LAKOSSÁGI KONDÍCIÓS LISTA – RENDSZERES
MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM
UNICREDIT MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLÁRA VONATKOZÓ
KONDÍCIÓK
Hatályos: 2019. augusztus 1-től • Közzététel napja: 2019. július 31.
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

Havi zárlati díj

Díjmentes*

II. Fizetési forgalom
Jóváírások
Forintban

Elszámolás forintszámla javára
Terhelések
Forintban
Teljesítés forintszámla terhére
Átutalási jutalék bankon belül és bankon kívül**
Telefonbank és Internet Banking segítségével
Eredeti formanyomtatvány használatával
Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes
feldolgozással
Ide értendők a telefaxon továbbított, azonnali igazolást
igénylő, cut-off time után beadott aznapinak elfogadott
megbízások.
Csoportos beszedés terhelése
Állandó átutalás bankon kívülre és bankon belülre
(kivéve az Ügyfél Banknál vezetett saját számlái közötti
állandó átutalás)

Díjmentes*

0,902% min. HUF 238.- max. HUF 11.407.0,902% min. HUF 497.- max. HUF 16.592.0,933% min. HUF 1244.- max. HUF 16.592.-

0,311%, min. 51 Ft max. 6 222 Ft
0,311%, min. 145 Ft max. 6 222 Ft

III. Pénztári műveletek
Kifizetések
Forintszámla terhére
Forint kifizetés
Számla devizanemétől eltérő valutában
Befizetések
Forintszámla javára
Számla devizanemével egyező valutában
Számla devizanemével nem egyező valutában

1,14% min. HUF 414,- max. HUF 51.850.valuta vételi és eladási árfolyam
alkalmazásával

Díjmentes*
Díjmentes*, valuta vételi árfolyam
alkalmazásával

IV. Bankkártya
Maestro Kártya Kibocsátói díj / Társkártya Kibocsátói díj

Mastercard Unembossed Kártya Kibocsátói díj /
Társkártya Kibocsátói díj

2013.08.01-ig igényelt kártyák esetében
díjmentes, ezt követően igényelt kártyák
esetében a mindenkor hatályos Betéti
Bankkártyára vonatkozó Lakossági Kondíciós
Listában foglaltak szerint
50% kedvezmény*
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A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. A normál díj a Privát
számlacsomag díjával megegyező, melyet a Bank mindenkori Lakossági Kondíciós Listája tartalmaz.
** Saját számlák közötti átvezetés díját a bank akciós jelleggel elengedi. A saját számlák közötti átvezetés nem akciós díja a
bankon belüli eredeti formanyomtatványos eseti átutalás díjával azonos mértékű.
*

Az UniCredit Megtakaríási számlához Home Banking nem igényelhető.
Betétlekötés Megtakarítási számláról nem kezdeményezhető.
A Megtakarítási Számla a mindenkor hatályos Nem forgalmazott termékek Betéti Hirdetményében
feltüntetett Takarékszámla kamatozásával egyezik meg. A jelen Kondíciós Listában nem említett, a
Megtakarítási Számlához kapcsolódó további banki szolgáltatásokra valamint minden más egyéb díj,
jutalék és költség esetén a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista Privát díjcsomag díjai az
irányadóak!
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.

