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HIRDETMÉNY
az UniCredit Bank Hungary Zrt kamatkondíciói magánszemélyek részére
NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

UNICREDIT LÉPÉSELŐNY MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM megszűnt.

Értékesítése 2009. április 30-al

Minimális megtakarítás összege

100.000,- HUF

Lekötött betét minimális összege

50.000,- HUF

3 hónapos lekötésű betét

Éves kamatláb/EBKM
2,50%

2,52%

12 hónapos lekötésű betét

2,50%

2,50%

Az UniCredit Lépéselőny Megtakarítási Program keretében elhelyezésre kerülő megtakarítás 50%-a lekötött
betétbe, 50%-a Lépéselőny Befektetési Alapba kerül.A lekötött betét összege a lekötési periódusok végén
automatikusan újra lekötésre kerül, míg az adott periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül
jóváírásra.
UniCredit Lépéselőny Megtakarítási Program keretében lekötött HUF betét lejárat előtti felmondása esetén az
elhelyezett megtakarítások betéti részének feltörésekor a feltört betétek után a bank a lekötési kamatlábbal
számított időarányos kamatot (megszolgált kamatot) kifizeti az ügyfelei részére.
UniCredit Takarékszámla
Értékesítése 2012. április 6-al bezárólag megszűnt.

Éves kamatláb/ EBKM
0,01%

A kamat elszámolása naponta, a napi záró számlaegyenleg alapján történik. Az adott sáv
kamata a záróegyenlegnek az adott sávba eső összegrészére érvényes. Kamatjóváírás
minden naptári negyedév végén.

Számlavezetéshez kapcsolódó díjak
Forintszámla-vezetés
Havi zárlati díj

579 Ft / hó1 / bankszámla2

Fizetési forgalom
Jóváírások
Forintban
Elszámolás forintszámla javára

Díjmentes*
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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)

0,902% min. HUF 238.- max. HUF 11.407.0,902% min. HUF 497.- max. HUF 16.592.0,933% min. HUF 1 244.- max. HUF 16.592.-

0,311%, min. 51 Ft max. 6 222 Ft
0,311%, min. 145 Ft max. 6222 Ft

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

* 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 bankon belüli eredeti formanyomtatványos eseti átutalásnak minősül.
1 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.
2 A havi zárlati díj minden egyes megkezdett hónap után felszámításra kerül.
Az UniCredit Takarékszámlához Home Banking nem igényelhető.
Betétlekötés Takarékszámláról nem kezdeményezhető.
Az fentiekben megjelölteken túl egyéb megbízás nem adható le, minden más díjtétel esetén a
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.
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A., 3 hónapos akciós forintbetét – bankon kívüli forrásból származó lekötésre
Értékesítése 2016. április 8-al bezárólag megszűnt.
Az UniCredit Bank („Bank”) 3 hónapos akciós betétlekötés esetén az alábbiakban részletezett mértékű
kamatot fizet az első betéti periódusra.
Amennyiben, az így lekötni szándékozott összeg Bankon kívüli forrásból származik, és az ügyfél növeli* a
2016. február 26-án az UniCredit Banknál meglévő megtakarításai (betét és értékpapír, beleértve a
folyószámla egyenleget) záró állományának 1 összegét a lekötés összegével, és a növekmény a betétlekötés
pillanatáig biztosított.
* A Bank az ügyfél számláin történt összes terheléssel (az akció alatti korábbi új pénzes betétlekötéssel is)
csökkenti az új pénz összegét, kivéve az ügyfél saját számlái közötti Bankon belüli átvezetéseket. A Bank nem
veszi figyelembe az ügyfél számlájára a Bankon belülről érkező jóváírásokat, ideértve bármely banki ügyfél
Banknál vezetett számlájáról felvett készpénz az ügyfél bármely, Banknál vezetett számlájára történő
befizetését, illetve bármely banki ügyfél Banknál vezetett számlájáról az ügyfél bármely, Banknál vezetett
számlájára történő átutalást.
Az akciós betét lekötési minimumösszege 200.000 Ft.
Az első betéti periódusra érvényes kamat:
Betéti
összeg
200.000-1 millió*
1 millió–2,5 millió*
2,5 millió–5 millió*
5 millió felett
(Ft)
Éves
Éves
Éves
Éves
Futamidő
kamatláb/EBKM/Nem
kamatláb/EBKM/Nem
kamatláb/EBKM/Nem
kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM
akciós EBKM
akciós EBKM
akciós EBKM
3 hónap

1,20%

1,21%

0,01%

1,20%

1,21%

0,11%

1,20%

1,21%

0,21%

1,20%

1,21%

A lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra lekötésre kerül, míg az adott
periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra. (*A megjelölt felső értékhatárokra a
következő sáv magasabb kamata érvényes)
Az első betéti periódust követően az akciós betét kamatozása az újabb kamatperiódus kezdete napján
hatályos Hirdetmény Sztenderd lekötött forintbetétek II.1 pontjában meghirdetett kamatot fizeti.
Egy ügyfél legfeljebb 50 millió forintot köthet le összesen az A, B, C pontok szerinti 3 hónapos akciós
betétekben.
B., 3 hónapos akciós forintbetét – bankon kívüli forrásból származó lekötésre, Mobil Banking
aktiválással
Értékesítése 2016. április 8-al bezárólag megszűnt.
Amennyiben az ügyfél az A. pontban meghatározott betét lekötésére vonatkozó megbízás esetén, az adott
pontban foglaltakon túl az alábbi feltételt is teljesíti, a Bank az első lekötési periódusra kamatprémiumot fizet.
A kamatprémium az első lekötési periódus végén, a kamat jóváírásával egyidejűleg - kerül jóváírásra az ügyfél
bankszámláján.
Az ügyfél az első betétlekötési periódusban UniCredit Mobil alkalmazást igényel bankfiókban vagy
(azonosítást követően) Telefonbankon keresztül, majd aktiválja azt.
A szolgáltatás aktiválásához a számlatulajdonosnak szükséges megadnia:
o a mobiltelefonszámot, amelyre az aktiváló kódot megküldi a Bank;
o az eszköz típusát, amelyre az alkalmazást telepíti (még a szerződéskötés előtt szükséges
ellenőrizni, hogy a szolgáltatás futtatható-e az eszközön);
o a számlákat, amelyek felett a szolgáltatáson keresztül rendelkezni kíván;
o a terhelés és jóváírás korlátozását az adott számlán, ha igényli;
o a napi tranzakciós limitet
o e-mail címet
1 Ide értve a devizaszámlákat is, melyet a jóváírás napján érvényes MNB középárfolyamon veszünk
figyelembe
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Az UniCredit Mobil alkalmazást csak Apple IOS vagy Google Android operációs rendszerekkel lehet
használni.
Az aktiválás után a Bank sms-ben megküldi az aktiváló kódot, mellyel az ügyfél 3 napon belül megerősíti az
aktiválást a Mobil alkalmazásba történő bejelentkezéssel.
A kamatprémium feltételének teljesülését a Bank a betét lejáratát (fordulását) megelőző banki munkanapon
ellenőrzi, ezért a kamatprémiumra való jogosultsághoz az UniCredit Mobil alkalmazás teljes aktiválásának a
betét lejáratát (fordulását) megelőzően legkésőbb két munkanappal szükséges megtörténnie.
A feltétel teljesülése esetén a betétlekötés összegére 0,30%-os kamatprémiumot fizet a Bank.
Az első betéti periódusra érvényes kamatprémiummal növelt kamat:
Betéti
összeg
200.000-1 millió*
1 millió–2,5 millió*
2,5 millió–5 millió*
(Ft)
Éves
Éves
Éves
Feltétel
kamatláb/EBKM/Nem
kamatláb/EBKM/Nem
kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM
akciós EBKM
akciós EBKM
Feltétel
teljesítése 1,50% 1,51% 0,01% 1,50% 1,51% 0,11% 1,50% 1,51% 0,21%
esetén
Kamatprémium kizárólag az adott feltétel teljesítése esetén kerül kifizetésre.

5 millió felett
Éves
kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM
1,50%

1,51%

Egy ügyfél legfeljebb 50 millió forintot köthet le összesen az A, B, és C pontok szerinti 3 hónapos akciós
betétekben.
C., 3 hónapos akciós forintbetét – bankon kívüli forrásból származó lekötésre, állampapír vásárlással
Értékesítése 2016. április 8-al bezárólag megszűnt.
Amennyiben az ügyfél az A. pontban meghatározott betét lekötésére vonatkozó megbízás esetén, az adott
pontban foglaltakon túl az alábbi feltételt is teljesíti, a Bank az első lekötési periódusra kamatprémiumot fizet.
A kamatprémium az első lekötési periódus végén, a kamat jóváírásával egyidejűleg - kerül jóváírásra az ügyfél
bankszámláján.
Az ügyfél a betét lekötésére vonatkozó megbízás megadásának napján Kamatozó Kincstárjegyet és/vagy
Féléves Kincstárjegyet jegyez összesen legalább a lekötésre kerülő betét összegével megegyező értékben,
és az ilyen módon megvásárolt állampapír állomány a betét első lekötési periódusának végéig az ügyfél
tulajdonában maradnak.
Az állampapír vásárlásához kapcsolódó kondíciókat a mindenkor hatályos Lakossági kondíciós lista Értékpapír Forgalom és Teljesítési Rend tartalmazza, továbbá a Kamatozó Kincstárjegyek és Féléves
kincstárjegyek Nyilvános ajánlattételei és Ismertetői a Kondíciós Listával együtt megtalálhatók Bankunk
honlapján.
A feltétel teljesülése esetén a betétlekötés összegére 1,55%-os kamatprémiumot fizet a Bank.
Az első betéti periódusra érvényes kamatprémiummal növelt kamat:
Betéti
összeg
200.000-1 millió*
1 millió–2,5 millió*
2,5 millió–5 millió*
(Ft)
Éves
Éves
Éves
Feltétel
kamatláb/EBKM/Nem kamatláb/EBKM/Nem kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM
akciós EBKM
akciós EBKM
Feltétel
teljesítése 2,75% 2,78 0,01% 2,75% 2,78 0,11% 2,75% 2,78 0,21%
esetén

5 millió felett
Éves
kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM
2,75%

2,78

0,31%

Kamatprémium kizárólag az adott feltétel teljesítése esetén kerül kifizetésre.
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Egy ügyfél legfeljebb 50 millió forintot köthet le összesen az A., B., és C. pontok szerinti 3 hónapos akciós
betétekben.
Amennyiben a B., és C. pontok feltételei is teljesítésre kerülnek, úgy csak a C. pontban foglalt kamatprémiumra
jogosult az ügyfél.
D., 3 hónapos akciós forintbetét
Értékesítése 2016. április 8-al bezárólag megszűnt.
Azon ügyfelek számára, akik 2015. október 1. és december 31. között (a határnapokat is beleértve), az ezen
időszakban hatályos Hirdetmény I.1.A-I.1.C pontjai szerinti 3 hónapos akciós forintbetétben helyeztek el
megtakarítást és azt az első betéti periódus végéig megtartották, ezen – korábban lekötött – tőkeösszeg teljesvagy egy rész- tőkeösszegének újbóli lekötése esetén a Bank az alábbi akciós kamatot fizeti az első betéti
periódusra.
A D. pont szerinti akciós betét lekötési minimumösszege 200.000 Ft, maximuma pedig az előző bekezdésben
meghatározott korábbi 3 hónapos akciós újpénzes forintbetétben elhelyezett megtakarítás tőkeösszege.
Az első betéti periódusra érvényes kamat:
Betéti
összeg
200.000-1 millió*
1 millió–2,5 millió*
(Ft)
Éves
Éves
Futamidő
kamatláb/EBKM/Nem
kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM
akciós EBKM
3 hónap

1,20%

1,21%

0,01%

1,20%

1,21%

0,11%

2,5 millió–5 millió*

5 millió felett

Éves
kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

Éves
kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

1,20%

1,21%

0,21%

1,20%

1,21%

A lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra lekötésre kerül, míg az adott
periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra. (*A megjelölt felső értékhatárokra a
következő sáv magasabb kamata érvényes)
Az első betéti periódust követően az akciós betét kamatozása az újabb kamatperiódus kezdete napján
hatályos Hirdetmény Sztenderd lekötött forintbetétek II.1 pontjában meghirdetett kamatot fizeti.
E., 3 hónapos akciós forintbetét – állampapír vásárlással
Értékesítése 2016. április 8-al bezárólag megszűnt.
Amennyiben az ügyfél a D. pontban meghatározott betét lekötésére vonatkozó megbízás esetén, az adott
pontban foglaltakon túl az alábbi feltételt is teljesíti, a Bank az első lekötési periódusra kamatprémiumot fizet.
A kamatprémium az első lekötési periódus végén, a kamat jóváírásával egyidejűleg - kerül jóváírásra az ügyfél
bankszámláján.
Az ügyfél a betét lekötésére vonatkozó megbízás megadásának napján Kamatozó Kincstárjegyet és/vagy
Féléves Kincstárjegyet jegyez összesen legalább a lekötésre kerülő betét összegével megegyező összegben.
Azaz a korábban lekötött teljes megtakarításának maximum 50%-a a lekötött betét részbe, valamint összesen
legalább a lekötésre kerülő betét összegével megegyező értékben Kamatozó Kincstárjegybe és/vagy Féléves
Kincstárjegybe kerül befektetésre és az ilyen módon megvásárolt állampapír állomány a betét első lekötési
periódusának végéig az ügyfél tulajdonában marad.
Az állampapír vásárlásához kapcsolódó kondíciókat a mindenkor hatályos Lakossági kondíciós lista Értékpapír Forgalom és Teljesítési Rend tartalmazza, továbbá a Kamatozó Kincstárjegyek és Féléves
kincstárjegyek Nyilvános ajánlattételei és Ismertetői a Kondíciós Listával együtt megtalálhatók Bankunk
honlapján.
A feltétel teljesülése esetén a betétlekötés összegére 1,55%-os kamatprémiumot fizet a Bank.
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Az első betéti periódusra érvényes kamatprémiummal növelt kamat:
Betéti
összeg
200.000-1 millió*
1 millió–2,5 millió*
2,5 millió–5 millió*
5 millió – 25 millió
(Ft)
Éves
Éves
Éves
Éves
Feltétel
kamatláb/EBKM/Nem kamatláb/EBKM/Nem kamatláb/EBKM/Nem kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM
akciós EBKM
akciós EBKM
akciós EBKM
Feltétel
teljesítése 2,75% 2,78 0,01% 2,75% 2,78 0,11% 2,75% 2,78 0,21% 2,75% 2,78 0,31%
esetén
Kamatprémium kizárólag az adott feltétel teljesítése esetén kerül kifizetésre.
Egy ügyfél legfeljebb a D. pont első bekezdésében meghatározott 3 hónapos akciós újpénzes forintbetétben
elhelyezett megtakarításának a felét, maximum 25 millió forintot köthet le összesen az E. pont szerinti 3
hónapos akciós betétben.
1 hónapos „Haszonkoktél” forintbetét
Értékesítése a számlacsomag forgalmazásával megszűnt
A Bank 1 hónapos automatikusan megújuló forintbetétet kínál azon ügyfeleinek, akik a betétlekötési megbízás
keltének időpontjában Haszonkoktél számlacsomaggal rendelkeznek. Ezen konstrukcióba lekötött betét
esetében az adott betéti periódusra a betét lekötésének napján (a fordulónapon) érvényes jegybanki
alapkamat 0,85%-kal csökkentett mértékével megegyező mértékű kamat érvényes*.
A betét lekötési minimumösszege 1.000.000 Ft.
A lekötött betét összege a fizetett kamat összeggel együtt a lekötési periódusok végén automatikusan újra
lekötésre kerül.
*Jelenleg 0,90%-0,85%=0,05% (EBKM:0,05%). A mindenkor irányadó jegybanki alapkamat elérhető a
www.mnb.hu oldalon.
1 hónapos „Príma” forintbetét
Értékesítése a számlacsomag forgalmazásával megszűnt
A Bank 1 hónapos automatikusan megújuló forintbetétet kínál azon ügyfeleinek, akik a betétlekötési megbízás
keltének időpontjában Príma számlacsomaggal rendelkeznek. Ezen konstrukcióba lekötött betét esetében az
adott betéti periódusra a betét lekötésének napján (a fordulónapon) érvényes jegybanki alapkamat 0,85%-kal
csökkentett mértékével megegyező mértékű kamat érvényes*.
A betét lekötési minimumösszege 250.000 Ft.
A lekötött betét összege a fizetett kamat összeggel együtt a lekötési periódusok végén automatikusan újra
lekötésre kerül.
*Jelenleg 0,90%-0,85%=0,05% (EBKM: 0,05%). A mindenkor irányadó jegybanki alapkamat elérhető a
www.mnb.hu oldalon.
2 hónapos akciós forintbetét
Értékesítése 2016. szeptember 2-ával bezárólag megszűnt.
A Bank 2 hónapos akciós forintbetétet kínál az alábbiakban részletezett mértékű kamatokkal:
Az első betéti periódusra érvényes kamat:
Betéti
1 millió–2,5 millió*
összeg
250.000-1 millió*
(Ft)
Éves
Éves
Futamidő
kamatláb/EBKM/Nem
kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM
akciós EBKM
2 hónap

0,50%

0,50%

0,01%

0,50%

0,50%

0,01%

2,5 millió–5 millió*

5 millió felett

Éves
kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

Éves
kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

0,50%

0,50%

0,01%

0,50%

0,50%

(*A megjelölt felső értékhatárokra a következő sáv magasabb kamata érvényes)
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A lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra lekötésre kerül, míg az adott
periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra.
Az első betéti periódust követően az akciós betétek kamatozása az újabb kamatperiódus kezdete napján
hatályos Hirdetmény Forintbetétek fejezetének II.1 pontjában közzétett, azonos futamidejű és azonos összegű
betéti termékre vonatkozóan közzétett lekötött betéti kamattal egyezik meg.
6 hónapos akciós forintbetét
Értékesítése 2016. szeptember 2-ával bezárólag megszűnt.
A Bank 6 hónapos akciós forintbetétet kínál az alábbiakban részletezett mértékű kamatokkal:
Az első betéti periódusra érvényes kamat:
Betéti
1 millió–2,5 millió*
5 millió felett
össze
250.000-1 millió*
2,5 millió–5 millió*
g (Ft)
Éves
Éves
Éves
Éves
Futam
kamatláb/EBKM/Nem
kamatláb/EBKM/Nem
kamatláb/EBKM/Nem
kamatláb/EBKM/Nem
idő
akciós EBKM
akciós EBKM
akciós EBKM
akciós EBKM
6
0,55% 0,55% 0,01% 0,55% 0,55% 0,11% 0,55% 0,55% 0,21% 0,55% 0,55% 0,31%
hónap
(*A megjelölt felső értékhatárokra a következő sáv magasabb kamata érvényes)
A lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra lekötésre kerül, míg az adott
periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra.
Az első betéti periódust követően az akciós betétek kamatozása az újabb kamatperiódus kezdete napján
hatályos Hirdetmény Forintbetétek fejezetének II.1 pontjában közzétett, azonos futamidejű és azonos összegű
betéti termékre vonatkozóan közzétett lekötött betéti kamattal egyezik meg.
Amennyiben az ügyfél az előző bekezdésben meghatározott 6 hónapos akciós forintbetét lekötésére
vonatkozó megbízás esetén az adott pontban foglaltakon túl az alábbi feltételt is teljesíti, a Bank az első
lekötési periódusra kamatprémiumot fizet. A kamatprémium az alábbi feltétel teljesítését követő banki
munkanapon – de legkorábban az első lekötési periódus végén, a kamat jóváírásával egyidejűleg - kerül
jóváírásra az ügyfél bankszámláján.


A betétlekötéstől számított 6 hónapon belül legalább 4 alkalommal, alkalmanként minimum 75.000 Ft
vagy annak megfelelő deviza1 egyösszegű átutalásból – kivéve az ügyfél Banknál vezetett saját
számlái közti átvezetést - származó jóváírás történik az ügyfél bankszámláján. A feltétel teljesülése
esetén a betétlekötés összegére 0,25%-os kamatprémiumot fizet a Bank.

Az első betéti periódusra érvényes kamat, azzal, hogy a kamatprémium kifizetése a fentiek szerint a
kamatfizetésnél későbbi időpontban történhet:
Betéti
1 millió–2,5 millió*
5 millió-30 millió*
összeg
250.000-1 millió*
2,5 millió–5 millió*
(Ft)
Éves
Éves
Éves
Éves
kamatláb/EBKM/Nem
kamatláb/EBKM/Nem
kamatláb/EBKM/Nem
kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM
akciós EBKM
akciós EBKM
akciós EBKM
Feltétel
teljesítése 0.80% 0,80% 0,01% 0,80% 0,80% 0,11% 0,80% 0,80% 0,21% 0,80% 0,80% 0,31%
esetén
Kamatprémium kizárólag az adott feltétel teljesítése esetén kerül kifizetésre, ügyfelenként legfeljebb 30 millió
Ft lekötött összegre vonatkozóan.

1 a jóváírás napján érvényes MNB középárfolyamon átszámított érték
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12 hónapos akciós forintbetét
Értékesítése 2016. szeptember 2-ával bezárólag megszűnt.
A Bank 12 hónapos akciós forintbetétet kínál az alábbiakban részletezett mértékű kamatokkal:
Az első betéti periódusra érvényes kamat:
Betéti
1 millió–2,5 millió*
összeg
250.000-1 millió*
(Ft)
Éves
Éves
Futamidő
kamatláb/EBKM/Nem
kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM
akciós EBKM
12 hónap

0,70%

0,70%

0,01%

0,70%

0,70%

0,11%

2,5 millió–5 millió*

5 millió felett

Éves
kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

Éves
kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

0,70%

0,70%

0,21%

0,70%

0,70%

(*A megjelölt felső értékhatárokra a következő sáv magasabb kamata érvényes)
A lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra lekötésre kerül, míg az adott
periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra.
Az első betéti periódust követően az akciós betétek kamatozása az újabb kamatperiódus kezdete napján
hatályos Hirdetmény Forintbetétek fejezetének II.1 pontjában közzétett, azonos futamidejű és azonos összegű
betéti termékre vonatkozóan közzétett lekötött betéti kamattal egyezik meg.
Az automatikusan megújuló 2 éves futamidejű forint betétekre a fordulónapot követően a következő
fordulónapig a jelen pontban feltüntetett kamatozás vonatkozik.
6 hónapos akciós EUR betét
Értékesítése 2016. szeptember 2-ával bezárólag megszűnt.
A Bank az Akciós betétlekötés esetén az első kamatperiódusra az alábbi táblázat összegsávjának megfelelő
mértékű kamatot fizet. Az első betéti periódust követően az akciós betét kamatozása az újabb kamatperiódus
kezdete napján hatályos Hirdetmény Devizabetétek fejezetének II.1 pontjában közzétett, az azonos futamidőre
járó, az azonos összegsávba tartozó, és az azonos devizanemre vonatkozó lekötött betétek kamatának
mértékével egyezik meg.
EUR
1.000 – 5.000
Éves
kamatláb

EBKM

Nem akciós EBKM

5.000 felett
Éves
kamatláb

EBKM

Nem akciós EBKM

6
0,05%
0,05% 0,01%
0,05%
0,05% 0,01%
hónap
Az akciós devizabetéteknél a lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra lekötésre
kerül, míg az adott periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra.
12 hónapos akciós EUR betét
Értékesítése 2016. szeptember 2-ával bezárólag megszűnt.
A Bank az Akciós betétlekötés esetén az első kamatperiódusra az alábbi táblázat összegsávjának megfelelő
mértékű kamatot fizet. Az első betéti periódust követően az akciós betét kamatozása az újabb kamatperiódus
kezdete napján hatályos Hirdetmény Devizabetétek fejezetének II.1 pontjában közzétett, az azonos futamidőre
járó, az azonos összegsávba tartozó, és az azonos devizanemre vonatkozó lekötött betétek kamatának
mértékével egyezik meg.
EUR
1.000 – 5.000
5.000 felett
Éves
Éves
EBKM Nem akciós EBKM
EBKM
Nem akciós EBKM
kamatláb
kamatláb
12
0,10%
0,10% 0,01%
0,10%
0,10% 0,01%
hónap
Az akciós devizabetéteknél a lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra lekötésre
kerül, míg az adott periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra.
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6, 12 hónapos akciós USD betétek – bankon kívüli forrásból származó lekötésre
Értékesítése 2016. szeptember 2-ával bezárólag megszűnt.
A Bank 6, 12 hónapos akciós USD betétlekötés esetén az alábbiakban részletezett mértékű kamatot fizet az
első betéti periódusra.
Amennyiben, az így lekötni szándékozott összeg Bankon kívüli forrásból származik, és az ügyfél növeli* a
2016. május 30-án az UniCredit Banknál meglévő megtakarításai (betét és értékpapír, beleértve a folyószámla
egyenleget) záró állományának 1 összegét a lekötés összegével, és a növekmény a betétlekötés pillanatáig
biztosított.
* A Bank az ügyfél számláin történt összes terheléssel (az akció alatti korábbi új pénzes betétlekötéssel is)
csökkenti az új pénz összegét, kivéve az ügyfél saját számlái közötti Bankon belüli átvezetéseket. A Bank nem
veszi figyelembe az ügyfél számlájára a Bankon belülről érkező jóváírásokat, ideértve bármely banki ügyfél
Banknál vezetett számlájáról felvett készpénz az ügyfél bármely, Banknál vezetett számlájára történő
befizetését, illetve bármely banki ügyfél Banknál vezetett számlájáról az ügyfél bármely, Banknál vezetett
számlájára történő átutalást.
Ezen akciós betét lekötési minimumösszege 1000 USD.
Az első betéti periódusra érvényes kamat:
USD
1.000 – 5.000*
Éves
kamatláb

EBKM

Nem akciós EBKM

5.000 felett
Éves
kamatláb

EBKM

Nem akciós EBKM

6
0,70%
0,70% 0,10%
0,70%
0,70% 0,10%
hónap
12
0,80%
0,80% 0,10%
0,80%
0,80% 0,20%
hónap
A lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra lekötésre kerül, míg az adott
periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra. (*A megjelölt felső értékhatárokra a
következő sáv magasabb kamata érvényes)
Az első betéti periódust követően az akciós betét kamatozása az újabb kamatperiódus kezdete napján
hatályos Hirdetmény Devizabetétek fejezetének II.1 pontjában közzétett, az azonos futamidőre járó, az azonos
összegsávba tartozó, és az azonos devizanemre vonatkozó lekötött betétek kamatának mértékével egyezik
meg.
2 hónapos akciós forintbetét – új ügyfelek bankon kívüli forrásból származó lekötéseire
Értékesítése 2019. augusztus 30-ával bezárólag megszűnt.
A.)
Az UniCredit Bank („Bank”) 2 hónapos akciós betétlekötés esetén az alábbiakban részletezett mértékű
kamatot fizet az első betéti periódusra a következő feltételek együttes fennállása esetén:
az ügyfél 2019. június 28. után valamely lakossági fizetési számlacsomaggal nyitott forint bankszámlát
a Banknál, és ezen számlanyitást megelőző 6 hónapban a Banknál bankszámlaszerződéssel nem
rendelkezett, és
- az ügyfél által lekötni szándékozott összeg Bankon kívüli forrásból származik*, és a növekmény a
betétlekötés pillanatáig biztosított.
* A Bank nem veszi figyelembe az ügyfél számlájára a Bankon belülről érkező jóváírásokat, ideértve bármely
banki ügyfél Banknál vezetett számlájáról felvett készpénz az ügyfél bármely, Banknál vezetett számlájára
-

1 Ide értve a devizaszámlákat is, melyet a jóváírás napján érvényes MNB középárfolyamon veszünk
figyelembe
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történő befizetését, illetve bármely banki ügyfél Banknál vezetett számlájáról az ügyfél bármely, Banknál
vezetett számlájára történő átutalást.
Az A.) pont szerinti akciós betét lekötési minimumösszege 200.000 Ft maximum 5 millió Ft
Az első betéti periódusra érvényes kamat:
Betéti összeg
200.000-5 millió
(Ft)
Futamidő
2 hónap

Éves kamatláb/EBKM/Nem akciós EBKM
0,10%

0,10%

0,01%

A lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra lekötésre kerül, míg az adott
periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra.
Az első betéti periódust követően az akciós betét kamatozása az újabb kamatperiódus kezdete napján
hatályos Lakossági Betéti Hirdetmény II.1 pontjában meghirdetett kamatot fizeti.

B.)
Amennyiben az ügyfél az A.) pontban meghatározott betét lekötésére vonatkozó megbízás esetén, az adott
pontban foglaltakon túl az alábbi feltételt is teljesíti, a Bank az első lekötési periódusra kamatprémiumot fizet.
A kamatprémium az első lekötési periódus végén, a kamat jóváírásával egyidejűleg kerül jóváírásra az ügyfél
bankszámláján.
A kamatprémium feltétele, hogy a betétlekötéstől számított 2 hónapon belül** legalább 1 alkalommal minimum
400.000 Ft vagy annak megfelelő deviza 1 összegű átutalásból származó jóváírás történik az ügyfél
bankszámláján, amely bankon kívüli forrásból származik*. A feltétel teljesülése esetén a betétlekötés
összegére évi 4,90%-os kamatprémiumot fizet a Bank.
* A Bank nem veszi figyelembe az ügyfél számlájára a Bankon belülről érkező jóváírásokat, ideértve bármely
banki ügyfél Banknál vezetett számlájáról felvett készpénz az ügyfél bármely, Banknál vezetett számlájára
történő befizetését, illetve bármely banki ügyfél Banknál vezetett számlájáról az ügyfél bármely, Banknál
vezetett számlájára történő átutalást.
** A kamatprémium feltételének teljesülését a Bank a betét lejáratát (fordulását) megelőző banki munkanapon
ellenőrzi, ezért a kamatprémiumra való jogosultsághoz a jóváírásának a betét lejáratát (fordulását)
megelőzően legkésőbb két munkanappal szükséges megtörténnie.
A feltétel teljesítése esetén az első betéti periódusra érvényes kamat:
Betéti összeg
200.000-5 millió
(Ft)
Futamidő
2 hónap

Éves kamatláb/EBKM/Nem akciós EBKM
5,00%

5,11%

0,01%

Rolloveres betétnél a lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra lekötésre kerül,
míg az adott periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra.
Kamatprémium kizárólag az adott feltétel teljesítése esetén kerül kifizetésre.

1 a jóváírás napján érvényes MNB középárfolyamon átszámított érték
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Megtakarítási termékekhez kötődően elérhető kedvezmények Prémium Banking
ügyfélstátusszal rendelkező ügyfelek részére
Határidős lekötött betéti kamatok (csak bankfiókban és Telefonbankon keresztül)
Értékesítése 2016. szeptember 2-ával bezárólag megszűnt.

Az egyes futamidőkön feltüntetett BUBOR referencia az adott futamidőnek megfelelő BUBOR
referenciahozammal azonos. Az értéke a lekötés értéknapján a www.mnb.hu oldalon az azt megelőző banki
munkanapra vonatkozóan publikált referencia hozammal egyezik meg. A minimum leköthető összeg
megegyezik a minkenkor hatályos Hirdetmény – Látra szóló és határidős betétek az UniCredit Bank
Hungary Zrt. kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére című dokumentum Forintbetétek II.1. Sztenderd
lekötött forintbetétek pontjában pontjában szereplő minimum betéti összeggel.

Forint Betétek
5 millió Ft alatt

5-10 millió Ft

10 millió Ft fölött

Éves kamatláb

Éves kamatláb

Éves kamatláb

1 hónap

BUBOR - 0,80%

BUBOR - 0,65%

BUBOR - 0,55%

2 hónap

BUBOR - 0,80%

BUBOR - 0,65%

BUBOR - 0,55%

3 hónap

BUBOR - 0,80%

BUBOR - 0,65%

BUBOR - 0,55%

6 hónap

BUBOR - 0,80%

BUBOR - 0,65%

BUBOR - 0,55%

9 hónap

BUBOR - 0,80%

BUBOR - 0,65%

BUBOR - 0,55%

12 hónap

BUBOR - 0,80%

BUBOR - 0,65%

BUBOR - 0,55%
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