LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTA – EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
DÍJAI

Hatályos: 2018. július 13-tól • Közzététel napja: 2018. július12.
I.

Csekkforgalom

AMEX utazási csekk vétele*
Azonos valuta ellenében
Más valuta ellenében

Díjmentes1, valuta

vételi és valuta eladási árfolyam
alkalmazásával

Díjmentes1,valuta vételi és valuta eladási árfolyam alkalmazásával

AMEX utazási csekk jóváírása*
Azonos valutában vezetett számla javára
Más valutában vezetett számla javára

Díjmentes1
Díjmentes1, valuta vételi és valuta eladási árfolyam alkalmazásával

Csekk átvétele beszedésre*
Csekk átvétele beszedésre*

HUF 1.000.- csekkenként + külföldi bankköltség

UniCredit Bank Hungary Zrt által kibocsátott garantált devizacsekk*
Garantált devizacsekk díja

0,15%, min. EUR 12,-/csekk

UniCredit Bank Hungary Zrt. által kibocsátott nem garantált csekk*
Csekkűrlap díja

HUF 100,-/csekk

Csekk beváltása

0,15%, min. EUR 12,-/csekk

UniCredit Hungary Zrt-re intézvényezett csekk
kifizetés pénztáron keresztül/bármilyen valutában
jóváírás számlára/bármilyen valutában

Díjmentes1

Azonos valuta ellenében
A beszedés módjának megfelelő díjtétel
* Megjelölt szolgáltatásokat a Bank 2018 július 13-tól csak azon lakossági ügyfeleknek nyújtja, akik
rendelkeznek Private Banking ügyfélstátusszal.

szerint

Bankcsekk és Utazási csekk beszedésre, vásárlásra, jóváírásra történő átvételét a Bank indoklás
nélkül megtagadhatja.
Pénztáron keresztül a Bank csak az AMEX utazási csekket fizeti ki. Egyéb típusú utazási csekket, illetve más
nevére átruházott AMEX utazási csekket csak beszedésre vesz át a Bank.
Amerikai Dollárban fizetendő forgatott/átruházott bankcsekkeket a külföldi bankok visszautasítják, így
ezeket nem tudjuk átvenni. A legtöbb esetben a megbízó nevének és címének kötelezően szerepelnie
kell a csekkeken.
I.

Egyéb

Bankinformáció
KHR saját hiteljelentés kezelésének díja
SWIFT másolat

HUF 4.500,díjmentes2
HUF 1.000,-

Telefax díj
Belföldön
Európában
Európán kívül

HUF 400,-/ oldal + ÁFA
HUF 700,-/ oldal + ÁFA
HUF 1.000,-/ oldal + ÁFA

Letéti számla
Letéti számla számlanyitási díj

HUF 15.000,-

DCC (Dynamic Currency Conversion) szolgáltatás
Átváltási Díj3

4%

Azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtása
Azonnali beszedés csatolt okmányok nélkül elektronikusan
Azonnali beszedés csatolt okmányok nélkül papíron
Azonnali beszedés csatolt okmányokkal

HUF 300,-/db
HUF 300,-/db
HUF 2.500,-/db
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Azonnali beszedési megbízás (inkasszó) teljesítése forintban és devizában
Papíron érkező azonnali beszedés esetén

A választott számlacsomagnak megfelelő nem eredeti formanyomtatvánnyal benyújtott bankon belüli és kívüli átutalás díjával megegyező

Elektronikus úton érkező azonnali beszedés esetén

A választott számlacsomagnak megfelelően a megbízás csatornájával
és irányával egyező átutalási díj

1 Díjszámítás módja: a normál díj a befizetés/kifizetés/beváltás 0,2%-a, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig
érvényes.
2
2011. október 11-től
3 A Bank ATM hálózatában nyújtott DCC szolgáltatáshoz kapcsolódóan alkalmazott árfolyam a tranzakció napján a MasterCard kártyatársaság
által jegyzett deviza eladási árfolyam plusz az Átváltási díj.

Forint és deviza bankszámlavezetéshez kapcsolódó egyéb díjak
Bankfiókban maradó kivonat díja

HUF 500 /kivonat4

Fedezetigazolás

a fedezetként elkülönített összeg 0,1%/ hó, min. HUF 1000.-/ hó

Számlaegyenleg igazolás és egyéb számlavezetéshez
kapcsolódó igazolási díj

HUF 900.-/ db4

Számlakivonat pótlása

HUF 450.-/ db4

Jelzáloghitel kezeléséhez kapcsolódó fedezeti számlák díja
Számla megnevezése

Fedezeti számla

Havi zárlati díj
Terhelések (Forintban)
Bankon belüli eseti átutalás hitelkiváltás
céljára
Bankon kívüli eseti átutalás hitelkiváltás
céljára
Bankon belüli eseti átutalás nem hitelkiváltási
célból
Bankon kívüli eseti átutalás nem hitelkiváltási
célból

Díjmentes5
Eredeti formanyomtatvány használatával vagy
nem eredeti formanyomtatvány használatával
Eredeti formanyomtatvány használatával vagy
nem eredeti formanyomtatvány használatával

Díjmentes
0,50%, min. 1 500 Ft

Eredeti formanyomtatvány használatával

0,325%, max. 4 000 Ft

Eredeti formanyomtatvány használatával

0,350%, min. 450 Ft

Fedezeti számláról más típusú megbízás nem kezdeményezhető. A kondíciók a 2013.08.01-től kötött jelzáloghitel szerződések
esetén irányadók. Stabil Kamat hitelnél a fedezeti számlához kapcsolódó díjak nem kerülnek felszámításra. A családi
otthonteremtési kedvezmény fedezeti számláról történő utalását a bank díjmentesen teljesíti. „Minősített fogyasztóbarát
lakáshitel” esetében a fedezeti számlához kapcsolódó díjak nem kerülnek felszámításra.

Patikahitel kezeléséhez kapcsolódó fedezeti számlák díja
Számla megnevezése
Havi zárlati díj
Terhelések (Forintban)
Bankon belüli eseti átutalás üzletrész vásárlás
céljából
Bankon kívüli eseti átutalás üzletrész vásárlás
céljából

Fedezeti számla
díjmentes1
Eredeti formanyomtatvány használatával vagy
nem eredeti formanyomtatvány használatával
Eredeti formanyomtatvány használatával vagy
nem eredeti formanyomtatvány használatával

0,3% max. 6 000 Ft
0,3% max. 6 000 Ft

Fedezeti számláról más típusú megbízás nem kezdeményezhető. A kondíciók a 2016.09.21-től kötött Patika hitel szerződések
esetén irányadók.
A havi zárlati díjmentességet a Bank akciós jelleggel biztosítja. A normál díj a Privát Plusz számlacsomag esetében feltüntetett
nem akciós díjmértékkel azonos, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.
1
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Kölcsön-bankszámla csomag díjai
Havi zárlati díj

Díjmentes

Jóváírások (Forintban)
Elszámolás forintszámla javára

Díjmentes

Pénztári műveletek
Befizetések forint számla terhére

Díjmentes

Speciális hitelkamat
A pénztartozás esetén a lejárt és esedékes tartozás után a késedelembe esés időpontjától kezdődően felszámolt kamat, amelynek
mértéke (amennyiben érvényes hitelszerződés másképp nem rendelkezik):
Forint számla esetében:

folyószámlahitel kamata + késedelmi kamat 6%

Deviza számla esetében

1 havi LIBOR + 10 %

A Kölcsön-bankszámla csomaghoz kapcsolódó - fentiekben megjelölteken túli - minden más díjtétel esetén, valamint a
bankszámlára vonatkozó, jelen Kondíciós listában eltérően nem szabályozott rendelkezés vonatkozásában a mindenkor
hatályos Lakossági Kondíciós Lista Privát számlacsomagra vonatkozó díjai és rendelkezései az irányadóak.
A számlacsomag kizárólag lakossági forint jelzáloghitel-, személyi kölcsön-, folyószámlahitel és egyéb ingatlanfedezet
nélküli hitelek igénybevétele esetén, ezekhez kapcsolódóan vehető igénybe.

III. Széfszolgáltatás
A Széfbérlettel összefüggő kondíciós lista szerint.
Jelen melléklet elválaszthatatlan része a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listának.

4 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.
5 A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. A normál díj a Privát számlacsomag esetében feltüntetett nem akciós díjmértékkel
azonos, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.

