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Zárlati díj
Bankszámlához kötődő SMS szolgáltatás
Értesítés beérkezett csoportos beszedésekről

Díjmentes

Az UniCredit-TIGÁZ Számlacsomag igénylésére jogosultak azon lakossági ügyfelek, akik az igénylés
pillanatában rendelkeznek saját névre szóló TIGÁZ Hűségkártyával vagy a lakcímkártyájuk szerint a
TIGÁZ Hűségkártya birtokosa nevére szóló utolsó havi TIGÁZ közüzemi számlán szereplő fogyasztási
vagy levelezési címen laknak, vagy a TIGÁZ által küldött, UniCredit-TIGÁZ számlacsomag igénylésére
vonatkozó értesítő levéllel rendelkeznek.
Az Ügyfél a mindenkor aktuális Külön kondíciókra UniCredit-TIGÁZ Számlacsomag igénylése esetén 2
éves határozott időre jogosult. A határidő számításának kezdete:
- újonnan nyitott bankszámla esetén a számlaszerződés mindkét fél általi aláírásának a napja,
- számlacsomag váltás esetén a szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírását követő hónap első
napja.
Ezt követően a Bank jogosult az Ügyfélre vonatkozó kondíciókat az Ügyfél minden további külön
értesítése nélkül ezen időpontot követő hónap első banki munkanapján érvényes, magánszemélyekre
vonatkozó, Bónusz számlacsomag standard kondíciókra módosítani és az Ügyfélre ezt követően a
Bónusz számlacsomag mindenkor hatályos kondíciói lesznek irányadók.
Akciós jóváírás az Tigáz számlát nyitó ügyfelek részére
Az akció visszavonásig érvényes!
Azon Ügyfelek számára, akik 2012.03.23-án vagy azt követően az akció időtartama alatt újonnan nyitott
bankszámlájukhoz a számlanyitáskor UniCredit-TIGÁZ számlacsomagot igényelnek („TIGÁZ számla”)
és a TIGÁZ számlájukra - a számlanyitás hónapját követő negyedik naptári hónap utolsó napjáig legalább 4 naptári hónapban, havonta minimum 50 000 forint összegű, banki átutalásból származó
jóváírás (amelybe a saját számlák közötti átutalás nem számít bele) érkezik, a Bank egyszeri 5 000 –
azaz ötezer – forintot jóváír az ügyfél TIGÁZ számláján. Az 5 000 forint jóváírásának további feltétele,
hogy a TIGÁZ számla a számlanyitás hónapját követő 5. hónap első napjáig nem került felmondásra,
valamint az ügyfél ezen napig nem váltott az UniCredit-TIGÁZ számlacsomagról egyéb
számlacsomagra.
Az akció csak újonnan nyitott TIGÁZ számlára érvényes, meglévő egyéb UniCredit
bankszámlacsomagról UniCredit-TIGÁZ Számlacsomagra történő váltásra nem vonatkozik.

UniCredit-TIGÁZ számlacsomag jelen Külön kondíciók visszavonásáig igényelhető.
A Bank akciós jelleggel és kizárólag az akció időtartamára kedvezményes összegű havi zárlati díjat számít fel az Ügyfélnek.
Az akció visszavonásig érvényes.
Az UniCredit-TIGÁZ számlacsomag normál zárlati díja 1 099 Ft/ hó/bankszámla.
Az UniCredit-TIGÁZ számlacsomag zárlati díja az adott hónapra vonatkozóan minden esetben terhelésre kerül az ügyfél
bankszámláján, és egy akció keretében a következő hónapban jóváíródik, amennyiben a tárgyhónapban legalább 100 000 Ft
jóváírás érkezett átutalásból (amelybe a saját számlák közötti átutalások nem számítanak bele) a számlára. Amennyiben
legalább 50 000 Ft jóváírás történik az előbb említett módon, akkor az akció keretében a zárlati díj összegéből 549 Ft kerül
jóváírásra. Amennyiben a fenti jóváírási feltételek nem teljesülnek, akkor a zárlati díjból nem kerül jóváírásra sem a teljes, sem a
rész összeg. Az akció visszavonásig érvényes.
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A Bank a jóváírást a jóváírási feltételek teljesülése esetén a számlanyitás hónapját követő ötödik
hónapban teljesíti.
Az UniCredit-TIGÁZ Számlacsomagra vonatkozó jelen Külön kondíciókban nem szereplő minden más
díjtétel esetén a Lakossági Kondíciós Lista Bónusz számlacsomagra vonatkozó díjai az irányadók. Az
egyéb feltételeket, valamint a bankszámla szerződés részletes leírását az UniCredit Bank Hungary Zrt.
Általános Üzleti Feltételei és Lakossági Üzletszabályzata tartalmazzák.
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 mértékével emeli, mely emeléstől az ügyfél számára a Bank kedvező irányba
eltérhet.
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