Kondíciós Lista és Hirdetmény Premium Banking Plusz csomaggal
rendelkező ügyfelek részére

Premium Banking Plusz csomag
Értékesítése 2012. április 13-al bezárólag megszűnt.
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.
A Premium Banking Plusz csomag tartalmazza valamennyi, a Premium Banking Bázis csomagnál
feltüntetett kedvezményes kondíciót, amely a Lakossági Hirdetmény és Kondíciós Lista – Premium
Banking Számlacsomagokkal Rendelkező Ügyfelek Részére című dokumentumban található, valamint
tartalmazza az alábbiakban részletezett további kedvezményeket is.
Havi zárlati díj
Premium Banking Plusz havi csomagdíj

I.

díjmentes1
990 Ft2

Premium Banking bankkártya

Premium Banking bankkártya díjak

Díjak esedékessége

Kibocsátói díj / főkártya

díjmentes3

Az igénylést követően a kártya első gyártásakor

Tagsági díj / főkártya

díjmentes3

Évente egy alkalommal utólag4

Kibocsátói díj / társkártya

3 990 Ft / év5

Az igénylést követően a kártya első gyártásakor

Tagsági díj / társkártya

3 990 Ft / év5

Évente egy alkalommal utólag3

GOLD utazási biztosítás éves
díja főkártyához

díjmentes3

Szolgáltatás igénybevételekor, illetve évente, a
kártya kibocsátásának hónapjával megegyező
hónapot követő hónap első munkanapján
A Premium Banking bankkártyához tartozó egyéb szolgáltatások költségeit, díjait és jutalékait a
mindenkori hatályos Premium Banking Bankkártya Kondíciós Lista tartalmazza.
GOLD utazási biztosítás éves
díja társkártyához

II.

díjmentes3

Asszisztencia szolgáltatások6

Orvosi- egészségügyi információk Magyarországon és Európában






Orvosi segítség elérhetőségének megadása
Gyermekorvosi segítség elérhetőségének megadása
Fogászati rendelő elérhetőségének megadása
Gyógyszertárak elérhetőségének megadása
Állatorvosi ügyeletek elérhetőségének megadása

General Medical Advice – Orvosi tanácsadás telefonon keresztül
Általános orvosi tanácsadás gyermekeket és felnőtteket érintő kérdésekben telefonon keresztül,
szakorvos által





Információ egészségügyi állapotról
Orvosi szakkifejezések, kórházi zárójelentések magyarázata
Laboratóriumi eredmények és ezekből eredő összefüggések magyarázata
Orvosi eljárások magyarázata

Hatályos: 2019. augusztus 1-től (19/02)
Közzététel napja: 2019. július 31.

Kondíciós Lista és Hirdetmény Premium Banking Plusz csomaggal
rendelkező ügyfelek részére

Gépjármű asszisztancia – információ, szervezés és költségvállalás Magyarországon és
Európában az alábbi szolgáltatásokkal:
Műszaki meghibásodás és baleset esetén






Információnyújtás
Helyszíni javítás
Szállítás a legközelebbi szakszervízbe
Gépjármű tárolás az első munkanapig
Bérautó (1 napra)

Háztartási asszisztencia – információ és szervezés az alábbi szakmákban költségvállalással
Költségvállalási limit: 25 000 Ft / káresemény







Dugulás elhárítás
Gázszerelő
Üveges
Villanyszerelő
Vízvezeték-szerelő
Zárszerelő

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.
1 A Bank akciós jelleggel és kizárólag az akció időtartamára 0 Ft kedvezményes havi zárlati díjat
számít fel az Ügyfélnek. Az akció visszavonásig érvényes.
A Premium Banking Plusz csomag havi zárlati díja 569 Ft **, mely összeg az adott hónapra vonatkozóan
minden esetben terhelésre kerül az ügyfél bankszámláján, és a következő hónapban íródik jóvá,
amennyiben a tárgyhónapban legalább 150 000 Ft jóváírás érkezett átutalásból a számlára.
Amennyiben legalább 75 000 Ft jóváírás történik az előbb említett módon, akkor a zárlati díj összegéből
285 Ft kerül jóváírásra.
Amennyiben a fenti jóváírási feltételek nem teljesülnek, akkor a zárlati díjból nem kerül jóváírásra sem
a teljes, sem a rész összeg.
** A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. A
Premium Banking Plusz számlacsomag normál zárlati díja 999 Ft/ hó / bankszámla.
2 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.
3 A díjat a Bank akciós jelleggel nem számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes.
4 Abban az esetben, ha az adott évben új kártya is legyártásra kerül (az előző bankkártya lejárata
helyett), úgy a tagsági díj terhelése a meghosszabbítás hónapjában, azaz az első kártya kibocsátásának
hónapjával megegyező hónapban történik. Amennyiben nem kerül legyártásra új érvényességű kártya
az adott évben, úgy a tagsági díj terhelésének napja az első kártya kibocsátásának hónapjával
megegyező hónapot követő hónap első munkanapja az érintett évben.
5 A díj számítási módja: a bankkártyával az esedékességet megelőző 12 hónap alatt bonyolított sikeres
és lekönyvelt éves vásárlási forgalom összegének 0,1%-a, minimum a feltüntetett összeg. A
minimumként feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció
visszavonásig érvényes.
6 Az asszisztencia szolgáltatásokat a Premium Banking Plusz csomag részeként biztosítja a Bank,
melynek részletes feltételeiről az Ügyfél Tájékoztató és Biztosítási Feltételek dokumentumból
tájékozódhat.
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