LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY ÉS KONDÍCIÓS LISTA – PREMIUM BANKING
ÉS KIEMELT PREMIUM BANKING ÜGYFÉLSTÁTUSSZAL RENDELKEZŐ
ÜGYFELEK SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNYEK
Hirdetmények korábbi megnevezése: „Lakossági Hirdetmény és Kondíciós Lista – Prémium Banking számlacsomaggal rendelkező ügyfelek
részére” valamint „Kondíciós Lista és Hirdetmény Kiemelt Premium Banking ügyfelek részére”

Hatályos: 2021. Május 01-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 módosításokat a Bank piros színnel jelöli. 2021.05.01-től hatályba lépő módosítás: éves fogyasztói árindex mértékével megegyező díjemelés, illetve az akciós
díjtételek meghosszabbítása.
Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Kondíciós listában külön nem definiált nagy kezdőbetűvel irt fogalmak
az Általános Üzleti Feltételekben meghatározott jelentéssel bírnak.

Premium Banking ügyfélstátusz kritériumai:
A Premium Banking kedvezményeket kizárólag Premium Banking ügyfélstátusszal rendelkező ügyfeleink vehetik igénybe. A Premium Banking ügyfélstátusz
elérésének és fenntartásának feltétele, hogy:
-

bankunknál elhelyezett megtakarításai (betét és értékpapír, beleértve a folyószámla egyenleget) meghaladják az 5 millió forintot1 vagy
bankunknál vezetett bankszámlájára legalább havi 300 000 Ft jóváírás érkezik átutalásból (ebbe a saját számlák közötti átvezetések nem számítanak
bele)2.

(a továbbiakban: Szegmens kritériumok)
Kiemelt Premium Banking ügyfélstátusz kritériumai:
Jelen kondíciós lista a 2010. január 1-jét követően kiemelt Premium Banking szerződést kötő azon ügyfelekre vonatkozik, aki legalább 30 millió forint
maximum 100 millió forint megtakarítási állománnyal rendelkeznek az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél és a jelen Kondíciós lista alkalmazására a
bankkal megállapodást kötöttek.
A megtakarítások számítása során a Bank figyelembe veszi: UniCredit bankszámlák látra szóló egyenlege, a lekötött betétek egyenlege – deviza esetén
az aktuális napon érvényes MNB deviza középárfolyamon forintra átszámítva, valamint az UniCredit banknál vezetett értékpapírszámla aktuális napon
rendelkezésre álló összesített záró állományának aktuális piaci értéke.
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Jelen kondíciós lista azon ügyfelekre is vonatkozik, akiket a Bank 2010. januárjában levélben arról tájékoztatott, hogy kiemelt premium banking ügyfél
kategóriába sorolta. Amennyiben a kiemelt Premium Banking szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés megszűnik, a megszűnést követő
hónap első napjától a bank magánszemélyek részére szóló kondíciós listájában meghatározott bónusz számlacsomag kondíciói, és a mindenkori
lakossági kondíciók érvényesek.
A szegmens kritériumok teljesítésének felülvizsgálatára évente sor kerül, melynek során a Bank ellenőrzi a feltételek tényleges teljesülését az ügyfeleknél.
amennyiben az éves felülvizsgálat során a fentiek szerint számított megtakarítási állomány nem éri el a 30 millió forintot, a kiemelt premium banking
ügyfélstátusszal rendelkező ügyfél a következő évtől megtakarítási állományától függően lakossági vagy premium banking ügyfélként kerül kiszolgálásra, rá a
Bank Lakossági Kondíciós Listája válik irányadóvá. az ügyfél státuszának megváltozása nem visszamenőleges hatályú, a már megkötött szerződések szerinti
befektetési és hiteltermék kondíciók a szerződések lejáratáig változatlanok, a számlakondíciók a 2013. évi CCXXXVII.. törvény szerinti tájékoztatási
kötelezettség teljesítésével módosulnak, a státuszváltozást követően a kiemelt premium banking kondíciókat az ügyfél nem veheti igénybe.

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.
A Premium Banking Bázis és Asszisztencia csomaghoz tartozó, itt fel nem sorolt egyéb szolgáltatások költségei, díjai, jutalékai és a díjak esedékességei
tekintetében a mindenkori hatályos Lakossági Kondíciós Lista Bónusz számlacsomag kondíciói az irányadók.

A Kondíciós Lista mindenkori elválaszthatatlan mellékletét képezik:
1. számú melléklet: Fizetési Forgalom és Teljesítési Rend
2. számú melléklet: Egyéb Szolgáltatások Díjai
3. számú melléklet: Betéti Bankkártya Kondíciós Lista lakossági ügyfelek részére
4. számú melléklet: Elektronikus Szolgáltatások Kondíciós Lista lakossági ügyfelek részére
7. számú melléklet: Postai szolgáltatások kondíciói
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I. Megtakarítási termékekhez kötődően elérhető kedvezmények Prémium Banking ügyfélstátusszal rendelkező ügyfelek
részére
I.A.

Határidős lekötött betéti kamatok (csak bankfiókban és Telefonbankon keresztül)

I.A.1. Forint betétek
3 hónapos akciós forintbetét
A Bank 3 hónapos akciós forintbetétet kínál az alábbiakban részletezett mértékű kamatokkal:
Az első betéti periódusra érvényes kamat:
Betéti összeg (Ft)

250.000-tól

Futamidő

Éves kamatláb/EBKM/Nem akciós EBKM

3 hónap

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 betétek kamatozása az újabb kamatperiódus kezdete napján hatályos Lakossági Betéti Hirdetmény Forintbetétek
fejezetének II.1 pontjában közzétett, azonos futamidejű és azonos összegű betéti termékre vonatkozóan közzétett lekötött betéti kamattal egyezik meg.
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I.A.2. Deviza betétek

Deviza Betétek – EUR, CHF
1,2

10 ezer EUR alatt
10 ezer CHF alatt1,2

10 ezer – 20 ezer EUR1,2
10 ezer – 20 ezer CHF1,2

20 ezer EUR felett2
20 ezer CHF felett2

Éves kamatláb

Éves kamatláb

Éves kamatláb

1 hónap
2 hónap

LIBOR
LIBOR

LIBOR + 0,10%
LIBOR + 0,10%

LIBOR + 0,20%
LIBOR + 0,20%

3 hónap
6 hónap
9 hónap3

LIBOR
LIBOR
LIBOR

LIBOR + 0,10%
LIBOR + 0,10%
LIBOR + 0,10%

LIBOR + 0,20%
LIBOR + 0,20%
LIBOR + 0,20%

12 hónap
LIBOR
LIBOR + 0,10%
LIBOR + 0,20%
(1 A megjelölt felső értékhatárokra a következő sáv magasabb kamata érvényes)
2 A CHF betétek 2015.02.11-től az EUR betétek 2016.01.04-től a Lakossági Betéti Hirdetményben mindenkor hatályosan meghirdetett
sztenderd CHF és EUR betétek kamatozását veszik fel.
3 A 9 hónapos futamidő a fent részletezett termék esetében CHF devizára nem elérhető
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Deviza Betétek - USD
10 ezer USD alatt

1,2

10 ezer – 20 ezer USD1,2 20 ezer USD felett2

Éves kamatláb

Éves kamatláb

Éves kamatláb

1 hónap
2 hónap
3 hónap

LIBOR – 0,40%
LIBOR – 0,40%
LIBOR – 0,40%

LIBOR – 0,30%
LIBOR – 0,30%
LIBOR – 0,30%

LIBOR – 0,20%
LIBOR – 0,20%
LIBOR – 0,20%

6 hónap
9 hónap3
12 hónap

LIBOR – 0,40%
LIBOR – 0,40%
LIBOR – 0,40%

LIBOR – 0,30%
LIBOR – 0,30%
LIBOR – 0,30%

LIBOR – 0,20%
LIBOR – 0,20%
LIBOR – 0,20%

(1 A megjelölt felső értékhatárokra a következő sáv magasabb kamata érvényes)
2
Az USD betétek 2020.09.28-tól a Lakossági Betéti Hirdetményben mindenkor hatályosan meghirdetett sztenderd USD betétek kamatozását
veszik fel.
3
A 9 hónapos futamidő a fent részletezett termék esetében USD devizára nem elérhető
Deviza Betétek - GBP
10 ezer GBP

alatt1,2

10 ezer – 20 ezer GBP1,2 20 ezer GBP felett2

Éves kamatláb

Éves kamatláb

Éves kamatláb

1 hónap

LIBOR – 0,20%

LIBOR - 0,15%

LIBOR - 0,10%

2 hónap
3 hónap
6 hónap
9 hónap3
12 hónap

LIBOR –
LIBOR –
LIBOR –
LIBOR –
LIBOR –

LIBOR - 0,15%
LIBOR - 0,15%
LIBOR - 0,15%
LIBOR - 0,15%
LIBOR - 0,15%

LIBOR - 0,10%
LIBOR - 0,10%
LIBOR - 0,10%
LIBOR - 0,10%
LIBOR - 0,10%

0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%

(1 A megjelölt felső értékhatárokra a következő sáv magasabb kamata érvényes)
2
A GBP betétek 2016.09.05-től a Lakossági Betéti Hirdetményben mindenkor hatályosan meghirdetett sztenderd GBP betétek kamatozását
veszik fel.
3 A 9 hónapos futamidő a fent részletezett termék esetében GBP devizára nem elérhető
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Az egyes futamidőkön feltüntetett LIBOR referenciák az adott futamidőnek megfelelő LIBOR 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 Devizabetétek II.1. Sztenderd lekötött devizabetétek pontjában szereplő minimum betéti összeggel.
2016. szeptember 5-től a BUBOR indexhez kötött lekötött betétek értékesítése megszűnik. A meglévő betétek kamatozását a mindenkor hatályos Nem
forgalmazott betéti termékek hirdetménye tartalmazza.

I.B.

Értékpapír tranzakciókhoz kapcsolódó díjak

Megbízási díjak a másodlagos forgalomban (az ügylet teljesítési értéke alapján)
Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapírok esetében (kivéve
certifikátok3)

0,50% min. HUF 3 000,-
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II. Deviza bankszámlavezetéshez kapcsolódó díjak, fizetési forgalom
Kiemelt Prémium Banking
ügyfélstátusz esetén
Számlanyitás
Havi zárlati díj

Premium Banking ügyfélstátusz
esetén
Díjmentes

Díjmentes6

368,- Ft/hó/számla10, 5, 12

Fizetési forgalom
Jóváírások
Devizában érkező tétel elszámolása devizában vezetett
bankszámlára13

Díjmentes13

Terhelések
Terhelések (Teljesítés devizában, devizában vezetett bankszámla terhére, EGT-n belül nem EURO-ban vagy EGT tagállamon kívülre kezdeményezett
tranzakciók esetén)
UniCredit eBanking és Telefonbank
0,30%, min. 6,77 EUR
segítségével
Eredeti formanyomtatvány
Átutalási jutalék más
0,50% min. 11,39 EUR
használatával
bankhoz17
Nem eredeti banki
formanyomtatványon vagy kivételes
0,55% min. 17,1 EUR
feldolgozással14
UniCredit eBanking és Telefonbank
0,33%, min. 5,68 EUR
segítségével
Eredeti formanyomtatvány
0,44% min. 11,39 EUR
Átutalási jutalék bankon belül17 használatával
Nem eredeti banki
formanyomtatványon vagy kivételes
0,50% min. 17,1 EUR
feldolgozással14
Állandó átutalás bankon kívülre
0,39%, min. 5,48 EUR
Állandó átutalás bankon belülre
0,33%, min. 5,68 EUR
Sürgősségi devizautalás, illetve sürgősségi saját számlák közötti
konverziós devizaátvezetés Home Banking és SpectraNet Internet
0,55%, min. 30 EUR
Banking, eBanking segítségével (HUF, EUR, USD)
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Terhelések (Teljesítés devizában, devizában vezetett bankszámla terhére, EGT tagállamokon belüli SEPA- és bankon belüli EUR átutalási
megbízások díjai)
eBanking segítségével
0,309%, min. 112 Ft, max. 6 850 Ft
mBanking segítségével
0,309%, min. 112 Ft, max. 6 850 Ft
Telefonbank segítségével
0,309%, min. 180 Ft, max. 6 850 Ft
Bankon belüli
Eredeti formanyomtatvány
17
eseti EURO átutalás
0,594%, min. 900 Ft, max. 18 268 Ft
használatával
Nem eredeti formanyomtatvány
0,913%, min. 1 710 Ft
használatával14
eBanking segítségével
0,309%, min. 199 Ft, max. 6 850 Ft
mBanking segítségével
0,309%, min. 199 Ft, max. 6 850 Ft
Telefonbank segítségével
0,309%, min. 204 Ft, max. 6 850 Ft
Bankon kívüli eseti SEPA
Eredeti formanyomtatvány
17
átutalás
0,737%, min. 1 084 Ft, max. 22 264 Ft
használatával
Nem eredeti formanyomtatvány
0,913%, min. 1 710 Ft
használatával14
Állandó átutalási megbízás EUR-ban bankon belülre és bankon kívülre
0,309% min. 56 Ft, max. 6 850 Ft
Sürgősségi EUR átutalás díja
0,65%, min. 1 000 Ft, max. 100 000 Ft18
Terhelések (Teljesítés forintban, devizában vezetett bankszámla terhére)
eBanking és Telefonbank
0,39% min. 170 Ft
segítségével
Eredeti formanyomtatvány
Átutalási jutalék más
0,50% min. 284 Ft
használatával
bankhoz17
Nem eredeti banki
formanyomtatványon vagy kivételes
0,56% min. 913 Ft
feldolgozással14
eBanking és Telefonbank
0,31% min. 162 Ft
17 segítségével
Átutalási jutalék bankon belül
Eredeti formanyomtatvány
0,44% min. 284 Ft
használatával
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Nem eredeti banki
formanyomtatványon vagy kivételes
feldolgozással14
Állandó átutalás bankon kívülre
Állandó átutalás bankon belülre
Egyéb díjak
Adathiányosan megadott deviza utalások díja8
Egyedi árfolyamra való téves hivatkozás (üzletkötés nélkül) valamint
hivatkozás elmulasztása egyedi árfolyam esetén
Jogszabályi Díjmentes Forint készpénzfelvétel (belföldi ATM
automatából vagy fióki pénztárból)11

0,50% min. 913 Ft
0,38%, min. 5,54 EUR
0,33%, min. 5,54 EUR
8,- EUR9
8,- EUR10
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 a11.
lábjegyzetben.

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.
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III. Pénztári műveletek
Kiemelt Premium Banking
Premium Banking ügyfélstátusz
ügyfélstátusz
esetén
esetén
Valuta kifizetés: 0,79%, min. 2,35 EUR
Kiemelt Premium Banking ügyfélstátusz Premium Banking ügyfélstátusz esetében:
esetében: Díjmentes7 valuta vételi és
0,3%, max. 6000 Ft, valuta vételi és
eladási árfolyam alkalmazásával
eladási árfolyam alkalmazásával
0,15%
0,40%

Kifizetések számla terhére
Számla devizanemével egyező valutában
Számla devizanemétől eltérő valutában és forintban
Forint zsákos befizetés
Valuta zsákos befizetés

Készpénz felvétel igényét 2.000.000,- Ft felett a felvétel napját megelőző banki munkanapon 15.00 óráig kérjük bejelenteni. Az ezt követően bejelentett HUF
készpénzigény teljesítését csak a bejelentéstől számított 2. munkanapra tudja a Bank vállalni. Készpénz felvétel igényét 3000 USD és EUR felett két
munkanappal, egyéb valuta esetén összeghatártól függetlenül két munkanappal a pénz felvétele előtt kérjük bejelenteni. Az ügyfél által benyújtott
készpénzigény átvételének az ügyfél hibájából történő meghiúsulása esetén a Bank költségei egy részének megtérítésének érdekében jogosult a pénztári
készpénzfelvételi költség 50%-át, de minimum 3.000 Ft-ot a készpénzigényt benyújtó ügyfél folyószámlájára terhelni. Amennyiben a terhelt számla nem
forint devizanemű, abban az esetben a minimum díjat a Bank a terhelés napján érvényes valuta eladási árfolyamon kalkulálva terheli. Valuta átváltása
esetén a bank nem számít fel jutalékot, mert azt az árfolyamok tartalmazzák.

IV. Betéti és Hitelkondíciókat érintő speciális kondíciók Kiemelt Prémium Banking ügyfélstátusszal rendelkező ügyfelek
esetében
Devizaszámlán túlhívás esetén speciális hitelkamat
Kamat-elszámolás esedékessége
Forint folyószámlák esetén
Kamatterhelés
Devizaszámlák esetén
Kamatterhelés

1 havi LIBOR + 10%

külön megállapodás szerint
külön megállapodás szerint

UniCredit Hitelkártyák

Megnevezés

UniCredit Gold
hitelkártya

Kibocsátói díj /
Főkártya

Díjmentes15

Tagsági díj / Főkártya

Díjmentes16

Platinum
hitelkártya
Normál díj 50%a15
Normál díj 50%a16

Díjak esedékessége
A kártya igénylést követő első aktiváláskor
Évente, utólag, a kártya forduló hónapját követő hónap 15-ig
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V. Asszisztencia szolgáltatások
Asszisztencia szolgáltatások a Premium Banking Dombornyomott Mastercard bankkártyához kapcsolódóan vehetőek igénybe4
Gépjármű asszisztencia – információ, szervezés és költségvállalás Magyarországon és Európában az alábbi szolgáltatásokkal:
Műszaki meghibásodás és baleset esetén
 Információnyújtás
 Helyszíni javítás
 Szállítás a legközelebbi szakszervízbe
 Gépjármű tárolás az első munkanapig
 Bérautó (1 napra)
Háztartási asszisztencia – információ és szervezés az alábbi szakmákban költségvállalással
Költségvállalási limit: 25 000 Ft / káresemény
 Dugulás elhárítás
 Gázszerelő
 Üveges
 Villanyszerelő
 Vízvezeték-szerelő
 Zárszerelő
Orvosi- egészségügyi információk Magyarországon és Európában
 Orvosi segítség elérhetőségének megadása
 Gyermekorvosi segítség elérhetőségének megadása
 Fogászati rendelő elérhetőségének megadása
 Gyógyszertárak elérhetőségének megadása
 Állatorvosi ügyeletek elérhetőségének megadása
General Medical Advice – Orvosi tanácsadás telefonon keresztül
Általános orvosi tanácsadás gyermekeket és felnőtteket érintő kérdésekben telefonon keresztül, szakorvos által
Információ egészségügyi állapotról
 Orvosi szakkifejezések, kórházi zárójelentések magyarázata
 Laboratóriumi eredmények és ezekből eredő összefüggések magyarázata Orvosi eljárások magyarázata
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1. A megtakarítások számítása során a Bank figyelembe veszi: UniCredit bankszámlák látra szóló egyenlege, a lekötött betétek – deviza esetén az aktuális
napon érvényes deviza középárfolyamon forintra átszámított – egyenlege, valamint az UniCredit Banknál vezetett értékpapírszámla aktuálisan rendelkezésre
álló összesített záró állományának aktuális piaci értéke.
2. A jóváírás számítása során a Bank az UniCredit bankszámlákra beérkező jóváírások értékét veszi figyelembe. A bankszámlákon devizában történő jóváírások
esetén alkalmazott árfolyam az adott hónapot megelőző hónap utolsó munkanapjának MNB középárfolyama. A Szegmens kritériumok teljesítésének
felülvizsgálatára minden év második félévében sor kerül, melynek során a Bank ellenőrzi a feltételek tényleges teljesítését az ügyfeleknél oly módon, hogy a
vizsgálatot megelőző 6 hónap átlagállományát és havi jövedelem jóváírását vizsgálja. Az ügyfél státuszának megváltozása nem visszamenőleges hatályú, a
már leszerződött befektetési és hiteltermékek kondíciói azok lejáratáig változatlanok, a számlakondíciók a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló
1996. évi CXII. törvény, illetve a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítésével
módosulnak, a státuszváltozást követően a Premium Banking kondíciókat az ügyfél nem veheti igénybe.
3. A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett certifikátok és nem HUF-ban kereskedett értékpapírok adásvételére nem vesz fel megbízást a Bank.
4. A Premium Banking Dombornyomott Mastercard kártya akciós tagsági díjának minimuma 5990 FT, A díj számítási módja: a bankkártyával az esedékességet
megelőző 12 hónap alatt bonyolított sikeres és lekönyvelt éves vásárlási forgalom összegének 0,1%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként
feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021. október 31-ig érvényes.
5. A havi zárlati díj minden egyes megkezdett hónap után felszámításra kerül.
6. A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. A Kiemelt Prémium Banking számlacsomag normál havi zárlati díja a Privát számlacsomag
esetében alkalmazott díjmértékkel azonos, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció 2021. október 31-ig érvényes.
7. Díjszámítás módja: a normál díj a befizetés/kifizetés/beváltás 0,2%-a, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció 2021. október 31-ig érvényes.
8. Hibásan megadott Bankazonosító-IBAN számlaszám-SWIFT/BIC kód esetén kerül felszámításra.
9. 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. október 31-ig érvényes.
10. 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 2021. október 31-ig érvényes.
11. 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
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nyilatkozatban valótlan adatokat közöl, úgy a Bank jogosult a hivatkozott jogszabályi kereteken belül az ingyenes készpénzfelvétel díját, költségét visszamenőleg
egy összegben érvényesíteni.
12. A Könyvelési tételdíj minden egyes a bankszámla terhére lekönyvelt tranzakció után felszámításra kerül az adott tranzakció díján felül. A normál díj 17 Ft/
könyvelési tétel. A díj felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021. október 31-ig érvényes.
13. Bejövő deviza utalásnál a megbízó által vállalt költségekre a bankközi kondíciók érvényesek. A tétel elszámolásának normál díja 590 Ft. A díj felszámításától
a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció 2021. október 31-ig érvényes.
14. 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. Az az időpont, ameddig a Bank a megbízást aznapinak fogadja el.
15. A fent meghatározott díjat a bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció 2021. október 31-ig érvényes. Az akciós díj normál díjszabását a mindenkori aktuális,
az UniCredit Bank Hungary Zrt. hitelkártyabirtokos magánszemély ügyfelei részére meghirdetett kondíciós listája tartalmazza.
16.Akciós jelleggel díjmentes, abban az esetben, ha a hitelkártya számlán a főkártya forduló hónapját követő hónap első napját megelőző 12 hónap alatt
bonyolított, sikeres és lekönyvelt vásárlási forgalom összege UniCredit Arany hitelkártya esetén elérte a 1,5 millió Ft forgalmat, UniCredit Platinum hitelkártya
esetén elérte a 3 millió Ft forgalmat. Az akció 2021. október 31-ig érvényes. A normál díjszabást a mindenkori aktuális, az UniCredit Bank Hungary Zrt.
hitelkártyabirtokos magánszemély ügyfelei részére meghirdetett kondíciós listája tartalmazza.
17 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.
18 A fenti díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció 2021. október 31-ig érvényes. A normál díj 0,65% min.10 000 Ft, max. 100 000 Ft.

