Lakossági Kondíciós Lista
UNICREDIT STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLÁRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK
A Stabilitás Megtakarítási Számla (továbbiakban: SMSZ) stabilitás megtakarítási értékpapírszámlából és
stabilitás megtakarítási pénzszámlából áll, amelyek kizárólag magyar forintban nyithatóak. A SMSZ
nyitásával egyidejűleg a számlatulajdonosnak – aki csak természetes személy lehet - legalább 5 millió
forint befizetést kell teljesítenie a SMSZ pénzszámlájára. Az SMSZ pénzszámlára csak egy alkalommal
lehet befizetést teljesíteni, ugyanakkor több SMSZ számla is nyitható, amennyiben a feltételek az egyes
számlákra nézve külön-külön teljesülnek. A stabilitás megtakarítási értékpapírszámlán kizárólag a
magyar állam, illetve az Európai Gazdasági Térség más tagállamában kibocsátott forintban jegyzett
dematerializált állampapír vásárolható/jegyezhető.
Az SMSZ értékpapírszámlához kapcsolt pénzszámla nem kamatozó számla.

I. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak
Havi zárlati díj

Díjmentes*

II. Fizetési forgalom
Jóváírások
Elszámolás a számla javára

Díjmentes*

Terhelések
Teljesítés a számla terhére**
Átvezetési jutalék
Saját számlák közötti átvezetés

0,3% min. HUF 1000.- max. HUF 6000.-

Az SMSZ pénzszámlára fizetési megbízások nem nyújthatóak be.
A SMSZ értékpapírszámlán tartott befektetések utáni tranzakciós és letéti díjak terhelése, illetve
elszámolások a mindenkor hatályos Lakossági kondíciós lista – értékpapír forgalom és teljesítési rendben
foglaltaknak megfelelően történik..
A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. A normál díj a Beugró
számlacsomag díjával megegyező, amelyet a Bank mindenkori Lakossági Kondíciós Listája tartalmaz.
** Az SMSZ számla korlátozott rendeltetésű számla, amelyre befizetés kizárólag a SMSZ szerződés megkötésekor, az ügyfél
Banknál vezetett saját bankszámlájáról indított átvezetéssel, illetve kifizetés az ügyfél Banknál vezetett saját bankszámlájára
történő átvezetéssel történhet.
*

Amennyiben az ügyfél az SMSZ számlájáról kezdeményez kifizetést vagy értékpapír átvezetést, úgy azt
a Bank a megbízás megadását követő 2. banki munkanapon (T+2) teljesíti. Az ilyen típusú megbízás
teljesítésének feltétele, hogy az adott pénz- vagy értékpapírszámlán ne legyen függő, elszámolás alatt
álló ügylet, illetve a keletkező adófizetési kötelezettség levonásának, megfizetésének a forrását biztosítja
az ügyfél az SMSZ pénzszámlán.
Az SMSZ Értékpapírszámlára személyesen bankfiókban vagy – az SMSZ Értékpapírszámlán elhelyezett
értékpapírok SMSZ Értékpapírszámláról történő kivonására vonatkozó megbízás kivételével – Telebank
szolgáltatás igénybevétele esetén lehet megbízást adni. Az SMSZ Pénzszámlára vonatkozóan Telebank
szolgáltatás igénybevételével nem lehet megbízást adni.
Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Kondíciós
listában külön nem definiált nagy kezdőbetűvel irt fogalmak az Általános Üzleti Feltételekben
meghatározott jelentéssel bírnak.
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A Bank a forint átutalásokért, valamint a számlavezetésért felszámított díjakkal a hónap utolsó
Bankmunkanapján vagy a szerződés megszűnésekor terheli meg az ügyfél SMSZ szerződésben szereplő
bankszámláját.
A Bank felhívja a figyelmet arra, hogy minden olyan esetben, amikor kifizetőként jár el, az adó- illetve
járulékköteles kifizetést a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő mértékű személyi
jövedelemadó (adó-előleg) levonását követően teljesíti, továbbá ha a kifizetés feltétele az ügyfél
adóazonosító jelének ismerete, úgy az adóazonosító jel hitelt érdemlő igazolásáig a kifizetést
megtagadja.
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 kedvező irányba a Bank eltérhet.
Érvényes 2017. szeptember 15-től
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