Hatályos: 2019. december 15-től (1906) • Közzététel napja: 2019. december 10.
A Tripla számlacsomag 2019.08.01-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.
A kondíciós lista módosítására a 924/2009/EK rendeletnek történő megfelelés érdekében került sor. A 2019.12.15től 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.

Tripla számlacsomag
Havi zárlati díj
Számlanyitáshoz szükséges minimum egyenleg2

Első 12 hónapban 0 Ft/hó/bankszámla1
13. hónaptól 1592Ft/hó/bankszámla1
1000 forint
Havonta első három tranzakció díjmentes3

Állandó átutalás bankon kívülre és bankon belülre

Havonta első három tranzakció díjmentes4

Készpénzfelvétel

Bankon kívüli
eseti átutalás5,6

Bankon belüli
eseti átutalás5,6

Csoportos beszedés terhelése

SpectraNet Internet segítségével

Havonta első három tranzakció díjmentes7

eBanking segítségével

Havonta első három tranzakció díjmentes7

UniCredit Mobil alkalmazás segítségével

Havonta első három tranzakció díjmentes7

SpectraNet Internet Banking segítségével

Havonta első három tranzakció díjmentes8

eBanking segítségével

Havonta első három tranzakció díjmentes8

UniCredit Mobil alkalmazás segítségével

Havonta első három tranzakció díjmentes8

UniCredit belföldi ATM automatából betéti kártya vagy
mCash szolgáltatás igénybe vételével
Egyéb belföldi ATM automatából

Jogszabályi Díjmentes Forint készpénzfelvétel (belföldi
ATM automatából)13

MasterCard Standard vagy VISA Classic főkártya
Kibocsátói díja / Tagsági díja

Havonta első két tranzakció díjmentes9
Havonta első tranzakció díjmentes10
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.
Díjmentes11/Díjmentes12

Bankon kívüli
eseti SEPA
átutalás 5,6

Bankon belüli
eseti EURO
átutalás 5,6

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

SpectraNet Internet segítségével

Havonta első három tranzakció díjmentes7

eBanking segítségével

Havonta első három tranzakció díjmentes7

SpectraNet Internet Banking segítségével

Havonta első három tranzakció díjmentes8

eBanking segítségével

Havonta első három tranzakció díjmentes8

Állandó átutalási megbízás EUR-ban bankon belülre és bankon kívülre

Havonta első három tranzakció díjmentes4

A számlacsomagot csak azon magánszemélyek igényelhetik, akik nem rendelkeznek és a számlanyitási
szándékuk jelzését megelőző 12 hónapon belül sem rendelkeztek lakossági számlával a Banknál.
A jelen Külön Kondíciók forint bankszámlavezetésre és forint fizetési forgalomra vonatkoznak. A jelen Külön
Kondíciókban nem szereplő díjtételek esetén az UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Lista Bónusz számlacsomagra
vonatkozó díjai az irányadók
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 Tripla számlacsomag normál havi zárlati díja 5 309 Ft/hó, mely az adott hónapra vonatkozóan minden esetben terhelésre kerül a
Számlatulajdonos bankszámláján.
A Számlanyitástól számított első 12 hónapban, amennyiben tárgyhónapban legalább 150 000 Ft jóváírás érkezik átutalásból (amelybe a saját
számlák közötti átutalások nem számítanak bele) a számlára akkor a zárlati díj teljes összege - 5 309 forint - egy akció keretében a következő
hónapban jóváírásra kerül. Az akció visszavonásig érvényes.
A Bank akció keretében a Tripla számlacsomag tekintetében a fentiek szerinti jóváírási feltétel teljesülését a számla nyitásának hónapjában,
valamint az azt követő hónapban nem vizsgálja, és ebben a két hónapban a számlával kapcsolatban a havi zárlati díjat nem számítja fel. Az akció
visszavonásig érvényes.
A Számlanyitástól számított 13. hónaptól, amennyiben tárgyhónapban legalább 150 000 Ft jóváírás érkezik átutalásból (amelybe a saját számlák
közötti átutalások nem számítanak bele) a számlára, akkor a zárlati díj összegéből egy akció keretében a következő hónapban 3 717 forint
jóváírásra kerül. Az akció visszavonásig érvényes.
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A számlaszerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a számlabirtokos a számlanyitáskor minimum 1000 forintot befizet a számlára.
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A normál díj 0,318% min. 52 Ft, max. 6 371 Ft, amelyet a Bank akciósan nem számít fel. Adott naptári hónapban teljesített negyedik, és az azt
követő tranzakciók után a Bank a normál díjat számolja fel.
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A normál díj 0,318% min. 95 Ft, max. 6 371 Ft, amelyet a Bank akciósan nem számít fel. Adott naptári hónapban teljesített negyedik, és az azt
követő tranzakciók után a Bank a normál díjat számolja fel.
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A Bank az Ügyfélnek a Banknál vezetett saját számlái közötti átvezetési megbízásaira – az egyes bankszámlákra/megtakarítási számlákra
vonatkozó eltérő rendelkezések hiányában – díjat nem számít fel.
6
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.
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A normál díj 0,318%, min. 158 Ft, max. 6 371 Ft, amelyet a Bank akciósan nem számít fel. Adott naptári hónapban teljesített negyedik, és az
azt követő tranzakciók után a Bank a normál díjat számolja fel.
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A normál díj 0,318%, min. 233 Ft, max. 6 371 Ft, amelyet a Bank akciósan nem számít fel. Adott naptári hónapban teljesített negyedik, és az
azt követő tranzakciók után a Bank a normál díjat számolja fel.
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A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. 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. A normál (nem akciós) készpénzfelvétel díja belföldi
UniCredit ATM-en MasterCard Unembossed, MasterCard Standard, Visa Classic, MasterCard Arany, Visa Gold bankkártyák esetében: 0,684%,
min 254 Ft, 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.
1

A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. Az adott díjcsomagba foglalt díjmentes ATM
tranzakció(k) meghatározásánál a bankszámlán való könyvelés dátuma az irányadó, azaz a tranzakció abba a hónapba számít bele, amikor a
könyvelés történik. A normál (nem akciós) készpénzfelvétel díja belföldi egyéb ATM-en MasterCard Unembossed, MasterCard Standard, Visa
Classic, MasterCard Arany, Visa Gold bankkártyák esetében 1,137% + 573 Ft, minimum 764 Ft, Premium Banking Dombornyomott MasterCard
bankkártya esetében 0,425% + 424 Ft, minimum 477 Ft.
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A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja, és csak az első főkártya rendelésekor vehető igénybe a kedvezmény. 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 fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja, és csak az első főkártya rendelésekor vehető igénybe a kedvezmény. Az akció
visszavonásig érvényes. A MasterCard Standard és VISA Classic bankkártya nem akciós, normál éves tagsági díját a mindenkor hatályos
Lakossági Kondíciós Lista – Betéti Bankkártya kondíciós lista tartalmazza.
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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 szám megadásával 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 ATM-en keresztül jogosult. 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 Ftot, 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.
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