Hatályos: 2021. május 1-től (2101) • Közzététel napja: 2021. február 28.
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 Bank a módosításokat piros színnel jelöli. 2021.05.01-től hatályba lépő módosítás: éves fogyasztói árindex
mértékével megegyező díjemelés, illetve az akciós díjtételek meghosszabbítása.

Alapszámla*
Havi zárlati díj

1 617 Ft1/hó2/bankszámla

Csoportos beszedés terhelése

díjmentes

Állandó átutalás bankon kívülre és bankon belülre3

díjmentes4

Jutalék bankkártyával történő vásárlás esetén

díjmentes

Befizetés számla devizanemével egyező valutában

díjmentes

eseti átutalás3, 4
eseti átutalás4

Bankon kívüli

Bankon belüli

A Bankon belüli és kívüli eseti átutalásoknál a díjmentesség az azonos naptári hónapban teljesített négy eseti
átutalási megbízásra, valamint korlátlan számú állandó átutalási megbízásra, összesen legfeljebb havi
egyszázezer forint összeghatárig vonatkozik
UniCredit eBanking segítségével

díjmentes4

UniCredit mBanking segítségével

díjmentes4

Telefonbank segítségével

díjmentes4

Eredeti formanyomtatvány használatával

díjmentes4

UniCredit eBanking segítségével

díjmentes4

UniCredit mBanking segítségével

díjmentes4

Telefonbank segítségével

díjmentes4

Eredeti formanyomtatvány használatával

díjmentes4

UniCredit, vagy egyéb belföldi ATM
automatából (havonta az első 2 alkalommal,
összesen 150.000,-Ft-ig)

díjmentes5

Készpénzfelvétel

VAGY
Fióki pénztárból (forint
számláról forint kifizetés) havonta 1
alkalommal legfeljebb 50.000,-FT összegben

díjmentes5

Jogszabályi Díjmentes Forint
készpénzfelvétel (belföldi ATM automatából)6

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 6. lábjegyzetben

UniCredit eBanking szolgáltatási díj
Mastercard Unembossed, Mastercard Standard, VISA
Classic, Mastercard Arany, VISA Gold, Premium Banking
Dombornyomott Mastercard bankkártya (főkártya)
Kibocsátói díja / Tagsági díja
(a Mastercard Unembossed, VISA Classic, VISA Gold,
Premium Banking Dombornyomott Mastercard
bankkártya 2021. január 1-től nem forgalmazott termék)

Díjmentes

Díjmentes / Díjmentes

Bankon kívüli
eseti SEPA
átutalás4

Bankon belüli
eseti SEPA
átutalás3, 4

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

díjmentes4

UniCredit mBanking segítségével

díjmentes4

Telefonbank segítségével

díjmentes4

Eredeti formanyomtatvány használatával

díjmentes4

UniCredit eBanking segítségével

díjmentes4

UniCredit mBanking segítségével

díjmentes4

Telefonbank segítségével

díjmentes4

Eredeti formanyomtatvány használatával

díjmentes4

Sürgősségi SEPA átutalás díja
Állandó átutalási megbízás EUR-ban bankon belülre és bankon
kívülre
Adathiányosan megadott deviza utalások díja8

0,65%, min. 1 000 Ft, max. 100 000 Ft7
díjmentes4
8,-EUR9

1. Forgalmazott bankszámlára vonatkozó forint bankszámlavezetéshez kapcsolódó díjak, fizetési
forgalom
Az Alapszámla-csomagot a Bank az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról
szóló 262/2016. (VIII. 31.) Kormányrendeletben (a Kormányrendelet) foglaltak figyelembevételével biztosítja.
*A jelen Külön Kondíciók forint bankszámlavezetésre és forint fizetési forgalomra vonatkoznak. A jelen Külön
Kondíciókban nem szereplő díjtételek esetén, továbbá a jelen Külön Kondíciók - számlaszerződésben
foglaltak szerinti – jogosulatlan igénybevételének időtartamára az UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Lista
Bónusz számlacsomagra vonatkozó díjai az irányadók.
A Bank a jelen kondíciós listában feltüntetett díjak egyoldalú módosítására a számlaszerződésben foglaltaknak
megfelelően jogosult, azzal, hogy:
- a számlaszerződés alapján a számlatulajdonos által fizetendő, jelen Külön Kondíciókban szereplő díjak (ide nem
értve a számlacsomag Bónusz számlacsomagra vonatkozó kondíciók alapján fizetendő díjait, költségeit) havi
összege nem haladhatja meg a mindenkor hatályos Kormányrendelet szerinti, jelenleg a díj esedékességét
megelőző év utolsó napján érvényes legkisebb összegű havi bruttó minimálbér 1,5 %-ának megfelelő mértéket, és
- a bankkártyával történő vásárlás, a befizetés számla devizanemével egyező valutában, és a csoportos beszedés
terhelése tranzakciók után a Bank díjat vagy költséget nem számíthat fel.
Jelen kondíciós listában szereplő eseti és állandó forint átutalások, készpénzfelvételi tranzakciók esetében felmerülő
díjak terhelése a tárgyhónapot követő hónap 2. munkanapjáig történik. Egyéb, jelen kondíciós listában nem szereplő
díjtételek esedékessége kapcsán a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában, illetve annak mellékleteiben
szereplő kondíciók az irányadóak.
Az ügyfél nevén lévő, az ügyfél által a jelen kondíciós listában szereplő bankszámla terhére kezdeményezett, de
fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatón (harmadik fél szolgáltatón (TPP-n)) keresztül
beadott átutalásokra vonatkozó díjak az adott számlacsomag mBankingen keresztül beadott átutalási díjainak
felelnek meg.
A számla havi zárlati díja maximum a mindenkor hatályos Kormányrendeletben rögzített mértékű, jelenleg az
esedékességet megelőző év utolsó napján érvényes legkisebb összegű havi bruttó minimálbér 1,5%-a lehet.
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A havi zárlati díj minden egyes megkezdett hónap után felszámításra kerül.

3

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.
4 Díjmentes

az azonos naptári hónapban teljesített négy eseti átutalási megbízás, valamint korlátlan számú állandó
átutalási megbízás, összesen legfeljebb havi egyszázezer forint összeghatárig. Eseti átutalási megbízás esetén a
fentiekben megjelölt darabszámon túli, továbbá eseti/állandó átutalási megbízás esetén a fenti összeghatárt
meghaladó tranzakciók díjára a mindenkor hatályos UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Lista Bónusz
számlacsomagra vonatkozó díjai az irányadók, az összeghatár túllépése esetén a különbözet összegére vetítve. Az
átutalási megbízás alapján végrehajtott tranzakciók díjmentességi feltételét a Bank a tranzakciók könyvelési
sorrendje alapján veszi figyelembe.
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Díjmentes az azonos naptári hónapban forintban teljesített:

i)
Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből (ATM kettő alkalommal történő - összesen
egyszázötvenezer forintot meg nem haladó összegű – készpénzfelvétel), VAGY
ii) az UniCredit Bank bankfiók-hálózatában egy alkalommal történő – legfeljebb ötvenezer forint összegű - fióki
készpénzfelvételi tranzakció .
A fentiekben megjelölt darabszámokon túli, és/vagy összeghatárok feletti készpénzfelvételi tranzakciók díjára a
mindenkor hatályos UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Lista Bónusz számlacsomagra vonatkozó díjai az
irányadók; az összeghatár túllépése esetén a különbözet összegére vetítve. A készpénzfelvételi tranzakciók
díjmentességi feltételeit a Bank a tranzakciók könyvelési sorrendje alapján veszi figyelembe.

A hatósági átutalás, és az átutalási végzés, teljesítése után a Bank a megbízás benyújtásának módjától (elektronikus,
vagy nem eredeti formanyomtatvány használatával benyújtott papír alapú megbízás) függő, a Bónusz
számlacsomagra vonatkozó Kondíciós Lista szerinti díjat számít fel.
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.
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A fenti díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció 2021.10.31-ig érvényes. A normál díj 0,65% min.10 000 Ft,
max. 100 000 Ft.
8

9

Hibásan megadott Bankazonosító-IBAN számlaszám-SWIFT/BIC kód esetén kerül felszámításra.

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 2021.10.31-ig érvényes.

