Nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla látra szóló kamatai:
0 - 4 9 9. 9 99

Éves kamatláb/ EBKM
0, 0 5 %
0, 0 5%

50 0 .0 0 0 - 1 . 99 9. 9 99

0, 1 0 %

0, 1 0%

2. 0 00 .0 0 0 - 4. 99 9 .9 9 9

0, 1 5 %

0, 1 5%

5. 0 00 .0 0 0 -

0, 2 0 %

0, 2 0%

A kamat elszámolása naponta, a napi záró számlaegyenleg alapján történik. Az adott sáv
kamata a záróegyenlegnek az adott sávba eső összegrészére érvényes. Kamatjóváírás
minden naptári negyedév végén.
Számlavezetés és megbízások díjai
I. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak
Forintszámla - vezetés
Számlanyitás
Éves számlavezetési díj (nyugdíj-előtakarékossági
pénz- és értékpapír számlákra vonatkozóan)

Postaköltség (minden bankszámlakivonat és egyéb,
Ügyfélnek küldött postai küldemény esetén)
Bankfiókban maradó kivonat díja
Számlakivonat pótlása
Számlaegyenleg igazolás és egyéb
számlavezetéshez kapcsolódó igazolási díj

Díjmentes
2000 Ft / év –
+ az értékpapír számlán nyilvántartott éves átlagos
állomány 0,1%-a / év
(minimum 2000 Ft, de összesen legfeljebb az értékpapír
számlán nyilvántartott éves átlagos állomány 1%-a / év)
évente kerül terhelésre
Havi 1 db számlakivonat belföldi kiküldése díjmentes1 (A)
500 Ft/kivonat2
500 Ft/ db2
1000 Ft/ db2

II. Fizetési forgalom
Jóváírások Forintban
Elszámolás forintszámla javára
Terhelések Forintban3
Teljesítés forintszámla terhére4
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Díjmentes

Internet Banking
segítségével
Home Banking(B) és
Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány
használatával
Nem eredeti
formanyomtatvány
használatával(C)

50 Ft5
80 Ft5
0,15% min. 190 Ft, max. 4000 Ft
0,20% min. 800 Ft

A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. Az akciós díj normál díjszabását az UniCredit Bank
magánszemélyek részére szóló Kondíciós Listája tartalmazza
2
Díjszámítás 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.
3 Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a NYESZ-R számláról történő készpénz felvétel/utalás –adóköteles kifizetés igénybevétele- esetén az Szja. tv.
szerinti visszafizetési és adófizetési kötelezettsége keletkezik.
4 Nyugdíj-előtakarékossági számla megszüntetése esetén a teljesítés az elszámolások teljesülését követő második banki munkanappal történik.
A nyugdíj-előtakarékossági számla megszüntetése – az állománynak nem más nyugdíj-előtakarékossági számlavezetőhöz történő áthelyezése - esetén az
értékpapírállomány átértékelése a Számlamegszüntetési kérelem leadásának napján érvényes piaci áron történik.
Piaci ár:
- részvény esetén az adott napi záróár;
- kötvények esetén az UniCredit Bank Hungary Zrt által jegyzett eladási bruttó árfolyam;
- befektetési alapok esetében az adott napra érvényes nettó eszközérték.
5 Díjszámítás módja: a tranzakció összegének 0,01%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank
akciós jelleggel eltekint. A kedvezmény visszavonásig érvényes.
6 Eseti átutalási megbízás kizárólag számla megszüntetés esetén adható
7 Pénztári forint kifizetési megbízás kizárólag számla megszüntetés esetén adható
1

Bankon kívüli eseti
átutalás6

Internet Banking
segítségével
Home Banking(B) és
Telefonbank
segítségével
Eredeti
formanyomtatvány
használatával
Nem eredeti
formanyomtatvány
használatával(C)

Bankon kívüli átutalás VIBER-en keresztül6
Pénztári tranzakciók
Pénztári forint kifizetés7
Internet Banking
Egyszeri belépési díj

50 Ft5
0,1% min. 80 Ft, max. 4500 Ft

0,2% min. 190 Ft, max. 5000 Ft

0,25% min. 800 Ft
0,5%, min. 10 000 Ft, max. 100 000 Ft
0,2%, min. 250 Ft, max. 7 500 Ft
Díjmentes1

A fentiekben megjelölteken túl egyéb típusú megbízás nem adható le, minden más díjtétel esetén a
Lakossági Kondíciós Lista Privát Plusz számlacsomagra vonatkozó díjai irányadók. A felszámított
díjak esedékességét az UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Listája tartalmazza.
Értékpapír tranzakciókhoz kapcsolódó díjak

A nyugdíj-előtakarékossági számlaszerződésben
foglalt eseteken túl a mindenkori hatályos
Lakossági Kondíciós Lista az irányadó.

A NYESZ számlára minimálisan 30.000 Ft névértékű állampapír vásárolható.
(A) A díjmentes havi 1 számlakivonat kiküldését követően kiküldött kivonatok és egyéb küldemények
postaköltsége a mindenkori érvényes postai díjszabás szerint alakul
(B) Jelen Kondíciós Listában a Home Banking elnevezés alatt a telepített Spectra, Spectra Light és
MultiCash elektronikus banki szolgáltatások értendők.
(C) Ide értendők az azonnali igazolást igénylő, cut-off time után beadott aznapi teljesítésű megbízások.
A NYESZ számlának a számlavezetési díja évente kerül kiszámításra és terhelésre. A dematerializált hitelés tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok (ide értve a dematerializált állampapírokat is), valamint a
Bank által forgalmazott befektetési alapok esetében, az átlagos értékpapír-állomány év végi utolsó előtti
napi piaci értékét* alapul véve, az utolsó munkanapon számolja az azt megelőző napig bezáródó időszakra,
éves szintre vetítve.
* A piaci érték számításánál használt piaci ár Tőzsdei termék esetében 10 tőzsdei munkanapnál nem régebbi záróár, illetve ennek
hiányában az azt megelőző legfrissebb tőzsdei záróár vagy OTC átlagár. Tőzsdén kívüli (OTC) értékpapírok esetében a PSZÁF által
hivatalosan gyűjtött és publikált utolsó OTC átlagár. A bank által forgalmazott befektetési alapok esetében a nettó eszközérték. Egyéb
esetben az értékpapír névértéke.

A Bank a kondíciós listáiban feltüntetett pénzszámlához kapcsolódó díjakat 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.
2006 október 2-át követően a 2006. LXI. törvény alapján NYESZ-R megkülönböztető jelzéssel el nem
látott nyugdíj-előtakarékossági számlákra befektetési megbízást a Banknak nem áll módjában
elfogadni/teljesíteni. Kivétel a követelésállomány más szolgáltatónál vezetett NYESZ-R számlára történő
áthelyezése.
A jelen kondíciós listában nem szereplő minden más alkalmazandó díjtétel esetén a mindenkori hatályos
Lakossági Kondíciós Lista irányadó.
Hatálybalépés értéknapja: 2017. szeptember 15.
Kihirdetve: 2017 szeptember 15.

