Lakossági Kondíciós Lista
UNICREDIT TBSZ SZÁMLÁRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK
A TBSZ betétszámla látra szóló kamatai a mindenkor hatályos „Hirdetmény – az UniCredit Bank
Hungary Zrt. kamatkondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK” UniCredit
Takarékszámla pontjában meghatározottak szerint alakulnak.
A TBSZ értékpapírszámlához kapcsolt pénzszámla nem kamatozó számla.

I. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak
Deviza- és forintszámla-vezetés
Havi zárlati díj

Díjmentes*

II. Fizetési forgalom
Jóváírások
Devizában és forintban
Elszámolás forintszámla javára

Díjmentes*

Terhelések
Devizában és forintban
Teljesítés deviza- és forintszámla terhére**
Átvezetési jutalék
Saját számlák közötti átvezetés

0,6% min. HUF 500.- max. HUF 10 000.-

III. Pénztári műveletek
Befizetések
Deviza- és forintszámla javára
Számla devizanemével egyező valutában

Díjmentes*

Internet Banking
Egyszeri belépési díj
Értékpapír tranzakciókhoz kapcsolódó díjak

Díjmentes1
A TBSZ számlaszerződésben foglalt
eseteken túl az ügyfélbesorolásának
megfelelő mindenkori hatályos
Kondíciós Lista az irányadó.
* 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.
** A TBSZ számlák korlátozott rendelkezésű számlák, befizetni csak a 0. évben lehet ezt követően nem, míg kifizetni - számlák
közötti átvezetéssel - vagy a konstrukció lejáratakor, vagy számlamegszűntetéssel egyidejűleg lehet.
TBSZ számlát a következő devizanemekben lehetséges megnyitni: HUF, EUR, USD, CHF és GBP
Amennyiben az ügyfél a TBSZ számlájáról kezdeményez kifizetést vagy értékpapír átvezetést, úgy azt a
Bank az igény bejelentését követő legkésőbb 2. munkanap után (T+2) tudja teljesíteni. Az ilyen típusú
megbízás feltétele, hogy az adott pénz vagy értékpapír számlán ne legyen függő, elszámolás alatt álló
ügylet.
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A TBSZ Értékpapírszámlára egy adott értékpapír tekintetében első ízben megbízást kizárólag a fiókban
személyesen vagy Telefonbank igénybevételével adhat az ügyfél, azt követően az érintett értékpapírra
további megbízások eBanking rendszeren keresztül is benyújthatók.

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.
Érvényes 2020 november 26-tól
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