UNICREDIT PARTNER AKTÍV PLUSZ ÉS PARTNER IKON PLUSZ
CSOMAGOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN KONDÍCIÓK
Hatályos: 2019. december 15-től (1910) • Közzététel napja: 2019. december 10.
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 kondíciós lista módosítására a 924/2009/EK rendeletnek történő megfelelés érdekében került sor. A 2019.12.15-től hatályba lépő vonatkozó rendelet értelmében a pénzforgalmi szolgáltatóknak az euró pénznemben
meghatározott, határon átnyúló fizetési műveletek díjai tekintetében díjegyezőséget (harmonizációt) kell biztosítania a tagállam nemzeti pénznemében történő belföldi fizetési műveletek díjaihoz képest. A módosításokat
a Bank piros színnel jelöli.
Az UniCredit Partner Aktív Plusz és Partner Ikon Plusz Csomag igénylésére, igénybevételére azon természetes személyek jogosultak:

továbbá


továbbá

továbbá


továbbá

továbbá


akik a bankszámlatermék igénylésekor, valamint a bankszámlára/bankszámlacsomagra vonatkozó szerződéskötéskor olyan szervezettel állnak munkaviszonyban vagy az Együttműködési
megállapodásban rögzített egyéb jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: Jogviszony), mely szervezet az UniCredit Bank Hungary Zrt-vel („UniCredit Bank”) jelen Külön kondíciókban szereplő
termékekre vonatkozó hatályos Együttműködési megállapodással rendelkezik vagy annak igénybevételére vonatkozóan az UniCredit Bank által meghatározott formában Nyilatkozatot tett;
akik a bankszámlatermék igénylésekor, valamint a bankszámlára/bankszámlacsomagra vonatkozó szerződéskötéskor az alábbiakban részletezett jogszabályok valamelyikének hatálya alá tartozó
„közszférában” dolgozó személynek minősülnek, és ezt a munkáltató által kiállított, arra alkalmas igazolással, vagy igazolvánnyal igazolják: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény, a honvédek jogállásáról
szóló 2012.évi CCV. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény, valamint a
legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészségi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény hatálya alá tartozó munkavállalók, továbbá az állam vagy helyi
önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságnál munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott személyek;
akik a bankszámlatermék igénylésekor, valamint a bankszámlára/bankszámlacsomagra vonatkozó szerződéskötéskor a MÁV ZRt.-nél, vagy a MÁV csoporthoz tartozó leányvállalatnál munkaviszonyban,
vagy megbízási jogviszonyban vagy egyéni vállalkozóként megbízási jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: Jogviszony) állnak, és ezt a munkáltató által kiállított igazolással, vagy MÁV-Start Vasúti
utazási igazolvánnyal igazolják.
egy új akció keretében 2019.05.06-tól visszavonásig, az E.ON Energiakereskedelmi Kft. áramszolgáltatóval szolgáltatási szerződésben (lakossági célú villamosenergia-vételezésre szóló szerződés) álló új
Ügyfelek is igényelhetik a jelen kondíciós listában szereplő számlacsomagokat, melynek feltételi:
- az Ügyfél akkor jogosult a kedvezményes számlacsomagra, amennyiben 2019. szeptember 30-án az UniCredit Banknál lakossági bankszámlával nem rendelkezett, és
- a kedvezményes számlacsomag igénylés hónapját megelőző hónapra szóló, az igénylő Ügyfél lakcímkártyáján szereplő címre (Állandó lakcím) és az ügyfél nevére szóló E.ON számlakivonatot bemutat a
számlanyitáskor. A Bank az E.ON számlakivonaton szereplő E.ON ügyfél azonosítót a rendszerében rögzíti, és a kedvezményes számlacsomagra való jogosultság igazolásaként eltárolja a kedvezményes
bankszámlacsomag megszűnéséig. A Bank ezen E.ON ügyfélszámok valódiságát havonta ellenőrzi az E.ON-nál. Amennyiben az Ügyfél a számlanyitáskor nem adta meg az E.ON ügyfélszámát, vagy
valótlan adatot adott meg, úgy a kedvezményes számlacsomagra nem jogosult, és helyette a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában található Bónusz számlacsomagra vonatkozó kondíciók
irányadóak.
Akik a bankszámlatermék igénylésekor, valamint a bankszámlára/bankszámlacsomagra vonatkozó szerződéskötéskor a Magyar Ügyvédi Kamara által vezetett Ügyvédi kamarai nyilvántartásban szereplő
ügyvédek és ügyvédjelöltek, valamint az ügyvéd/Ügyvédi Iroda, mint munkáltató alkalmazásában álló ügyvéd asszisztensek és egyéb foglalkoztatottak (a továbbiakban együttesen: Jogviszony) és ezt
ügyvéd, ügyvédjelölt esetében az Országos Ügyvédi Nyilvántartás szerint kamarai igazolvánnyal, míg egyéb foglalkoztatottak esetében munkáltatói igazolással igazolják. Az akció visszavonásig érvényes.
Akik a bankszámlatermék igénylésekor, valamint a bankszámlára/bankszámlacsomagra vonatkozó szerződéskötéskor az ENSZ magyarországi képviseleténél munkaviszonyban (a továbbiakban:
Jogviszony) állnak, és ezt a munkáltató által kiállított igazolással igazolják. Az akció visszavonásig érvényes.

UNICREDIT PARTNER AKTÍV PLUSZ ÉS PARTNER IKON PLUSZ
CSOMAGOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN KONDÍCIÓK
FORINT BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, FIZETÉSI FORGALOM

I.

Partner Aktív Plusz Csomag
Havi zárlati díj
Számla nyitása és zárása

Partner Ikon Plusz Csomag

0 Ft/hó2/bankszámla1,

0 Ft/hó2/bankszámla3,

(a visszatérítési feltételek nem teljesítése esetén: 528 Ft/hó)

(a visszatérítési feltételek nem teljesítése esetén: 4096 Ft/hó)

0 Ft

0 Ft

postai vagy elektronikus

postai vagy elektronikus

Könyvelési tételdíj

Díjmentes

Díjmentes5

Jóváírás forintban (forint számla javára)

Díjmentes

Díjmentes

Alapértelmezett Számlakivonat küldés

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

Ügyfél Banknál vezetett saját számlái közötti állandó átutalási megbízás6
Ügyfél Banknál vezetett saját számlái közötti átvezetés6

SpectraNet Internet Banking segítségével

Bankon belüli
eseti átutalás8

eBanking segítségével

UniCredit Mobil alkalmazás segítségével

Home Banking és Telefonbank segítségével

Díjmentes

27

Díjmentes

0,318% max. 6 371 Ft28
Aktivitási feltétel29 teljesülése esetén: Havonta első két
tranzakció díjmentes30, minden további tranzakció: 0,318%
max. 6 371 Ft

Díjmentes

Díjmentes

Díjmentes

Díjmentes

Díjmentes

0,318%,
max. 6 371 Ft4/
Aktivitási feltétel29 teljesülése esetén: Havonta első két
tranzakció díjmentes31, minden további tranzakció:
0,318%, max. 6 371 Ft4
0,318%,
max. 6 371 Ft4/
Aktivitási feltétel29 teljesülése esetén: Havonta első két
tranzakció díjmentes31, minden további tranzakció:
0,318%, max. 6 371 Ft4
0,318%,
max. 6 371 Ft4/
Aktivitási feltétel29 teljesülése esetén: Havonta első két
tranzakció díjmentes31, minden további tranzakció:
0,318%, max. 6 371 Ft4

Díjmentes

Díjmentes

Díjmentes

0,318%, max. 6 371 Ft4

Díjmentes

Eredeti formanyomtatvány használatával

0,584%, min. 859 Ft,
max. 16 990 Ft

0,478%, min. 753 Ft,
max. 16 990 Ft

Nem eredeti formanyomtatvány használatával7

0,849%, min. 1 592 Ft

0,744%, min. 1 592 Ft

UNICREDIT PARTNER AKTÍV PLUSZ ÉS PARTNER IKON PLUSZ
CSOMAGOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN KONDÍCIÓK
Partner Aktív Plusz Csomag

Partner Ikon Plusz Csomag

4

0,318%, max. 6 371 Ft /
Aktivitási feltétel29 teljesülése esetén: Havonta első két
tranzakció díjmentes31, minden további tranzakció:
0,318%, max. 6 371 Ft4
0,318%, max. 6 371 Ft4/
Aktivitási feltétel29 teljesülése esetén: Havonta első két
tranzakció díjmentes31, minden további tranzakció:
0,318%, max. 6 371 Ft4
0,318%, max. 6 371 Ft4/
Aktivitási feltétel29 teljesülése esetén: Havonta első két
tranzakció díjmentes31, minden további tranzakció:
0,318%, max. 6 371 Ft4

SpectraNet Internet Banking segítségével

Bankon kívüli
eseti átutalás8

eBanking segítségével

UniCredit Mobil alkalmazás segítségével
Home Banking és Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány használatával
Nem eredeti forma nyomtatvány használatával
EFER átutalás díja
VIBER átutalás díja

7

Díjmentes

Díjmentes

Díjmentes

0,318%, max. 6 371 Ft4

Díjmentes

0,717%, min. 1 029 Ft, max. 20 706 Ft

0,611%, min. 1 029 Ft, max. 20 706 Ft

0,849%, min. 1 592 Ft

0,744%, min. 1 592 Ft

0,307%, min. 256 Ft, max. 6 144 Ft
0,8%, min. 1 000 Ft, max. 100 000 Ft

0,307%, min. 256 Ft, max. 6 144 Ft
37

0,8%, min. 1 000 Ft, max. 100 000 Ft37

UNICREDIT PARTNER AKTÍV PLUSZ ÉS PARTNER IKON PLUSZ
CSOMAGOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN KONDÍCIÓK
Készpénzbefizetés belföldi UniCredit ATM-en
UniCredit belföldi ATM automatából

Készpénzfelvétel

UniCredit belföldi ATM automatából mCash szolgáltatás
igénybe vételével
Egyéb belföldi ATM automatából

Partner Aktív Plusz Csomag

Partner Ikon Plusz Csomag

Díjmentes

Díjmentes9

9

Havi első felvétel díjmentes
Utána: 0,318%, min. 222 F 10,11
Havi első felvétel díjmentes
Utána: 0,684%, min. 254 Ft 10,11
Havi első felvétel díjmentes
Utána: 0,711% + 498 Ft,
min. 668 Ft 10,11

Díjmentes12
Díjmentes12
Díjmentes12

Fióki pénztárból
(forint számláról forint kifizetés)

1,53%, min. 1 220 Ft,
max. 53 094 Ft

1,05%, min. 1 061 Ft,
max. 21 237 Ft

Fióki pénztárból
(forint számláról valuta kifizetés)

0,68%, max. 53 094 Ft
(valuta vételi és eladási árfolyam alkalmazásával)

0,31%, max. 6 371 Ft
(valuta vételi és eladási árfolyam alkalmazásával)

Jogszabályi Díjmentes Forint készpénzfelvétel (belföldi ATM
automatából vagy fióki pénztárból)13

Érvényes díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozat esetén a nyilatkozattal érintett számlán bonyolított
készpénzfelvételi tranzakciók közül díjmentes az első kettő, adott naptári hónapban, forintban teljesített
készpénzfelvétel együttes összegének 150.000 Ft-ot meg nem haladó része. Részletes feltételek a 13. lábjegyzetben.

Mastercard Unembossed bankkártya Kibocsátói díja / Tagsági díja14

1 28015 / 3 379 Ft16

1 280 Ft15 / 2 969 Ft16

Mastercard Unembossed Társkártya Kibocsátói díja / Tagsági díja14

2 560 Ft / 3 379 Ft16

Díjmentes15 / Díjmentes15,16

Mastercard Standard / Visa Classic17 bankkártya Kibocsátói díja / Tagsági díja14

Díjmentes36 / 6 656 Ft16

Díjmentes 36/ 5 734 Ft16

Mastercard Arany és VISA Gold17 bankkártya Kibocsátói díja / Tagsági díja14

18 432 Ft / 21 504 Ft16

9 216 Ft19 / 21 504 Ft16

Jutalék vásárláskor

Díjmentes20

Díjmentes21

SMS Értesítés a bankszámlán történő jóváírásokról

Díjmentes4

Díjmentes4

SMS Értesítés a bankszámlán történő terhelésekről

36 Ft/SMS

Díjmentes4

SMS Értesítés betéti kártyával történő sikeres, sikertelen és törölt
készpénzfelvételről, illetve vásárlásról

36 Ft/SMS

Díjmentes4

SpectraNet Internet Banking egyszeri belépési díj

Díjmentes22

Díjmentes22

eBanking egyszeri belépési díj

Díjmentes22

Díjmentes22

UniCredit Mobil Alkalmazás egyszeri belépési díj

Díjmentes22

Díjmentes22

SpectraNet Internet Banking szolgáltatási díj

Díjmentes23

Díjmentes33/150 Ft/hó

eBanking szolgáltatási díj

Díjmentes39

Díjmentes40/150 Ft/hó38

UniCredit Mobil Alkalmazás szolgáltatási díj

Díjmentes23

Díjmentes23

UNICREDIT PARTNER AKTÍV PLUSZ ÉS PARTNER IKON PLUSZ
CSOMAGOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN KONDÍCIÓK
Bankon belüli
eseti EURO átutalás8

SpectraNet Internet Banking segítségével

0,318%, max. 6 371 Ft4

Díjmentes

eBanking segítségével

0,318%, max. 6 371 Ft4

Díjmentes

Home Banking és Telefonbank segítségével

0,318%, max. 6 371 Ft4

Díjmentes

Eredeti formanyomtatvány használatával

0,584%, min. 859 Ft,
max. 16 990 Ft

0,478%, min. 753 Ft,
max. 16 990 Ft

Nem eredeti formanyomtatvány használatával7

0,849%, min. 1 592 Ft

0,744%, min. 1 592 Ft

Bankon kívüli
eseti SEPA átutalás8

A számla terhére megadott, EGT tagállamokon belüli EUR és SEPA- és bankon belüli EUR átutalási megbízások díjai

SpectraNet Internet Banking segítségével

0,318%, max. 6 371 Ft4

Díjmentes

eBanking segítségével

0,318%, max. 6 371 Ft4

Díjmentes

Home Banking és Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány használatával

0,318%, max. 6 371 Ft

0,717%, min. 1 029 Ft, max. 20 706 Ft

0,611%, min. 1 029 Ft, max. 20 706 Ft

0,849%, min. 1 592 Ft

0,744%, min. 1 592 Ft

Nem eredeti forma nyomtatvány használatával7
Sürgősségi EUR átutalás díja

Állandó átutalási megbízás EUR-ban bankon belülre és bankon
kívülre

Díjmentes

4

0,65%, min. 1 000 Ft, max. 100 000 Ft

41

0,318% max. 6 371 Ft28

0,65%, min. 1 000 Ft, max. 100 000 Ft41
Díjmentes

DEVIZA BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, FIZETÉSI FORGALOM

II.
Számlanyitás

Díjmentes

Díjmentes

Havi zárlati díj

445 Ft/hó/számla2,24

445 Ft/hó/számla2,24

Könyvelési tételdíj

Díjmentes25

Díjmentes25

Devizában érkező tétel elszámolása devizában vezetett bankszámlára

Díjmentes26

Díjmentes26

Eseti átutalás

8

Terhelések (Teljesítés devizában, devizában vezetett bankszámla terhére, EGT-n belül nem EURO-ban vagy EGT tagállamon kívülre kezdeményezett tranzakciók esetén)
Bankon belül
Home Banking, SpectraNet Internet Banking / eBanking
és Telefonbank segítségével

0,39%, min. 5,30 EUR

0,39%, min. 5,30 EUR

Más bankhoz
Home Banking, SpectraNet Internet Banking / eBanking
és Telefonbank segítségével

0,39%, min. 6,31 EUR

0,39%, min. 6,31 EUR

UNICREDIT PARTNER AKTÍV PLUSZ ÉS PARTNER IKON PLUSZ
CSOMAGOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN KONDÍCIÓK
Terhelések (Teljesítés devizában, devizában vezetett bankszámla terhére, EGT tagállamokon belüli SEPA- és bankon belüli EUR átutalási megbízások díjai)
Bankon belüli
eseti EURO átutalás8

Home Banking, SpectraNet Internet Banking / eBankingés
Telefonbank segítségével

0,318%, max. 6 371 Ft

Bankon kívüli eseti SEPA
átutalás8

Home Banking, SpectraNet Internet Banking / eBankingés
Telefonbank segítségével

0,318%, max. 6 371 Ft

Állandó átutalási megbízás EUR-ban bankon belülre és bankon kívülre

0,318%, max. 6 371 Ft

A jelen Külön Kondíciókban nem szereplő díjtételek esetén, valamint az akciós díjtételek normál (nem akciós) kondíciói tekintetében a Partner Aktív Plusz Csomag esetén a Bónusz számlacsomagra, míg a Partner Ikon
Plusz Csomag esetén az Ikon számlacsomagra vonatkozó díjai az irányadóak az UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Listából.
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
mértével emeli, mely emeléstől az ügyfél számára a Bank kedvező irányba eltérhet.

III.

1.

UNICREDIT FOLYÓSZÁMLA HITEL PARTNER AKTÍV PLUSZ ÉS PARTNER IKON PLUSZ SZÁMLACSOMAGGAL RENDELKEZŐ ÜGYFELEK SZÁMÁRA

Partner Aktív Plusz számlacsomaghoz igényelt folyószámla hitel esetében

Hitel típus
Hitelösszeg
Kamat (évi)
Kezelési költség (évi)34
THM35

Folyószámlahitel
Minimum 100.000 Ft
19,09%
a hitelkeret 1%-a, minimum: 2900 Ft
22,88%

A jelen Külön Kondíciókban nem szereplő díjtételek, valamint az akciós díjtételek normál (nem akciós) kondíciói esetén a mindenkor hatályos „Hirdetmény – Ingatlan fedezet nélküli hitelek” dokumentumban szereplő
kondíciók a mérvadóak.
Reprezentatív példa: 375 000 forint összegű folyószámla-hitelkeret igénylése esetén Partner Aktív Plusz számlához kapcsolódóan, 1 éves futamidőre a hitel induló normál kamata 19,09 %, amely kamat változó, A
példaszámítás azt feltételezve készült, hogy a teljes hitelkeret azonnal lehívásra kerül, majd a futamidő alatt meghatározott jóváírás teljesítésre kerül, majd minden alkalommal lehívásra kerül a hitelkeretből rendelkezésre
álló rész. A teljes hiteldíj mutató (THM) 22,88 %. Törlesztő részlet összege: 5 966 forint, mely nem más, mint a teljes hitelkeret kihasználtságra számított havi kamat összege. Az itt megjelölt feltételekkel igényelt hitel
esetén a fogyasztó által fizetendő teljes összeg 452 924 forint, a hitel teljes díja: 77 924 forint, amely az ügyleti kamat összegén túl a következő tételekből áll: folyószámla zárlati díja 528 Ft.
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Partner Ikon Plusz számlacsomaghoz igényelt folyószámla hitel esetében
Hitel típus
Hitelösszeg
Kamat (évi)
Kezelési költség (évi)34
THM35

Folyószámlahitel
Minimum 150.000 Ft
19,09%
a hitelkeret 1%-a, minimum 2900 Ft
24,81%

A jelen Külön Kondíciókban nem szereplő díjtételek, valamint az akciós díjtételek normál (nem akciós) kondíciói esetén a mindenkor hatályos „Hirdetmény – Ingatlan fedezet nélküli hitelek” dokumentumban szereplő
vonatkozó kondíciók érvényesek.
Reprezentatív példa: 375 000 forint összegű folyószámla-hitelkeret igénylése esetén Partner Ikon Plusz folyószámlához kapcsolódóan, 1 éves futamidőre a hitel induló normál kamata 19,09 %, amely kamat változó.
A példaszámítás azt feltételezve készült, hogy a teljes hitelkeret azonnal lehívásra kerül, majd a futamidő alatt meghatározott jóváírás teljesítésre kerül, majd minden alkalommal lehívásra kerül a hitelkeretből
rendelkezésre álló rész, a teljes hiteldíj mutatója (THM) 24,81 %. Törlesztő részlet összege: 5 966 forint, mely nem más, mint a teljes hitelkeret kihasználtságra számított havi kamat összege. Az itt megjelölt feltételekkel
igényelt hitel esetén a fogyasztó által fizetendő teljes összeg 458 876 forint, a hitel teljes díja: 83 876 forint, amely az ügyleti kamat összegén túl a következő tételekből áll: folyószámla zárlati díja 1 024 Ft.
Akciónk keretében a Partner számlacsomaggal rendelkező ügyfeleink számára a következő kedvezményes kondíciókat biztosítjuk az akció visszavonásáig: az UniCredit Bank fiókjaiban, újonnan kötött Allianz
Gondoskodás Program keretén belül, annak éves biztosítási díjából a Partner Aktív Plusz és - Pro, Partner Ikon Plusz és - Pro számlacsomagok esetén 10%, illetve a Partner Prestige számlacsomag esetén 25%
kedvezményt biztosítunk. Minden akció visszavonásig érvényes.
A Partner Aktív Plusz Csomag normál zárlati díja 528 Ft/hó/bankszámla. A zárlati díj az adott hónapra vonatkozóan minden esetben terhelésre kerül az ügyfél bankszámláján. Amennyiben a tárgyhónapban legalább
120 000 Ft jóváírás érkezik átutalásból (amelybe a saját számlák közötti átutalások nem számítanak bele) a számlára, akkor a zárlati díj teljes összege a következő hónapban, akció keretében kerül jóváírásra a
bankszámlán. Amennyiben a tárgyhónapban kevesebb, mint 120 000 Ft, de legalább 75 000 Ft jóváírás érkezik átutalásból (amelybe a saját számlák közötti átutalások nem számítanak bele) a számlára, akkor a
következő hónapban, akció keretében 207 Ft kerül jóváírásra a bankszámlán. Amennyiben a fenti jóváírási feltétel nem teljesül, akkor a zárlati díjból jóváírásra nem kerül sor. Az akció visszavonásig érvényes. A Bank
az akció keretében a Partner Aktív Plusz Csomag tekintetében a fenti jóváírási feltételek teljesülését a számla nyitásának hónapjában, valamint az azt követő hónapban nem vizsgálja, és ebben a két hónapban a
számlával kapcsolatban havi zárlati díjat nem számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes.
2
A havi zárlati díj minden egyes megkezdett hónap után felszámításra kerül.
3
A Partner Ikon Plusz számlacsomag normál havi zárlati díja 4 096 Ft/hó, mely az adott hónapra vonatkozóan minden esetben terhelésre kerül a Számlatulajdonos bankszámláján, kivéve, amennyiben a
tárgyhónapban a Számlatulajdonos rendelkezik folyószámla hitellel, és a hitelszerződés tárgyhónapot megelőzően – de legkésőbb 2019.05.16-án – hatályba lépett, és hatályban van. Ez esetben a Bank csak 1 024 Ft
zárlati díjat terhel. A kedvezményes díj akciós, mely akciót a Bank csak a 2018. november 19-e előtt kötött számlaszerződések és csomagváltások esetében és visszavonásig biztosítja.
1

i) Amennyiben a tárgyhónapban az ügyfél az alábbi feltételek bármelyikét teljesíti akkor a zárlati díj összegéből egy akció keretében a következő hónapban 2 048 Ft kerül jóváírásra:
tárgyhónapban legalább 200 000 Ft jóváírás érkezik átutalásból (amelybe a saját számlák közötti átutalások nem számítanak bele) a számlára,
a Számlatulajdonos a tárgyhónapban, a nap végi záró egyenlegek alapján átlagosan legalább 5 000 000 Ft megtakarítási állománnyal** rendelkezik a Banknál,
ii) Amennyiben a tárgyhónapban az ügyfél mindkét alábbi feltételt teljesíti akkor a zárlati díj összegéből egy akció keretében a következő hónapban 3072 Ft kerül jóváírásra, mely akciót a Bank csak a 2018.
november 19-e előtt kötött számlaszerződések és csomagváltások esetében és visszavonásig biztosítja:
tárgyhónapban legalább 300 000 Ft jóváírás érkezik átutalásból (amelybe a saját számlák közötti átutalások nem számítanak bele) a számlára,
Számlatulajdonos a Banknál az alábbi, hiteltermékek valamelyikével rendelkezik: hitelkártya, jelzálog hitel, tehát a fent megjelölt hiteltermékek bármelyikének esetében a hitelszerződés a tárgyhónapot
megelőzően – de legkésőbb 2019.05.16-án – hatályba lépett és hatályban van.
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Amennyiben a Számlatulajdonos a tárgyhónapban, a nap végi záró egyenlegek alapján átlagosan legalább 30 000 000 Ft megtakarítási állománnyal** rendelkezik a Banknál, akkor a zárlati díj teljes összege egy
akció keretében a következő hónapban jóváírásra kerül a bankszámlán. Az akciók mindegyike visszavonásig érvényes.
**A megtakarítások számítása során a Bank figyelembe veszi:az UniCredit bankszámlák látra szóló egyenlegét, a lekötött betétek egyenlegét – deviza esetén az aktuális napon érvényes MNB deviza
középárfolyamon forintra átszámítva, valamint az UniCredit Banknál vezetett értékpapírszámla aktuális napon rendelkezésre álló összesített záró állományának aktuális piaci értékét.
4
A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes.
5
A Könyvelési tételdíj minden egyes a bankszámla terhére lekönyvelt tranzakció után felszámításra kerül az adott tranzakció díján felül. A normál díj a tranzakció összegének 0,1%-a maximum 6 000 Ft. A díj
felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció visszavonásig érvényes.
6
A Bank az Ügyfélnek a Banknál vezetett saját számlái közötti átvezetési megbízásaira – az egyes bankszámlákra/megtakarítási számlákra vonatkozó eltérő rendelkezések hiányában – jutalékot nem számít fel.
7
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.
8
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.
9
Díjszámítás módja: a normál díj a befizetés 0,2%-a, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes. A szolgáltatás a készpénzbefizetésre alkalmas UniCredit ATM-eken érhető el.
10
A Bank a fent meghatározott darabszám vonatkozásában a díj felszámításától akciós jelleggel eltekint betéti kártyával, vagy mCash alkalmazás segítségével kezdeményezett tranzakció esetében. Az akció
visszavonásig érvényes. Betéti kártyával történő készpénzfelvétel esetén a kedvezményes darabszám feletti díjakra Betéti Bankkártya Kondíciós Listában meghatározott kondíciók vonatkoznak. mCash szolgáltatás
alkalmazásával kezdeményezett tranzakciók esetében a kedvezményes darabszám feletti díjakra a az UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Lista Bónusz számlacsomagra vonatkozó díjai az irányadóak. Az adott
díjcsomagba foglalt díjmentes, betéti kártyával vagy mCash szolgáltatás alkalmazásával kezdeményezett ATM tranzakció(k) meghatározásánál a bankszámlán való könyvelés dátuma az irányadó, azaz a tranzakció
abba a hónapba számít bele, amikor a könyvelés történik.
11
Amennyiben az érintett számla vonatkozásában adott hónapra vonatkozóan az Ügyfelet - leadott nyilatkozata alapján - Jogszabályi díjmentes készpénzfelvétel (13-as lábjegyzet) illeti meg, ezen hónapra a
számlacsomagban foglalt ATM díjkedvezmény nem él.
12
A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. A normál (nem akciós) készpénzfelvétel díja belföldi UniCredit ATM-en Maestro, Mastercard Unembossed , Mastercard
Standard, Visa Classic, Mastercard Arany, Visa Gold bankkártyák esetében: 0,318%, min 222Ft, Premium Banking Dombornyomott Mastercard bankkártya esetében 0,105% min. 105 Ft. A normál (nem akciós)
készpénzfelvétel díja belföldi UniCredit ATM-en mCash szolgáltatás használatával 0,684% minimum 254 Ft..A normál készpénzfelvét díja belföldi egyéb ATM-en Maestro, Mastercard Unembossed, Mastercard
Standard, Visa Classic, Mastercard Arany, Visa Gold bankkártyák esetében 0,711% + 498 Ft, minimum 668 Ft, Premium Banking Dombornyomott Mastercard bankkártya esetében 0,425% + 424 Ft, minimum 477 Ft.
13
A díjmentes készpénzfelvétel lehetőségét a Bank a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A §-a, valamint az 53/2013 (XI.29.) NGM rendelet rendelkezései szerint biztosítja.
Díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozatot kizárólag az érintett számla jogszabályi előfeltételeknek megfelelő tulajdonosa, és kizárólag egy fizetési számlája vonatkozásában adhat le, bankfiókban, vagy
amennyiben az adott számlához SpectraNet Internet Banking szolgáltatással rendelkezik, akkor a SpectraNet Internet Banking felületen keresztül. Amennyiben az Ügyfél a nyilatkozaton az érintett bankszámlát a
bankkártya számmegadásával jelöli meg, a kedvezmény a kártya mögött elsődleges fedezetként beállított bankszámlán kerül biztosításra. Adott hónap 20. napjáig leadott érvényes nyilatkozat esetében a következő
naptári hónaptól, a hónap 20. napját követően leadott nyilatkozat esetén a második naptári hónaptól jogosult a díjmentes készpénzfelvételre. A díjmentes készpénzfelvételre az Ügyfél elsődlegesen ATM-en keresztül
jogosult, fióki pénztárból legkésőbb 2014. december 31-ig, és csak abban az esetben, ha 2013.11.22-t megelőzően a nyilatkozatban megjelölt bankszámlához nem rendelkezett bankkártyával, A díjmentes tranzakciók
sorrendjének megállapítása a készpénzfelvétel tényleges időpontja szerint történik. Amennyiben a fentiek szerinti díjmentes körbe tartozó első két tranzakció együttes összege meghaladja a 150 000 Ft-ot, úgy az e
feletti összegre a normál tranzakciós díj %-os része kerül felszámításra a maximum díjtétel figyelembe vételével.
Amennyiben az ügyfél a díjmentes készpénzfelvétel lehetőségével jogosulatlanul él, vagy a nyilatkozatban valótlan adatokat közöl, úgy a Bank jogosult a hivatkozott jogszabályi kereteken belül az ingyenes
készpénzfelvétel díját, költségét visszamenőleg egy összegben érvényesíteni.
14
Évente egy alkalommal utólag kerül terhelésre.
15
A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. A Mastercard Unembossed bankkártya nem akciós, normál kibocsátói díját a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós
Lista – Betéti Bankkártya kondíciós lista tartalmazza. Az akció Mastercard Unembossed társkártya igénylése esetén kizárólag egy darab társkártya kibocsátói és tagsági díjmentes igénybevételére jogosít és
visszavonásig érvényes.
16
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.
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Az akció visszavonásig érvényes.
17
A Visa International kártyatársaság (továbbiakban: VISA) logojával kibocsátott bankkártyák esetében, az ezen bankkártyákkal VISA EU régión kívül kezdeményezett és nem a VISA elszámoló devizanemében
végzett minden tranzakcióra a VISA speciális International Service Assessment díjat számít fel, amelynek mértéke jelenleg a hatályos VISA Operation Regulation szerint a tranzakció összegének 1%-a. A díjat a
könyvelt tranzakciós összeg automatikusan tartalmazza.
18
A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. A Mastercard Standard és VISA Classic bankkártya nem akciós, normál kibocsátói díját a mindenkor hatályos
Lakossági Kondíciós Lista – Betéti Bankkártya kondíciós lista tartalmazza.
19
A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. A MasterCard Arany érintő és VISA Gold bankkártya bankkártya nem akciós, normál kibocsátói díját a mindenkor
hatályos Lakossági Kondíciós Lista – Betéti Bankkártya kondíciós lista tartalmazza.
20
A normál díj 0,307%, max. 6144 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.
21
A normál díj 0,205%, max. 6144 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.
22
A normál díj 2.000 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.
23
A normál díj 150 Ft/hó, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.
24
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.
25
A Könyvelési tételdíj minden egyes a bankszámla terhére lekönyvelt tranzakció után felszámításra kerül az adott tranzakció díján felül. A normál díj 17 Ft/ könyvelési tétel. A díj felszámításától a Bank akciós
jelleggel eltekint. Az akciók visszavonásig érvényesek.
26
A tétel elszámolásának normál díja 590 Ft. A díj felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció visszavonásig érvényes.
27
A fent meghatározott díjmentességet a Bank akciós jelleggel biztosítja, az akció visszavonásig érvényes. A normál díj: 0,318% min. 52 Ft, maximum 6371 Ft
28
A fenti díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja, az akció visszavonásig érvényes. A normál díj: 0,318% min. 95 Ft, maximum 6371 FT
29
„Aktivitási feltétel”: A Bank a Partner Aktív Plusz számlacsomaghoz további díjkedvezményeket biztosít, ha a Számlatulajdonos az alábbi feltételt („Aktivitási feltétel”) teljesíti:
- Bank által 2018.11.15-e előtt kibocsátott hitelkártyával rendelkezik lakossági ügyfélként és a kártyát aktívan használja a Bank által meghatározott mértékben („aktív kártyahasználat”). A Bank azt tekinti aktív
kártyahasználatnak, ha a hitelkártya szerződés aláírását követően – vagy amennyiben a Partner Aktív számlaszerződés megkötésére / a számlacsomag Partner Aktív Plusz számlacsomagra való módosítására
későbbi időpontban kerül sor, akkor ezt követően- minden egymást követő 6 elszámolási időszakban összesen minimum 150.000 forint értékű kártyás tranzakció kerül könyvelésre a hitelkártya elszámolási
számlán. Külföldi (nem forintban kezdeményezett) tranzakciók esetében a tranzakció forintban könyvelt (konvertált) összege a mérvadó.
Amennyiben a számlabirtokos a fent megjelölt „Aktivitási feltétel”-t teljesíti, akkor a hitelkártya szerződés aláírását követő 6. elszámolási periódus lezárásának naptári hónapját követő naptári hónapokban (de legalább
6 naptári hónapban) a Bank a jelen Kondíciós Listában megjelölt díjkedvezményeket biztosítja. A Bank az aktív hitelkártya használatot minden hatodik elszámolási periódus végén ellenőrzi, és ha az „Aktivitási
feltétel” nem teljesül, akkor a felülvizsgálatot követő 6 naptári hónapban a Számlatulajdonos a díjkedvezményekre nem jogosult, ezen időszakra ismét a jelen kondíciós Listában az adott szolgáltatásoknál megjelölt –
aktivitási feltételhez nem kötött- díjak lesznek irányadóak.
30
Amennyiben a Számlabirtokos az előző (29.) pontban leírt feltételeket teljesíti, abban az esetben a Bank akciós jelleggel, adott naptári hónapban az első két megbízást díjmentesen teljesíti, minden további
tranzakció esetében pedig eltekint a normál díjszabás szerinti minimum összeg felszámításától. Az akció visszavonásig érvényes és csak azon számlák esetében érhető el, amelyeket 2018.11.15-e előtt nyitott az
ügyfél. A tranzakciók sorrendjének megállapításánál a könyvelés dátuma az irányadó adott naptári hónapban. A normál díj: 0,318% min. 95 Ft, maximum 6371 FT
31
Amennyiben a Számlabirtokos az előző (29.) pontban leírt feltételeket teljesíti, abban az esetben akciós jelleggel adott naptári hónapban az első két megbízást díjmentesen teljesíti, minden adott naptári hónapban
teljesített további tranzakció esetében a díj 0,318% maximum 6371 Ft. Az akció visszavonásig érvényes és csak azon számlák esetében érhető el, amelyeket 2018.11.15-e előtt nyitott az ügyfél. A tranzakciók
sorrendjének megállapításánál a könyvelés dátuma az irányadó adott naptári hónapban.
32
A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. A Mastercard Unembossed bankkártya nem akciós, normál kibocsátói díját a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós
Lista – Betéti Bankkártya kondíciós lista tartalmazza.
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Amennyiben a tárgyhónapban a Számlatulajdonos a Banknál az alábbi, hiteltermékek valamelyikével rendelkezik: folyószámlahitel, hitelkártya, jelzálog hitel, tehát a fent megjelölt hiteltermékek bármelyikének
esetében a hitelszerződés a tárgyhónapot megelőzően hatályba lépett és hatályban van, akkor a tárgyhónapban szolgáltatást akciós jelleggel a Bank díjmentesen biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. A
normál díj 150 Ft/hó
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Az első éves kezelési költségtől a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció visszavonásig érvényes.

UNICREDIT PARTNER AKTÍV PLUSZ ÉS PARTNER IKON PLUSZ
CSOMAGOKRA VONATKOZÓ KÜLÖN KONDÍCIÓK
A teljes hiteldíj mutató (THM) az a belső megtérülési ráta, amely mellett a fogyasztó által teljesítendő kötelezettségek jelenértéke (törlesztés és díjak) éves százalékban kifejezve megegyezik a hitelező által
folyósított hitelösszeggel. A hitel teljes díja a hitelező által ismert minden olyan – a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendő – ellenszolgáltatás, amelyet az Adós a
hitelszerződés kapcsán megfizet.
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok – így a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010 (III.25.) kormányrendelet –
figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a változó kamatozású kölcsön esetén a kamatkockázatot.
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A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. A MasterCard Standard és VISA Classic bankkártya nem akciós, normál kibocsátói díját a mindenkor hatályos
Lakossági Kondíciós Lista – Betéti Bankkártya kondíciós lista tartalmazza.
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A fenti díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. A normál díj 0,8% min.10 000 Ft , max. 100 000 Ft.
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Az eBanking havi szolgáltatási díja SMS-es belépés esetén 200 Ft / hónap. A 150 Ft feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2019. február 28-ig érvényes. Az eBanking havi szolgáltatási
díja Tokenes és mTokenes belépés esetén 150 Ft / hónap.
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Az eBanking havi szolgáltatási díja SMS-es belépés esetén 200 Ft / hónap, míg az eBanking havi szolgáltatási díja Tokenes és mTokenes belépés esetén 150 Ft / hónap, mely díjak felszámításától a Bank akciós
jelleggel eltekint. Az akció visszavonásig érvényes.
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Amennyiben a tárgyhónapban a Számlatulajdonos a Banknál az alábbi, hiteltermékek valamelyikével rendelkezik: folyószámlahitel, hitelkártya, jelzálog hitel, tehát a fent megjelölt hiteltermékek bármelyikének esetében
a hitelszerződés a tárgyhónapot megelőzően hatályba lépett és hatályban van, akkor a tárgyhónapban szolgáltatást akciós jelleggel a Bank díjmentesen biztosítja. Az eBanking normál havi szolgáltatási díja SMS-es
belépés esetén 200 Ft / hónap, míg az eBanking havi szolgáltatási díja Tokenes és mTokenes belépés esetén 150 Ft / hónap, mely díjak felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció visszavonásig érvényes.
Az akció visszavonásig érvényes és csak azon számlák esetében érhető el, amelyeket 2019.10.01-e előtt nyitott az ügyfél.
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A fenti díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. A normál díj 0,65% min.10 000 Ft, max. 100 000 Ft.
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