LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTA – UNICREDIT
DIÁKSZÁMLÁRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK

Hatályos: 2018. május 2-tól • Közzététel napja: 2018. április 27.

Bankszámlavezetés és megbízások díjai
I. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak
Forintszámla - vezetés
Számlanyitás
Havi zárlati díj1
magasabb számlavezetési díjú csomagba
Díjcsomagok
közötti váltás
alacsonyabb számlavezetési díjú csomagba
Postaköltség (minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek
küldött postai küldemény esetén)
Bankfiókban maradó kivonat díja5
Számlakivonat pótlása
Fedezetigazolás (elzálogosítás alapján)
II. Fizetési forgalom
Jóváírások Forintban
Elszámolás forintszámla javára

Díjmentes
203 Ft / hó / bankszámla2
1000 Ft
3000 Ft
Havi 1 db számlakivonat kiküldése díjmentes4
500 Ft/kivonat4
450 Ft/ db3
0,1%/ hó min. 1000 Ft/ hó

Díjmentes

Terhelések Forintban
Teljesítés forintszámla terhére

Bankon belüli eseti átutalás8

Bankon kívüli eseti átutalás8

Internet Banking / Mobil
Banking és UniCredit Mobil
alkalmazás segítségével
Home Banking és Telefonbank
segítségével
Eredeti formanyomtatvány
használatával
Nem eredeti formanyomtatvány
használatával7
Internet Banking / Mobil
Banking és UniCredit Mobil
alkalmazás segítségével
Home Banking és Telefonbank
segítségével
Eredeti formanyomtatvány
használatával
Nem eredeti formanyomtatvány
használatával7
EFER átutalás
VIBER átutalás

0,337%, min. 174 Ft, max. 7 065 Ft
0,337%, min. 230 Ft, max. 7 065 Ft
0,563% min. 307 Ft, max. 11264 Ft
0,614% min. 1024 Ft
0,337%, min. 261 Ft max. 7 065 Ft
0,57% min. 112 Ft, max. 12 953 Ft
0,614% min. 307 Ft, max. 12288 Ft
0,614% min. 1024 Ft
0,307%, min. 256 Ft, max. 6 144 Ft
0,8%, min. 1 000 Ft, max. 100 000 Ft9

Kifizetés postautalvánnyal Home Banking-en és SpectraNet Internet
Banking-en / Mobil Banking-en keresztül történő beküldés esetén

A „Lakossági Kondíciós Lista” 7. számú mellékletében
részletezett kondícióknak megfelelően + 50 Ft/utalvány
A „Lakossági Kondíciós Lista” 7. számú mellékletében
részletezett kondícióknak megfelelően + 50 Ft/utalvány

Pénztári tranzakciók
Pénztári forint kifizetés

1,13%, min. 471 Ft, max. 51 200 Ft

Internet Banking / Mobil Banking és UniCredit Mobil alkalmazás
Egyszeri belépési díj

Díjmentes3

Kifizetés postautalvánnyal papír alapon benyújtva

III. Bankkártya
Maestro bankkártya (főkártya)*
Kibocsátói díj
Tagsági díj
Mastercard Unembossed bankkártya (főkártya)

2 200 Ft3
2013.08.01-ig igényelt kártyák esetében 50%
kedvezmény3 ezt követően igényelt kártyák esetében
2 900 Ft

LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTA – UNICREDIT
DIÁKSZÁMLÁRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK
Kibocsátói díj
50 % kedvezmény3
Tagsági díj
50 % kedvezmény3
14-18 év közötti Ügyfél kizárólag elektronikus bankkártyát igényelhet, melynek tranzakciós és napi limitösszegeként – az Ügyfél
nagykorúvá válásáig - maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét meg nem haladó összeg állítható
be, az Ügyfél és törvényes képviselőjének szerződéses nyilatkozata figyelembe vételével. Társkártya igénylése esetén a
kártyabirtokos csak a kiskorú törvényes képviselője lehet.
Érvényes díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó
nyilatkozat esetén a nyilatkozattal érintett számlán
bonyolított készpénzfelvételi tranzakciók közül díjmentes
Jogszabályi Díjmentes Forint készpénzfelvétel (belföldi ATM
az első kettő, adott naptári hónapban, forintban
automatából vagy fióki pénztárból)6
teljesített készpénzfelvétel együttes összegének
150.000 Ft-ot meg nem haladó része. Részletes
feltételek a 6. lábjegyzetben
IV. SMS szolgáltatás
SMS-értesítés betéti kártyával történő sikeres, sikertelen és törölt
vásárlásról és készpénzfelvételről

Díjmentes

A jelen kondíciós listában nem szereplő 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.
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.
* A bank 2015. július 15-től a lakossági Maestro típusú betéti bankkártyák értékesítését megszünteti.
Ezen időpontot követően új lakossági Maestro típusú betéti bankkártya nem igényelhető, és pótkártyaként, megújított kártyaként
sem bocsátja ki a bank.
A 2015. 7. hónapban lejáró Maestro típusú bankkártyákkal kezdődően a Maestro kártyák megújítása Mastercard Unembossed
bankkártyára történik 2015. július és 2016. augusztus között. Az ezen időszakot követő lejárati dátumú Maestro bankkártyák
megújítása szintén ezen időszakra előrehozottan történik, a 2015.július-2016 augusztus közti időszak kártyán szereplő lejárati
hónappal megegyező hónapjában, a lejárati évtől függetlenül (azaz például 2015. 07. hóban a 2015.07, 2016.07 és 2017.07 hóban
lejáró kártyák kerülnek megújításra, és így tovább minden hónapban 2016 augusztusáig).
Amennyiben a Maestro kártya helyett a fentiek szerint Mastercard Unembossed kártya kerül kibocsátásra megújított kártyaként, az
ügyfél bankkártya szerződésében a bankkártya típusa a kártya kibocsátásának napjával, Mastercard Unembossed bankkártyára
módosul. Az előrehozottan megújított Maestro bankkártya az (előrehozott) lejárat hónapját követő 2. hónap végével lezárásra kerül.
A megújítás során a Maestro bankkártya tagsági díja kerül felszámításra jelen Kondíciós Lista rendelkezése alapján, a Mastercard
Unembossed bankkártya kibocsátási díja nem kerül felszámításra. A bank 2015. július 15.-ét követően a Maestro bankkártya tiltását
követő pótkártya igény esetében Mastercard Unembossed bankkártyát bocsát ki.
1 A havi zárlati díj minden egyes megkezdett hónap után felszámításra kerül.
2 Díjszámítás módja: a tranzakciók 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 A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. Az akciós díj normál díjszabását a
Privát Plusz számlacsomag kondíciói tartalmazzák.
4 A díjmentes havi 1 számlakivonat kiküldését követően kiküldött kivonatok és egyéb küldemények postaköltsége a A „Lakossági
Kondíciós Lista” 7. számú mellékletében részletezett kondícióknak megfelelően kerül felszámításra5 A szolgáltatás 2007. január 9-től
nem igényelhető.
6 A díjmentes készpénzfelvétel lehetőségét a Bank a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A §-a,
valamint az 53/2013 (XI.29.) NGM rendelet rendelkezései szerint biztosítja. Díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozatot
kizárólag az érintett számla jogszabályi előfeltételeknek megfelelő tulajdonosa, és kizárólag egy fizetési számlája vonatkozásában
adhat le, bankfiókban, vagy amennyiben az adott számlához Spectranet Internet Banking szolgáltatással rendelkezik, akkor a
Spectranet Internet Banking felületen keresztül. Amennyiben az Ügyfél a nyilatkozaton az érintett bankszámlát a bankkártya
számmegadásával jelöli meg, a kedvezmény a kártya mögött elsődleges fedezetként beállított bankszámlán kerül biztosításra. Adott
hónap 20. napjáig leadott érvényes nyilatkozat esetében a következő naptári hónaptól, a hónap 20. napját követően leadott nyilatkozat
esetén a második naptári hónaptól jogosult a díjmentes készpénzfelvételre. A díjmentes készpénzfelvételre az Ügyfél elsődlegesen
ATM-en keresztül jogosult, fióki pénztárból legkésőbb 2014. december 31-ig, és csak abban az esetben, ha 2013.11.22-t megelőzően
a nyilatkozatban megjelölt bankszámlához nem rendelkezett bankkártyával, A díjmentes tranzakciók sorrendjének megállapítása a
készpénzfelvétel tényleges időpontja szerint történik. Amennyiben a fentiek szerinti díjmentes körbe tartozó első két tranzakció
együttes összege meghaladja a 150 000 Ft-ot, úgy az e feletti összegre a normál tranzakciós díj %-os része kerül felszámításra a
maximum díjtétel figyelembe vételével.
Amennyiben az ügyfél a díjmentes készpénzfelvétel lehetőségével jogosulatlanul él, vagy a nyilatkozatban valótlan adatokat közöl,
úgy a Bank jogosult a hivatkozott jogszabályi kereteken belül az ingyenes készpénzfelvétel díját, költségét visszamenőleg egy
összegben érvényesíteni.
7 Jelen Kondíciós Listában Nem eredeti formanyomtatványos átutalási megbízásként értelmezett az azonnali igazolást igénylő, azon
cut-off time** után beadott megbízások, melyeket a Bank aznapinak tekint; illetve azon megbízások, melyeknek a költségét a
kedvezményezett viseli.
**Cut-off time: a megbízások felvételének határideje. Az az időpont, ameddig a Bank a megbízást aznapinak fogadja el.
8 Átutalás a hatósági átutalás, az átutalási végzés, és a beszedési megbízás (felhatalmazó levélen alapuló beszedés, váltóbeszedés)
teljesítése is, amely után a Bank a megbízás benyújtásának módjától (elektronikus, vagy nem eredeti formanyomtatvány használatával
benyújtott papír alapú megbízás) függő díjat számít fel.
9 A fenti díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. A normál díj 0,8% min.10 000 Ft , max. 100 000 Ft

