Hatályos: 2020. május 1-től (2001) • Közzététel napja: 2020. március 1.
A Partner Trendy számlacsomag 2015. november 1-től nem igényelhető.
A módosításokat a Bank piros színnel jelöli.
2020.05.01-től hatályba lépő módosítás: éves fogyasztói árindex mértékével megegyező díjemelés.
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.
Havi zárlati díj
Készpénzfelvétel belföldi UniCredit ATM automatából

Jogszabályi Díjmentes Forint készpénzfelvétel (belföldi
ATM automatából vagy fióki pénztárból)8

Mastercard Unembossed érintő bankkártya (főkártya)
kibocsátói díj
SMS-értesítés a bankszámlán történő terhelésekről,
jóváírásokról, a beérkezett csoportos beszedési
megbízásokról, a fedezetlen megbízásokról, a betéti
bankkártya tranzakciók tényleges terheléséről
SMS-értesítés betéti kártyával történő sikeres, sikertelen
és törölt vásárlásról és készpénzfelvételről
Csoportos beszedés terhelése
Állandó átutalás bankon kívülre és bankon belülre (kivéve
az Ügyfél Banknál vezetett saját számlái közötti állandó
átutalás)
Bankon belüli eseti átutalás10
SpectraNet Internet Banking segítségével
eBanking segítségével
UniCredit Mobil alkalmazás segítségével
Home Banking és Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány használatával
Nem eredeti formanyomtatvány használatával 11

Visszatérítéssel díjmentes3, a jóváírási
feltétel nem teljesülése esetén: 108 Ft/
hó / bankszámla4 EBKM: 0,01%
Havi első felvétel belföldi UniCredit
ATM-ből díjmentes5; 9
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 8. lábjegyzetben.
50% kedvezménnyel igényelhető6
Díjmentes6
Hatályos Lakossági Kondíciós Lista –
Elektronikus Szolgáltatások Díjai
alapján
0,301%, min. 33 Ft max. 6 670 Ft
0,301%, min. 77 Ft max. 6 670 Ft

0,301%, min 143 Ft max. 6 670 Ft
0,301%, min 143 Ft max. 6 670 Ft
0,301%, min 143 Ft max. 6 670 Ft
0,301%, min 187 Ft max. 6 670 Ft
0,579%, min 767 Ft, max. 17 788 Ft
0,889%, min. 1 666 Ft

Bankon kívüli eseti átutalás10
SpectraNet Internet Banking segítségével

0,301%, min 227 Ft, max. 6 670 Ft

eBanking segítségével
UniCredit Mobil alkalmazás segítségével
Home Banking és Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány használatával
Nem eredeti formanyomtatvány használatával 11
EFER átutalás díja
VIBER átutalás díja

0,301%, min 143 Ft max. 6 670 Ft
0,301%, min 143 Ft max. 6 670 Ft
0,523%, min 188 Ft max. 12 228 Ft
0,634%, min 833 Ft, max. 23 347 Ft
0,889%, min. 1 666 Ft
0,307%, min. 256 Ft, max. 6 144Ft
0,8%, min. 1 000 Ft, max. 100 000 Ft12

Egyéb
Módosító adatlap

Díjmentes7

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

Bankon belüli eseti átutalás10
SpectraNet Internet Banking segítségével
eBanking segítségével
Home Banking és Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány használatával
Nem eredeti formanyomtatvány használatával 11

0,301%, min 143 Ft max. 6 670 Ft
0,301%, min 143 Ft max. 6 670 Ft
0,301%, min 187 Ft max. 6 670 Ft
0,579%, min 767 Ft, max. 17 788 Ft
0,889%, min. 1 666 Ft

Bankon kívüli eseti átutalás10
SpectraNet Internet Banking segítségével
eBanking segítségével
Home Banking és Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány használatával
Nem eredeti formanyomtatvány használatával 11
Sürgősségi EUR átutalás díja
Állandó átutalási megbízás EUR-ban bankon belülre
és bankon kívülre

0,301%, min 227 Ft, max. 6 670 Ft
0,301%, min 227 Ft, max. 6 670 Ft
0,523%, min 188 Ft max. 12 228 Ft
0,634%, min 833 Ft, max. 23 347 Ft
0,889%, min. 1 666 Ft
0,65%, min. 1 000 Ft, max. 100 000 Ft13
0,301%, min. 77 Ft max. 6 670 Ft

A Partner Trendy számlacsomagra vonatkozóan a külön Kondíciós Listában fel nem sorolt minden más díjtétel
esetén a Lakossági Kondíciós Lista Privát Plusz számlacsomagra vonatkozó díjai irányadók.
1A

Számlatulajdonos a Partner Trendy számlacsomagra vonatkozó kondíciókra 26. életévének betöltéséig jogosult
azzal, hogy a Bank – az Ügyfél minden további külön értesítése nélkül – az Ügyfélre vonatkozó kondíciókat az
Ügyfél 26. életévének betöltését követő hónap első naptári napján az ezen a napon érvényes, magánszemélyekre
vonatkozó, Bónusz számlacsomag kondícióira módosítja2 és az Ügyfélre ezt követően a Bónusz számlacsomag
mindenkor hatályos kondíciói lesznek irányadók.
2 A Bank egy akció keretében az Ügyfélre vonatkozó kondíciókat az Ügyfél 26. életéve betöltésének évét követő
naptári év első naptári napján módosítja a magánszemélyekre vonatkozó, Bónusz számlacsomag ezen a napon
érvényes kondícióira. Az akció visszavonásig érvényes.
3 A Partner Trendy számlacsomag zárlati díja az adott hónapra vonatkozóan minden esetben terhelésre kerül az
ügyfél bankszámláján, és a következő hónapban jóváíródik, amennyiben a tárgyhónapban legalább 25 000 Ft
jóváírás érkezett átutalásból (amelybe a saját számlák közötti átutalások nem számítanak bele) a számlára.
Amennyiben a fenti jóváírási feltételek nem teljesülnek, akkor a zárlati díjból nem kerül jóváírásra összeg.
A Bank az akció keretében a Partner Trendy számlacsomag 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 akciók visszavonásig érvényesek.
4 Díjszámítás módja: a tranzakciók összegének 0,01%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett
összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. A kedvezmény visszavonásig érvényes. A havi
zárlati díj minden egyes megkezdett hónap után felszámításra kerül.
5 A Bank a fent meghatározott darabszám vonatkozásában a díj felszámításától akciós jelleggel eltekint. Az akció
visszavonásig érvényes. A kedvezményes darabszám feletti díjakra a Betéti Bankkártya Kondíciós Listában meghatározott kondíciók vonatkoznak. Az adott díjcsomagba foglalt díjmentes ATM tranzakció meghatározásánál a

bankszámlán való könyvelés dátuma az irányadó, azaz a tranzakció abba a hónapba számít bele, amikor a
könyvelés történik.
6 A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. Az akciós díj normál
díjszabását a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista Privát Plusz számlacsomagra vonatkozó kondíciói
tartalmazzák.
7 A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. Az akciós díj normál
díjszabását a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista – Egyéb szolgáltatások díjai tartalmazza.
8 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.
9 Amennyiben az érintett számla vonatkozásában adott hónapra vonatkozóan az Ügyfelet - leadott nyilatkozata
alapján - Jogszabályi díjmentes készpénzfelvétel (5-ös lábjegyzet) illeti meg, ezen hónapra a számlacsomagban
foglalt ATM díjkedvezmény nem él.
10 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.
11 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.
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12 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.
13

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.

