UNICREDIT PARTNER UNO SZÁMLACSOMAGRA
VONATKOZÓ KÜLÖN KONDÍCIÓK

Hatályos: 2020. június 23-tól (2003) • Közzététel napja: 2020. június 23.
A Partner Uno számlacsomag 2020.02.26-tól 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 módosításokat a Bank piros színnel jelöli.

Az UniCredit Partner Uno Számlacsomag igénylésére, igénybevételére azon természetes
személyek jogosultak 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.;
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.

Partner Uno számlacsomag
Havi zárlati díj

0 Ft/hó/bankszámla

Csoportos beszedés terhelése

Bankon kívüli
eseti átutalás2

Bankon belüli
eseti átutalás1,2

Állandó átutalás bankon kívülre és bankon belülre

1,047%
1

1,047%

SpectraNet Internet Banking segítségével

1,047%

eBanking segítségével

1,047%

UniCredit Mobil alkalmazás segítségével

1,047%

Home Banking és Telefonbank segítségével

1,047%

Eredeti formanyomtatvány használatával

1,047%

SpectraNet Internet Banking segítségével

Havonta első tranzakció díjmentes
minden további tranzakció 1,047%

eBanking segítségével
UniCredit Mobil alkalmazás segítségével
Home Banking és Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány használatával

Havonta első tranzakció díjmentes
minden további tranzakció 1,047%
Havonta első tranzakció díjmentes
minden további tranzakció 1,047%
1,047%
1,047%
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Készpénzfelvétel

UniCredit belföldi ATM automatából
Egyéb belföldi ATM automatából3

Jogszabályi Díjmentes Forint készpénzfelvétel (belföldi
ATM automatából)4

Mastercard Unembossed (fő- és társkártya)
Kibocsátói díja / Tagsági díja
Mastercard Standard és VISA Classic bankkártya
(fő- és társkártya) Kibocsátói díja / Tagsági díja
Premium Banking Dombornyomott MasterCard bankkártya
(fő- és társkártya) Kibocsátói díja / Tagsági díja

1,047% minimum 523 forint
1,120% + 565 Ft, minimum 753 Ft
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 4. lábjegyzetben.
7 852 forint/7 852 forint
10 470 forint6 /10 470 forint7

10 470 forint/10 470 forint

SpectraNet Internet Banking Light / eBanking szolgáltatási díj

Díjmentes

UniCredit Mobil Alkalmazás szolgáltatási díj

Díjmentes5

Bankon kívüli
eseti SEPA
átutalás2

Bankon belüli
eseti EURO
átutalás1,2

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

1,047%

eBanking segítségével

1,047%

Home Banking és Telefonbank segítségével

1,047%

Eredeti formanyomtatvány használatával

1,047%

SpectraNet Internet Banking segítségével

Havonta első tranzakció díjmentes
minden további tranzakció 1,047%

eBanking segítségével
Home Banking és Telefonbank segítségével

Havonta első tranzakció díjmentes
minden további tranzakció 1,047%
1,047%

Eredeti formanyomtatvány használatával

1,047%

Állandó átutalási megbízás EUR-ban bankon belülre és bankon
kívülre

1,047%

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.
2
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.
3
A Premium Banking Dombornyomott MasterCard bankkártya esetében a belföldi ATM készpénzfelvételek díja eltérő, melyet a
Bank mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista – Betéti Bankkártya kondíciós listája tartalmazza.
4
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 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 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.
5
A normál díj 150,- Ft / hónap, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.
1
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Akció keretében az első Mastercard Standard főkártya igénylése esetében a Bank a kibocsátói díj terhelését követő 90
munkanapon belül a kibocsátói díjat jóváírja a bankszámlán, amennyiben a kártyát olyan magánszemély igényelte, aki: a)
2020.03.20.és 2020.06.23 közötti időszakban a Banknál terheléses tranzakciót (bankon belüli vagy bankon kívüli - ide nem értve
a saját számlák közötti átvezetéseket- állandó vagy eseti átutalási megbízás, felhatalmazás csoportos beszedésre, készpénz
felvétel) kezdeményezett, vagy b) 2020 május hónapban a pénzforgalmi számlája/számlái nap végi záró egyenlegének számtani
átlaga elérte az 5000 forintot, vagy c) 2020.06.23-i állapot szerint hiteltermékkel rendelkezik. Az akció 2020. augusztus 31-ig
igényelt kártyák esetében érvényes.
7
Akció keretében első Mastercard Standard főkártya igénylése esetében a Bank az első éves tagsági díjat annak terhelését
követő 90 munkanapon belül jóváírja a bankszámlán, amennyiben a kártyát olyan magánszemély igényelte, aki: a) 2020.03.20.és
2020.06.23 közötti időszakban a Banknál terheléses tranzakciót (bankon belüli vagy bankon kívüli - ide nem értve a saját számlák
közötti átvezetéseket- állandó vagy eseti átutalási megbízás, felhatalmazás csoportos beszedésre, készpénz felvétel)
kezdeményezett, vagy b) 2020 május hónapban a pénzforgalmi számlája/számlái nap végi záró egyenlegének számtani átlaga
elérte az 5000 forintot, vagy c) 2020.06.23-i állapot szerint hiteltermékkel rendelkezik. Az akció 2020. augusztus 31-ig igényelt
kártyák esetében érvényes.
6

