ügyfél a fentiekben foglaltak megsértésével, jogosulatlanul veszi igénybe az
Alapszámla-csomagot, a Bank az ezen jogosulatlan igénybevétel időtartamára járó - a Külön
Kondíciókat tartalmazó Kondíciós Lista szerinti - normál (nem kedvezményes) díjakat, költségeket
jogosult visszamenőleg, egy összegben érvényesíteni.
A Bank - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a Bankszámlaszerződést – valamint a Bankkártya
szerződést - kizárólag akkor mondhatja fel (az a) és c) alpontok esetében azonnali hatállyal), ha :
a) a Számlatulajdonos a számlát szándékosan jogellenes célokra vagy nem szerződésszerűen
használta fel,
b) a számlán 24 egymást követő hónapban nem hajtottak végre fizetési műveletet,
c) a Számlatulajdonos a Keretszerződés megkötésekor megtévesztő vagy valótlan adatot közölt
a Bankkal az alapszámlára vonatkozó jogosultsága tekintetében,
d) a Számlatulajdonos már nem jogosult EGT-államban jogszerű tartózkodásra,
e) aSzámlatulajdonos a Keretszerződés megkötését követően Magyarországon más pénzforgalmi
szolgáltatónál olyan fizetési számla vezetésére irányuló keretszerződést kötött vagy olyan
fizetési számla felett lett rendelkezési joga, amely lehetővé teszi legalább a Kormányrendelet
1.§ (2) bekezdése szerinti szolgáltatások igénybevételét, vagy
f) legalább 3 hónapja a számla negatív egyenleget mutat, és a Számlatulajdonos a tartozását a
Bank felszólítására sem fizette meg.
Egyéb kiegészítő információk
Az alapszámlához további szolgáltatások is igénybe vehetőek, de azok esetén az UniCredit Bank
Lakossági Kondíciós Lista Bónusz számlacsomagra vonatkozó díjai az irányadók.
A Bank többi fizetési számlája esetén is vannak olyan – fent felsorolt – szolgáltatások, melyeket
díjmentesen biztosítunk az ügyfeleinknek, ugyanakkor ezen számlák esetében bizonyos feltételekhez
lehetnek kötve a kedvezmények (például: jövedelem érkeztetés, bankkártyás aktivitás, megtakarítási
állomány).
Kérjük, hogy alapszámla megnyitását megelőzően tanulmányozza át a fizetendő kötelezettségek fajtáit,
mértékét, esedékességét, a Bank mindenkori hatályos, az egyes szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket
tartalmazó Kondíciós Listáiban, illetve az alapszámla esetében a kedvezményes szolgáltatások körét
és díjait a mindenkor hatályos Alapszámlára vonatkozó Külön Kondíciókat tartalmazó Lakossági
Kondíciós listában.
Dátum:
Kijelentem, hogy a Bank a 262/2016 (VIII.31.) sz. Kormányrendelet szerinti alapszámlával, annak
feltételeivel, szolgáltatásaival, díjazásával, költségeivel kapcsolatosan a Rendelet 5.§-ban előírt minden
tájékoztatást megkaptam, megértettem, és az alapszámla igénybe vétele kapcsán fentiek figyelembe
vételével hozok döntést.

----------------------------------------Ügyfél aláírása

