Kondíciós Lista – Haszonkoktél számlacsomaggal
rendelkező ügyfelek részére

Hatályos: 2018. április9-től (1802) • Közzététel napja: 2018. április6.
Haszonkoktél számlacsomag 2015.11.01-től nem igényelhető!
A Haszonkoktél számlacsomag igénybevételének feltétele, hogy a Számlatulajdonos az alábbi termékek
legalább egyikével rendelkezzen a Banknál:
Haszonkoktél lekötött forint betét1, vagy
személyi kölcsön2, vagy
jelzáloghitel3.
Fenti feltételek teljesülését a Bank a Bankszámlaszerződés mindkét Fél általi aláírásakor, illetve azt
követően legalább évente egyszer jogosult felülvizsgálni. Amennyiben bármely felülvizsgálat során a
Bank megállapítja, hogy a jelen kondíciós listában feltüntetett feltételek nem teljesülnek
maradéktalanul, a Bank jogosult a Számlatulajdonosra vonatkozó kondíciókat a Számlatulajdonos
minden további külön értesítése nélkül a felülvizsgálat időpontját követő hónap első banki
munkanapjától, az aznap hatályos Lakossági Kondíciós Listában szereplő Nonstop+ számlacsomag
standard kondíciókra módosítani és a Számlatulajdonosra ezt követően a Nonstop+ számlacsomag
mindenkor hatályos kondíciói lesznek irányadók.

I.

Forint számlavezetéshez kapcsolódó kondíciók

Haszonkoktél számlacsomag
Havi zárlati díj
Számla nyitása
Számla zárása
Könyvelési tételdíj
Alapértelmezett Számlakivonat küldés
Forint jóváírások elszámolása forintszámla
javára
Mastercard Unembossed kártya bankkártya
Tagsági
díja/ 9
Kibocsátói
Mastercard Unembossed Társkártya Kibocsátói /
Tagsági díja9
Mastercard Standard / Visa Classic bankkártya
kibocsátói díja

0 Ft4/hó/bankszámla5
0 Ft
0 Ft
Díjmentes6
elektronikus7
Díjmentes
Díjmentes / Díjmentes 8
2 560 Ft/ 3 379 Ft
50% kedvezmény 8
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Készpénzfelvétel

Bankon kívüli eseti
átutalás15

Bankon belüli eseti
átutalás15

Ügyfél Banknál vezetett saját számlái
közötti átvezetés10
SpectraNet Internet Banking / Mobil
Banking és UniCredit Mobil alkalmazás
segítségével
Home Banking és Telefonbank
segítségével
Eredeti formanyomtatvány
használatával
Nem eredeti formanyomtatvány
használatával11
SpectraNet Internet Banking / Mobil
Banking és UniCredit Mobil alkalmazás
segítségével
Home Banking és
Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány
használatával
Nem eredeti forma nyomtatvány
használatával11

Díjmentes

0,358%, max. 6 144 Ft

0,358%, min. 30 Ft, max. 6 144 Ft
0,563%, min. 727 Ft, max. 16 384 Ft
0,819%, min. 1 536 Ft
0,358%, max. 6 144 Ft
0,358%, min. 51 Ft, max. 6 144 Ft
0,691%, min. 993 Ft, max. 19 968 Ft
0,819%, min. 1 536 Ft

EFER átutalás

0,307%, min. 256 Ft, max. 6 144 Ft

VIBER átutalás

0,8%, min. 10 000 Ft, max. 100 000 Ft

UniCredit belföldi ATM
automatából
Egyéb belföldi ATM
automatából
Fióki pénztárból (forint számláról forint
kifizetés)
Fióki pénztárból (forint számláról
valuta kifizetés)

Jogszabályi Díjmentes Forint
készpénzfelvétel (belföldi ATM
automatából vagy fióki pénztárból)13

0,66%, min. 245 Ft
havi első felvétel díjmentes12, 14
1,096% + 552 Ft, min. 737 Ft
1,48% min 1 177 Ft, max. 51 200 Ft
0,66% max. 51 200 Ft (valuta vételi és eladási
árfolyam alkalmazásával)
Érvényes díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó
nyilatkozat esetén a nyilatkozattal érintett számlán
bonyolított készpénzfelvételi tranzakciók közül
díjmentes az első kettő, adott naptári hónapban,
forintban teljesített készpénzfelvétel együttes
összegének 150.000 Ft-ot meg nem haladó része.
Részletes feltételek a 13. lábjegyzetben.

A jelen kondíciós listában nem szereplő díjak és egyéb feltételek tekintetében a Lakossági Kondíciós Lista – nem
forgalmazott számlacsomagok és annak elválaszthatatlan mellékleteit képező dokumentumok Nonstop+
számlacsomagra vonatkozó kondíciói 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.
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A Haszonkoktél lekötött betét részletes feltételei megtalálhatók a Lakossági Betéti Hirdetmény I.5. pontjában.
A személyi kölcsön ajánlatainkról további információt az Ingatlan fedezet nélküli hitelek hirdetményében talál.
3
A jelzáloghitel ajánlatainkról további információt a Piaci kamatozású jelzáloghitelek és a Támogatott jelzáloghitelek és állami támogatások
hirdetményében talál.
4
A Haszonkoktél számlacsomag normál havi zárlati díja 1 024 Ft/hó, mely az adott hónapra vonatkozóan minden esetben terhelésre kerül a
Számlatulajdonos bankszámláján. Amennyiben a tárgyhónapban legalább 100 000 Ft jóváírás érkezik átutalásból (amelybe a saját számlák közötti
átutalások nem számítanak bele) a számlára, akkor a zárlati díj összegéből a következő hónapban egy akció keretében 1 024 Ft kerül jóváírásra a
bankszámlán. Az akció visszavonásig érvényes.
5
A havi zárlati díj minden egyes megkezdett hónap után felszámításra kerül.
6
A Könyvelési tételdíj minden egyes a bankszámla terhére lekönyvelt tranzakció után felszámításra kerül az adott tranzakció díján felül. A normál díj
a tranzakció összegének 0,2%-a maximum 6000 Ft. A díj felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció visszavonásig érvényes.
7
Számlanyitáskor ügyfél által választható. Papír alapú kivonat díjmentesen havonta egyszeri alkalommal igényelhető elektronikus kivonat helyett.
8
A normál díj a Betéti Bankkártya Kondíciós Lista lakossági ügyfelek részére elnevezésű kondíciós listában meghatározottak szerinti, melyet a Bank
akciós jelleggel nem számít fel. Az akció Mastercard Standard*, vagy Visa Classic bankkártya igénylése esetén kizárólag egy darab főkártya
kedvezményes kibocsátói díjon történő igénybevételére, míg Mastercard Unembossed bankkártya igénylése esetén kizárólag egy darab főkártya
kedvezményes kibocsátói és tagsági díjon történő igénybevételére jogosít fel. Az akciók visszavonásig érvényesek.
9
Évente egy alkalommal utólag kerül terhelésre.
10
A Bank az Ügyfélnek a Banknál vezetett saját számlái közötti átvezetési megbízásaira – az egyes bankszámlákra/megtakarítási számlákra
vonatkozó eltérő rendelkezések hiányában – jutalékot nem számít fel.
11
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.
12
A Bank a fent meghatározott darabszám vonatkozásában a díj felszámításától akciós jelleggel eltekint. Az akció visszavonásig érvényes. A
kedvezményes darabszám feletti díjakra a Betéti Bankkártya Kondíciós Lista lakossági ügyfelek részére elnevezésű kondíciós listában meghatározott
kondíciók vonatkoznak. Az adott díjcsomagba foglalt díjmentes ATM tranzakció(k) meghatározásánál a bankszámlán való könyvelés dátuma az
irányadó, azaz a tranzakció abba a hónapba számít bele, amikor a könyvelés történik.
13
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.
14
Amennyiben az érintett számla vonatkozásában adott hónapra vonatkozóan az Ügyfelet - leadott nyilatkozata alapján - Jogszabályi díjmentes
készpénzfelvétel (13-as lábjegyzet) illeti meg, ezen hónapra a számlacsomagban foglalt ATM díjkedvezmény nem él.
15
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.
1
2
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* 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.
A díjak és költségek a terhelendő számla devizanemében kerülnek elszámolásra. Amennyiben a felmerülő díjak devizaneme eltér a terhelendő
számla devizanemétől, akkor a Bankban mindenkor érvényes magánszemélyekre vonatkozó devizaárfolyamok alapján történik a terhelés.
K1: A Visa International kártyatársaság (továbbiakban: VISA) logojával kibocsátott bankkártyák esetében, az ezen bankkártyákkal VISA EU régión
kívül kezdeményezett és nem a VISA elszámoló devizanemében végzett minden tranzakcióra a VISA speciális International Service Assessment
díjat számít fel, amelynek mértéke jelenleg a hatályos VISA Operation Regulation szerint a tranzakció összegének 1%-a. A díjat a könyvelt tranzakciós
összeg automatikusan tartalmazza.

