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DOBBANTÓ ÉS TRENDY SZÁMLACSOMAGOKRA
VONATKOZÓ KÜLÖN KONDÍCIÓK
A Dobbantó és TrendY számlacsomagokra vonatkozóan, fentiekben fel nem sorolt 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 Számlatulajdonos a Dobbantó számlacsomagra vonatkozó kondíciókra 18. életévének betöltéséig jogosult
azzal, hogy a Bank – az Ügyfél minden további külön értesítése nélkül – az Ügyfélre vonatkozó kondíciókat az
Ügyfél 18. életévének betöltését követő hónap első naptári napján az ezen a napon érvényes, magánszemélyekre
vonatkozó, TrendY számlacsomag kondícióira módosítja* és az Ügyfélre ezt követően az TrendY számlacsomag
mindenkor hatályos kondíciói lesznek irányadók.
* A Bank egy akció keretében az Ügyfélre vonatkozó kondíciókat az Ügyfél 18. életéve betöltésének évét követő
naptári év első naptári napján módosítja a magánszemélyekre vonatkozó, TrendY számlacsomag ezen a napon
érvényes kondícióira. Az akció visszavonásig érvényes.
2 A Számlatulajdonos a TrendY számlacsomagra vonatkozó kondíciókra 26. életévének betöltéséig jogosult azzal,
hogy a Bank – az Ügyfél minden további külön értesítése nélkül – az Ügyfélre vonatkozó kondíciókat az Ügyfél
26. életévének betöltését követő hónap első naptári napján az ezen a napon érvényes, magánszemélyekre
vonatkozó, Bónusz számlacsomag kondícióira módosítja** és az Ügyfélre ezt követően a Bónusz számlacsomag
mindenkor hatályos kondíciói lesznek irányadók.
** A Bank egy akció keretében az Ügyfélre vonatkozó kondíciókat az Ügyfél 26. életéve betöltésének évét követő
naptári év első naptári napján módosítja a magánszemélyekre vonatkozó, Bónusz számlacsomag ezen a napon
érvényes kondícióira. Az akció 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, mely díjat a mindenkor hatályos
Lakossági Kondíciós Lista tartalmaz.
4 18 éven aluli Ügyfél kizárólag elektronikus bankkártyát igényelhet. Az Ügyfél tranzakciós és napi limitösszegeként
2014. február 17-ig igényelt bankkártyák esetében maximum 100 000 forint állítható be. 2014. február 18-t
követően igényelt bankkártyák esetében a tranzakciós és napi limitösszegként maximum 150.000 forint állítható
be. Társkártya igénylése esetén a kártyabirtokos csak a kiskorú törvényes képviselője lehet.
5 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.
6 A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. Az akciós díj
normál díjszabását a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista – Egyéb szolgáltatások díjai tartalmazza.
7 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.
8 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.
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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 PayPass érintő 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.

