LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTA – PÁR-HOZAM SZÁMLÁRA
VONATKOZÓ KONDÍCIÓK

Hatályos: 2019. augusztus 1-től • Közzététel napja: 2019. július 31.
PÁR-HOZAM SZÁMLACSOMAG 2015.11.01-TŐL NEM IGÉNYELHETŐ!
A fizetési számlához kapcsolódó legjellemzőbb szolgáltatások egységes terminológiáját a “Fizetési
számla legjellemzőbb szolgáltatásaihoz kapcsolódó egységesített kifejezések és meghatározások”
elnevezésű jegyzék tartalmazza, amely a jelen kondíciós lista mellékletét képezi. A jegyzéket a Bank a
honlapján (www.unicreditbank.hu/padtajekoztato), valamint a bankfiókjaiban teszi közzé.
I. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak
Forintszámla - vezetés
Számlanyitás
Havi zárlati díj
II. Fizetési forgalom
Jóváírások Forintban
Elszámolás forintszámla javára

Díjmentes
206 Ft/ hó / bankszámla1
Díjmentes2

Terhelések Forintban
Teljesítés forintszámla terhére
Csoportos beszedés terhelése
Állandó átutalás bankon kívülre és bankon belülre
(kivéve az Ügyfél Banknál vezetett saját számlái
közötti állandó átutalás)

0,287%, min. 32 Ft max. 6 371 Ft

Bankon belüli eseti átutalás3
SpectraNet Internet Banking / eBanking és UniCredit
Mobil alkalmazás
Home Banking és Telefonbank segítségével

0,28%, min. 134 Ft, max. 6 222 Ft

Bankon kívüli eseti átutalás3
SpectraNet Internet Banking / eBanking és UniCredit
Mobil alkalmazás
Home Banking és Telefonbank segítségével

0,28%, min. 212 Ft, max. 6 222 Ft

III. Bankkártya
Maestro bankkártya*
Kibocsátói díj

0,287%, min. 74 Ft max. 6 371 Ft

0,28%, min. 185 Ft, max. 6 222 Ft

0,402%, min. 207 Ft, max. 13 481 Ft

2013.08.01-ig igényelt kártyák esetében
díjmentes, ezt követően igényelt kártyák
esetében a mindenkor hatályos Betéti
Bankkártyára vonatkozó Lakossági
Kondíciós Listában foglaltak szerint

Mastercard Unembossed Kártya Kibocsátói díj/
Társkártya Kibocsátói díj

50 % kedvezmény2

ATM készpénzfelvétel díja
UniCredit Bank Hungary Zrt. ATM-ből belföldön
UniCredit Bankcsoport3 által üzemeltetett ATM-ekből
külföldön
Egyéb ATM-ből belföldön

0,669% min. 248 Ft
1,659% + 3,11 EUR
1,11% + 559 Ft, minimum 746 Ft

A díj számítási 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.
2
A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. Az akciós díj normál díjszabását
a Privát Plusz számlacsomag kondíciói tartalmazzák.
3 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
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Az UniCredit Pár-Hozam Számla megnyitásának feltétele Lakáskassza Megtakarítás / szerződés
megléte vagy új szerződés megkötése.
A jelen Külön Kondíciókban nem szereplő díjtételek esetén az UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Lista Privát
Plusz számlacsomagra vonatkozó díjai irányadók. A felszámított díjak esedékességét az UniCredit Bank
Lakossági Kondíciós Listája tartalmazza.
A bankszámla kamatozása tekintetében az UniCredit Bank mindenkori hatályos Magánszemélyeknek szóló
Hirdetményben meghirdetett kamatok érvényesek.
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, az Mastercard Unembossed érintő bankkártya
kibocsátási díja nem kerül felszámításra. A bank 2015. július 15.-ét követően a Maestro bankkártya tiltását követő
pótkártya igény esetébe Mastercard Unembossed bankkártyát bocsát ki.

