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Tisztelt !
Köszönjük, hogy az UniCredit Hitelkártyát választotta. Biztosak vagyunk benne, hogy hosszútávon megelégedéssel
használja majd és élvezni fogja UniCredit Hitelkártyájának előnyeit.
MIÉRT AJÁNLJUK ÖNNEK AZ UNICREDIT HITELKÁRTYÁKAT?
Szabadon tervezhető és rugalmas fizetési lehetőséget biztosítanak, hiszen a rendelkezésére bocsátott
hitelkeretet használhatja vásárlásra és a hitelkeret a hatályos Kondíciós Listában meghatározott mértékéig
készpénzfelvételre, a kártyatársaság logójával ellátott elfogadóhelyeken külföldön és belföldön egyaránt.
A személyre szabott hitelkeret fedezetet nyújt vásárlásaihoz, így Ön a bank pénzét költheti:
Nem szükséges megtakarításaihoz, bankbetétéhez hozzányúlnia, hiszen vásárlásai ellenértékét a türelmi
időszak alatt kamatmentesen egyenlítheti ki.
Ez a vásárlástól számítva legfeljebb 45Üzleti célú privát hitelkártya* esetén 55 nap lehet, abban az esetben,
ha a vásárlás az adott elszámolási időszak első napján került elszámolásra.
Ha az elszámolási időszak további napjain vásárol, akkor a kamatmentes visszafizetési időszak ezzel
arányosan csökken, de így is legalább 15 Üzleti célú privát hitelkártya* esetén 25 nap áll rendelkezésére a
törlesztésre. Önnek az elszámolási időszakot követő 15 Üzleti célú privát hitelkártya* esetén 25 napban kell
a törlesztését megfizetni.
Hitelkártyáját - elszámolási időszakonként a bank által rendelkezésre bocsátott hitelkeretének a hatályos
Kondíciós Listában meghatározott mértékéig - készpénz felvételére is használhatja, azonban a felvett
összeg a felvétel napjától kamatozik és a tranzakció után díj kerül felszámításra.
Rugalmas, mert a felhasznált hitelkeretből a visszafizetett összeg újra és újra felhasználhatóvá válik.
Havi számlakivonata segítségével pontosan nyomon követheti az adott időszakban történt vásárlásait,
készpénzfelvételeit.
A havonta visszafizetendő minimum összegen felül Ön szabadon dönthet, hogy mikor és mekkora összeggel
törleszti fennálló tartozását. Azonban fontos, hogy amennyiben nem a teljes összeg kerül visszafizetésre –
úgy a visszafizetés után fennálló tartozásra, valamint a visszafizetést megelőzően fennálló tartozásra is a
visszafizetés napjáig hitelkamatot számítunk fel.
Kondíciós Listában meghatározott díj ellenében igényelhető
o SMS-szolgáltatásunk segítségével Ön azonnal értesül a hitelkártyájával történt tranzakciókról.
o Mindenkori tartozásának automatikus rendezése UniCredit forint
fizetési számlájáról.
(továbbiakban folyószámla vagy bankszámla).
o Hitelfedezeti életbiztosítás (Platina hitelkártya mellé automatikusan jár)
Hitelkártyájával interneten keresztül is vásárolhat és vehet igénybe szolgáltatást.Az UniCredit Kék hitelkártyát
Ön már a mindenkori bruttó minimálbérnek megfelelő havi nettó jövedelemmel is igényelheti.
A hitelkártya igényléséhez nem szükséges UniCredit Banknál számlát nyitnia vagy fizetését bankunkhoz
utaltatnia.
Ugyanakkor felhívjuk figyelmét az alábbiakra is annak érdekében, hogy megfontoltan, jól informáltan
dönthessen a hitel felvételéről.
Kérjük, tekintse át saját jelenlegi és várható jövedelmi viszonyait, hogy a havi hiteltörlesztést a rendelkezésre álló
rendszeres jövedelméből biztosítani tudja a hitel futamideje során, és
vegye számításba saját és családi bevételei mellett az egyéb kötelezettségeket is döntésénél!
-

UNICREDIT HITELKÁRTYÁK – KÜLÖNBÖZO IGÉNYEKHEZ IGAZÍTVA
Ismerkedjen meg különböző típusú hitelkártyáinkkal, és válassza az igényeinek leginkább megfelelőt.

1.
-

UniCredit Kék Hitelkártya

-

A hitelkártyájához ingyenes külföldi utazási, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, valamint
asszisztencia-szolgáltatás kapcsolódik.
Az UniCredit Kék Hitelkártya már 150 000 forint hitelkerettől igényelhető.
A THM értéke: 37,93%, 11,33%, 37,51% ** *

2.

UniCredit Arany Hitelkártya

•

A fő- és a társkártyához is ingyenes, emelt szintű külföldi utazási, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás,
valamint asszisztencia-szolgáltatás, továbbá belföldi balesetbiztosítás kapcsolódik.

•
•
•

3.
•
•
•
•
•

SMS-szolgáltatásunk – amellyel hitelkártyája használatát még biztonságosabbá teheti – az első évben
díjmentes.
Az UniCredit Arany Hitelkártya már 600 000 forint hitelkerettől igényelhető.
A THM értéke: 39,44%, 11,89%,39,01% ** *
UniCredit Platina Hitelkártya
A fő- és a társkártyához is ingyenes, magas szintű külföldi utazási, baleset-, betegség- és
poggyászbiztosítás, valamint asszisztencia-szolgáltatás, továbbá belföldi balesetbiztosítás kapcsolódik.
SMS-szolgáltatásunk – amellyel hitelkártyája használatát még biztonságosabbá teheti – díjmentes.
Zárlati díjmentesség
Az UniCredit Platina Hitelkártya már 750 000 forint hitelkerettől igényelhető.
A THM értéke: 39,54%, 12,52%, 39,11% ** *

GYAKORLATI TUDNIVALÓK ÉS GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A HITELKÁRTYÁRÓL
Hogyan működik a hitelkártya?
Vásárláskor: Ön hitelkártyájával díjmentesen, saját megtakarításától függetlenül vásárolhat a kártyatársaság
logójával megjelölt elfogadóhelyeken, és mobiltelefon-egyenlegét is feltöltheti az erre a funkcióra alkalmas
készpénzkiadó automatáknál.
Készpénzfelvétel során: Hitelkártyájával nemcsak vásárolhat, hanem elszámolási időszakonként a bank által
rendelkezésre bocsátott hitelkeretének a hatályos Kondíciós Listában meghatározott mértékéig készpénzt is vehet
fel. A készpénzfelvételre a kamatmentesség nem vonatkozik, a felvett összeg a felvétel napjától kamatozik és a
tranzakció után díj kerül felszámításra.
Törlesztéskor: A felhasznált hitelkeret visszafizetését a pillanatnyi pénzügyi helyzetéhez igazítva szabadon
választhatja meg. Hogy a késedelmes fizetést elkerülje, – az elszámolási időszak fordulónapján fennálló – teljes
tartozásának 5 százalékát, de minimum 5 000 forintot szükséges törlesztenie. Az összegnek a fordulónapot
követően, de legkésőbb a türelmi időszak utolsó napjáig kell megérkeznie a számlájára. Ha az elszámolási időszak
alatt költéseinek összege nem éri el az 5 000 forintot, akkor a teljes felhasznált összeget kell visszafizetnie.
Azonban fontos, hogy amennyiben nem a teljes összeg kerül visszafizetésre – úgy a visszafizetés után fennálló
tartozásra, valamint a visszafizetést megelőzően fennálló tartozásra is a visszafizetés napjáig hitelkamatot
számítunk fel.
Mit jelent a kamatmentes használat?
Ha a fordulónapon, vagyis az elszámolási időszak utolsó napján fennálló teljes tartozása a türelmi időszak alatt,
tehát a fordulónapot követően, a türelmi időszak utolsó napján 18 óráig beérkezik a számlájára, akkor a vásárlásra
igénybevett összeg kamatmentes.
Hitelkártyás költéseit a következők szerint törlesztheti a hatályos Kondíciós Listában foglalt díjak megfizetése
mellett:
más banknál vezetett bankszámláról történő átutalással,
az UniCredit Banknál vezetett bankszámláról való átvezetéssel,
az UniCredit Banknál vezetett bankszámláról csoportos beszedési megbízással,
pénztári befizetéssel az UniCredit Bank bármely fiókjában
A hitelkártya működése egy példán keresztül

Hogyan kamatozik a hitelkártyával igénybe vett hitel?
Ha Ön UniCredit Hitelkártyáját kizárólag vásárlásra használja, és a felhasznált hitelkeretet (ami tartalmazza az
időszak alatt elszámolt valamennyi hitelkártyával elvégzett tranzakciót és az azokhoz kapcsolódó esetleges díjak,
kamatok összegét is) a türelmi időszak alatt teljes egészében visszafizeti, akkor a bank nem számít fel Önnek
kamatot az adott elszámolási időszakban.
Abban az esetben, ha vásárlási tranzakciója az adott elszámolási időszak 1. napján került elszámolásra, és Ön azt
a türelmi időszak utolsó napján törlesztette a bank felé, az adott vásárlási tranzakció összegének megfelelő
hitelkeretet 45 Üzleti célú privát hitelkártya* esetén 55 napig használhatta kamatmentesen. Ennek alapján az
elszámolási időszak további napjain elszámolt tranzakciók esetén ez a kamatmentes időszak folyamatosan
csökken, de legalább 15 Üzleti célú privát hitelkártya* esetén 25 nap áll rendelkezésére, hogy vásárlásai
ellenértékét kamatmentesen egyenlíthesse ki. Ha a visszafizetésre nyitva álló időtartam alatt a teljes tartozás (a
vásárlási tranzakciók összege, valamint a hitelkártya jogviszony alapján a Bankkal szemben fennálló egyéb fizetési
kötelezettségek összege) nem kerül törlesztésre, akkor valamennyi elszámolt tranzakció, annak hitelkeretből
történő elszámolása napjától a tényleges törlesztésig kamatozik. A 45 Üzleti célú privát hitelkártya* esetén 55 nap
kamatmentesség mindenkor az elszámolási periódus kezdő napjától a türelmi időszak végéig számolandó, nem a
vásárlási tranzakció terhelésének napjától. Készpénzfelvétel vagy a felhasznált hitelkeret türelmi időszakban de
részben történő visszafizetése esetén a Kondíciós Listában meghatározott kamat a Bankkártya Üzletszabályzatban
meghatározott módon kerül felszámításra.
Meddig vehetem igénybe a hitelkeretemet?
A hitelkeretet elegendő egyszer igényelnie, és az – meghatározott feltételek teljesülése esetén - évente
automatikusan meghosszabbításra kerülhet. A felhasznált hitelkeretből a visszafizetett összeg pedig újra és újra
elérhe tővé válik.
Elérhetőségeink
Ha a fentiekkel kapcsolatban további kérdései vannak, kérjük, hívja az UniCredit Telefonbankot a
+36 1 (20/30/70)325 3200-ás telefonszámon, vagy látogasson el a www.unicreditbank.hu címen internetes
oldalunkra. Munkatársaink bankfiókjainkban is készséggel állnak az Ön rendelkezésére.
Ügyfeleink figyelmébe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi
Központjának
http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak
címen elérhető honlapját, amelyen a felelős döntést segítő
termékleírásokat és összehasonlítást segítő alkalmazásokat találnak.
*Az Üzleti célú privát hitelkártya - a Bank és az ügyfél munkáltatója között létrejött megállapodás alapján - a Bank
és az ügyfél közötti, az üzleti célú privát hitelkártya kibocsátására vonatkozó szerződés alapján nyújtott szolgáltatás.
Üzleti célú privát hitelkártya esetén a munkáltató jogosult egyes hitelkártyával végezhető műveletek korlátozására.
** A THM (Teljeshiteldíj-mutató) értéke UniCredit Kék hitelkártya esetében 375 000 forint, míg UniCredit Arany
hitelkártya esetében 600 000 forint hitelkeret összegre, UniCredit Platina hitelkártya esetében 750 000 forint
hitelkeret összegre vetítve került kiszámításra. A THM a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves
százalékban kifejezve. Hitelkártya esetén a hitel teljes díja a hitelező által ismert minden olyan – a THM
számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendő – ellenszolgáltatás, amelyet az ügyfél a Hitelkártyaszerződés kapcsán megfizet. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a vonatkozó, hatályos
jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. Változó kamatozású
kölcsönök esetében a THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.
Ez a hirdetés nem minősül ajánlattételnek, és a termékre vonatkozó tájékoztatás nem teljes körű. A
hitelkártya-használat szabályait és feltételeit a bank Általános Üzleti Feltételei, Bankkártya Üzletszabályzata, a
részletes kondíciókat, így a hitelkártya kamat és díjelemeit a „Lakossági hitelkártyabirtokosok részére szóló
kondíciós lista” tartalmazza. A bank fenntartja a kondíciók változtatásának jogát, és azt, hogy a hitelkártya
igénylése és a beadott dokumentumok alapján a mindenkori hatályos Kondíciós listájában, az Általános Üzleti
Feltételeiben és a Bankkártya Üzletszabályzatában foglaltak szerint, a saját hitelbírálata alapján döntsön a
hitelkártya kibocsátásról és a hitelkeret megállapításáról. Igénylését az UniCredit Bank Hungary Zrt. akkor fogadja
el, ha Önről a Központi Hitelinformációs Rendszer negatív adatot nem tartalmaz.
Tisztelettel
UniCredit Bank Hungary Zrt.

Fiók kód:
Nyilvántartási szám:
HITELKÁRTYA SZERZŐDÉS
(továbbiakban: Szerződés)
amely létrejött egyrészről az
UniCredit Bank Hungary Zrt.
(1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Cg. 01-10-041348
mint hitelkártya kibocsátó és hitelnyújtó (a továbbiakban: Bank)
másrészről

Születési hely, idő:
Lakcíme:
Személyi ig. száma:
Levelezési címe:
Édesanyja neve:

,

mint Kártyabirtokos (a továbbiakban: Kártyabirtokos)
(Bank és Kártyabirtokos együttesen: Felek) között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételek mellett:
A hitel lebonyolításában közreműködő közvetítő(k): (cégnév) (székhely) mint ügynök és (cégnév) (székhely)
mint a közvetítő partner alügynöke
1. Jelen Szerződés aláírásával a Bank a Kártyabirtokos részére számon hitelkártyaszámlát nyit és ahhoz
kapcsolódóan a Kártyabirtokos részére típusú hitelkártyát (továbbiakban: Hitelkártya) bocsát ki.
Felek rögzítik, hogy a Hitelkártyához - a Kártyabirtokos hozzájárulása esetén - Bank által kötött balesetbiztosítás
kapcsolódik, melynek biztosítottja a Kártyabirtokos. A szerződés megkötéséhez való kártyabirtokosi
hozzájárulás jelen szerződés. mellékletét képezi.
2. A Kártyabirtokos részére a Bank által a jelen Szerződés 11. pont szerinti hatályba lépését követő napon, a Bank
által engedélyezett és rendelkezésre tartott hitelkeret (továbbiakban: Hitelkeret) összege: , azaz: forint.
3. A Hitelkeret
(a) Hitelkártya használatra (készpénzfelvételre, vásárlásra és internetes vásárlásra összesen) vonatkozó napi
limitjének;
(b) készpénzfelvételre vonatkozó napi limitjének;
(c) készpénzfelvételre vonatkozó havi limitjének
(d) vásárlásra vonatkozó napi limitjének
(e) internetes vásárlásra vonatkozó napi limitjének
lehetséges maximális értékeit, a tranzakciók maximális napi darabszámát az adott kártyatípusra vonatkozóan
a Bank „az UniCredit Bank Hungary Zrt. és UniCredit Jelzálogbank dolgozóiHitelkártya birtokos lakossági
ügyfelei részére” közzétett mindenkori hatályos kondíciós listája (továbbiakban: Kondíciós Lista) tartalmazza.
Az (a)-(b) és (e)-(d) pontok esetében a napi limit összegét a Kártyabirtokos az UniCredit Telefonbankon
keresztül, a hitelkártya igénylőlapon, illetve módosító adatlapon megadhatja, módosíthatja.
4. 4.1. A Hitelkeret igénybevétele oly módon történik, hogy a Bank a Hitelkártyával kezdeményezett tranzakciók
(vásárlás, készpénzfelvétel) ellenértékének, valamint a tranzakciókhoz kapcsolódó díjak, költségek
kiegyenlítésére automatikusan kölcsön(öke)t folyósít a Kártyabirtokosnak legfeljebb a Hitelkeret erejéig.
4.2. A Bank a hitelkártyaszámla egyenlegéről, valamint a hitelkártyaszámlán történt terhelésekről és
jóváírásokról teljesítést követően Hitelkártya Forgalmi Kivonatot készít és küld meg a Kártyabirtokos részére
havonta egyszer ingyenesen, egyben a Bankkártya Üzletszabályzat 7.8. pontjában meghatározott,
egyenlegközlő joghatással.
5. A Hitelkeret terhére igénybe vett kölcsön(ök) után a Kártyabirtokos által fizetendő havi kamat: , amely a
Bankkártya Üzletszabályzatban részletezett módon kerül felszámításra.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a hitel teljes díjának összege, és ennek következtében a fogyasztónak nyújtott
hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv által a Szerződés kötelező tartalmi elemeként előírt,– a Hitelkeret összege és
a hitel teljes díja együttes összegeként számítandó - a Kártyabirtokos által fizetendő teljes összeg a
Szerződés 11. pontban foglalt határozatlan időtartamára tekintettel előre pontosan nem meghatározható.
6. A kamat megfizetése a Bankkártya Üzletszabályzatban megjelölt elszámolási időszak zárónapján esedékes. A
Bank a kamattal az 1. pontban megjelölt hitelkártyaszámlát az esedékesség napján megterhel.
Az 5. pont szerinti referencia kamatláb változásáról Bank Kártyabirtokost rendszeresen honlapján és
bankfiókjaiban kifüggesztve tájékoztatja.
7. A Hitelkártya használata útján igénybe vehető Hitelkeret induló teljes hiteldíj mutatója (továbbiakban: THM): .
A THM meghatározása a jelen Szerződés megkötésekor hatályos jogszabályok, valamint a Szerződés
aláírásának napján érvényes, a Kondíciós Listában részletezett díjak figyelembevételével történt.
A Kártyabirtokos kijelenti, hogy a Banktól megkapta az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a THM a fenti
feltételek megváltozása esetén a jövőben módosulhat, továbbá, hogy a THM nem tükrözi a Hitelkeret és az
annak terhére igénybe vett kölcsön(ök) kamatkockázatát.
Kártyabirtokos kijelenti, hogy a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. tv 1. sz. melléklete szerinti
általános tájékoztatót a szerződés aláírása előtt megkapta és áttanulmányozta, valamint a Szerződés aláírása
előtt megismerte és megkapta a Szerződés tervezetét, megismerte a Szerződés módosításának esetleges
költségeit, a nem szerződésszerű teljesítés esetén a késedelmi kamat mértékét, a Szerződés felmondásának
feltételeit, a THM-et, a THM számításának módját és a THM számítás során figyelembe nem vett egyéb
költségeket, a Hitelkeret terhére történő kölcsön(ök) felvételével összefüggő, összes, a Banknak fizetendő
költséget, valamint a Bank által a Hitelkeret igénybevételéhez megkívánt egyéb feltételeket.
A THM mértékének meghatározásakor figyelembe vett költségeken túl a Bank a hitelkártya használatával és a
hitelkártyához igényelt szolgáltatásokkal, módosítási kérésekkel összefüggő – jelen szerződés 8. pontjában
megnevezett - díjakat, költséget számít fel, mely díjak, költségek szerződéskötéskori és aktuális mértékét a
mindenkor hatályos Kondíciós Lista tartalmazza.
A THM kiszámításának módjára, valamint a THM meghatározása során figyelembe vett és figyelmen kívül
hagyott költségekre vonatkozó, jelen szerződésben nem szabályozott részletes rendelkezéseket a Bankkártya
Üzletszabályzat és a Lakossági Üzletszabályzat tartalmazza
8.
8.1. A Bank a Hitelkártyához kapcsolódóan a Kondíciós Listában meghatározott díjakat számítja fel a
Kártyabirtokosnak:
a. a jelen Szerződés Kártyabirtokos kérelme alapján történő módosításáért szerződésmódosítási díjat, amely
esedékessége a kérelem Bank által történő befogadás napja,
b. amennyiben a jelen Szerződés a Kártyabirtokosnak felróható vagy érdekkörében felmerülő okból kifolyólag
kerül a Bank által felmondásra, felmondási díjat, a 17. pont szerinti esedékességgel,
c. a Hitelkártya Kártyabirtokos részére történő kibocsátásáért kártya kibocsátói díjat, amely a Hitelkártya
Kártyabirtokosnak első alkalommal történő átadásakor, a Hitelkártya aktiválásakor esedékes, valamint
kártya tagsági díjat, amely évente egy alkalommal, utólag, a Hitelkártyán szereplő lejárati dátum hónapjában
esedékes.
d. a Hitelkártyához kapcsolódó, a Kondíciós Listában megjelölt kiegészítő szolgáltatásokért a Kondíciós
Listában megjelölt díjakat, a Kondíciós Listában megjelölt esedékességkor
e. Hitelkártyához, illetve annak használatához kapcsolódó, a Kondíciós Listában megjelölt tranzakciós díjakat,
költségeket, amelyek a tranzakciók Bank által történő elszámolásakor esedékesek,
f. a Kondíciós Listában megjelölt minimum összeg késedelmes befizetése esetén fizetendő késedelmi díjat,
amely a késedelmebe esés hónapjának fordulónapján esedékes,
g. a Hitelkeret bármely okból történő túllépése esetén fizetendő díjat, amely a Hitelkeret bármely okból történő
túllépését követően az elszámolási hónap fordulónapján esedékes.
A Kártyabirtokos kijelenti, hogy a fizetendő díjakról, azok fajtáiról, mértékéről és esedékességéről a Banktól
tájékoztatást kapott és kifejezetten elfogadja, hogy ezek a díjak és költségek általa megfizetendők.
8.2. A Kártyabirtokos által a Hitelkeret terhére igénybevett Kölcsönök alapján fizetendő törlesztő részletek
összegére, számára, a törlesztés gyakoriságára, valamint a hitelkártyaszámlára befizetett összegek
elszámolásának sorrendjére vonatkozó részletes szabályokat a Bankkártya Üzletszabályzat tartalmazza. A
fentiekre vonatkozó – a THM meghatározásáról szóló mindenkor hatályos jogszabályban foglalt számítási
módok és feltételezések, valamint a Bank által ismert, az Ügyfél által jelen Szerződéssel kapcsolatban
megfizetendő ellenszolgáltatások figyelembe vételével készített – a fogyasztó által fizetendő teljes becsült
összeget is tartalmazó reprezentatív példát a melléklet tartalmazza.

9.

A Kártyabirtokos kijelenti, hogy a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg a Hitelkártyát vagy PIN-kódot
tartalmazó, lezárt sérülésmentes borítékot átvette. Kártyabirtokos ugyancsak kijelenti, hogy a Hitelkártyához
tartozó PIN-kódot vagy hitelkártyát tartalmazó, lezárt sérülésmentes borítékot a jelen Szerződés aláírását és
a Hitelkártya vagy PIN-kód átvételét megelőzően megkapta.

10. Amennyiben a Kártyabirtokos a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek a Szerződés felmondását
követően, a felmondásban közölt határidőig nem tesz eleget, a Bank ezen határnaptól kezdődően az esedékes
és vissza nem fizetett tartozások összege (Hitelkeret terhére folyósított kölcsön(ök), kamat, díjak) után az 5.
pont szerinti ügyleti kamaton felül évi 6 %-os – de legfeljebb az ügyleti kamat másfélszeresének 3% ponttal
növelt mértéke, és az adott naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 39%
ponttal növelt mértéke közül az alacsonyabbnak megfelelő – mértékű késedelmi kamatot számít fel.
11. A Szerződés annak mindkét Fél részéről történő aláírásával, határozatlan időre jön létre.
12. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Bank jogosult a Bankkártya Üzletszabályzatban foglalt feltételek
szerint, a Kártyabirtokos előzetes értesítése mellett a Hitelkeret összegének egyoldalú módosítására.
13. Felek megállapodnak abban, hogy a Kártyabirtokos jogosult a Szerződéstől a Hitelkeret terhére történő első
kölcsönfolyósítás napjáig, de legkésőbb a jelen Szerződés aláírásának napjától számított tizennégy napon
belül ingyenesen elállni.
Felek megállapodnak abban, hogy - a Szerződés felmondására vonatkozó, a jelen Szerződésben valamint a
Bank Általános Üzleti Feltételeiben, Bankkártya Üzletszabályzatában illetve Lakossági Üzletszabályzatában
meghatározott eseteket nem érintve – a Kártyabirtokos jogosult a jelen Szerződést a Szerződés aláírásának
napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondani, feltéve, hogy a Hitelkeret terhére kölcsön
folyósításra került. Ügyfél köteles a felmondásra vonatkozó írásbeli nyilatkozata elküldését követően legkésőbb
harminc napon belül a Bankkártya Üzletszabályzatban meghatározottak szerint visszafizetni a Bank részére a
folyósított kölcsönösszeget és a kölcsön folyósításának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható
jelen Szerződés szerinti hitelkamatot
14. A Szerződés a Kártyabirtokos részéről – a Bankkártya Üzletszabályzatban foglalt feltételek mellett – 1
hónapos, a Bank részéről 2 hónapos felmondási határidővel írásban, indoklás nélkül felmondható.
A Bank, illetve a Kártyabirtokos a Szerződést jogosult a Bank üzletszabályzataiban meghatározott esetekben
azonnali hatállyal felmondani.
15. A Kártyabirtokos részéről történő felmondást személyesen vagy tértivevényes levélben kell kézbesíteni.
16. Felek megállapítják, hogy a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik a Bank mindenkori hatályos
Általános Üzleti Feltételei és az abban felsoroltak mellett, különösen a Lakossági Üzletszabályzata, Bankkártya
Üzletszabályzata, és vonatkozó Kondíciós Listája, a Hitelkártya igénylése esetén benyújtott Hitelkártya
igénylési adatlap és a jelen Szerződés hatályban léte alatt benyújtott, és a Bank által elfogadott Hitelkártya
szerződés módosító adatlap(ok). Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a fent hivatkozott
szabályzatok és dokumentumok rendelkezései az irányadók.
Felek megállapítják továbbá, hogy amennyiben a Kártyabirtokos a Szerződés hatályban léte alatt a Szerződés
1. pontjában megjelölt hitelkártya számlájához társkártyá(ka)t is igényel, úgy a társhitelkártya szerződés, a
társhitelkártya(ák) igénylésére vonatkozó adatlap és módosító adatlap is a Szerződés elválaszthatatlan
mellékletét képezik.
Kártyabirtokos a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Banktól a Szerződés tárgyát képező ügylet
feltételeire vonatkozóan előzetes szóbeli tájékoztatást kapott, azt megértette és tudomásul vette valamint jelen
Szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen pontban hivatkozott dokumentumokat átvette, az azokban
foglaltakat a Szerződés aláírása előtt megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek tartja, különös
tekintettel az Általános Üzleti Feltételeknek, illetőleg a Bankkártya Üzletszabályzatnak az adatvédelemre, a
banktitokra, a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) felé és a BACA AG csoport, illetve az UniCreditcsoport részére történő adatszolgáltatásra vonatkozó pontjaira.
Jelen Szerződés Kártyabirtokos általi aláírása a Hpt. szerinti banktitok alóli felmentésnek minősül a fentiek
tekintetében.

A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Bank köteles a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi
CXXII. törvény (a továbbiakban: KHR tv.) alapján, az e törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén
és a felhasználási cél figyelembevétele mellett, a törvényben nevesített adatoknak központi hitelinformációs
rendszer részére való továbbítására. A Kártyabirtokos a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a Bank a
Szerződés megkötésének kezdeményezését, illetve a Szerződés megkötését megelőzően a KHR-re irányadó
szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a Kártyabirtokost megillető jogokról, arról, hogy a KHR által kezelt
adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, arról, hogy adatai a KHR tv-ben
foglaltaknak megfelelően jelen szerződés megkötését követően átadásra kerülnek, valamint a KHR tv-ben
rögzített szerződésszegések esetén átadásra kerülhetnek, írásbeli felvilágosítást adott a számára. Elismeri
továbbá, hogy a Bank - az Általános Üzleti Feltételek részeként - a hatályos jogszabályoknak megfelelően
írásban megadta neki a tájékoztatást arról, hogy a központi hitelinformációs rendszer adatait más
referenciaadat–szolgáltatók részére is átadhatja, valamint arról is, hogy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól
kérheti, hogy adatait a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb öt évig kezelje.
17. A Bank a Bankkártya Üzletszabályzatban meghatározott esetekben jogosult új kamat, díj, egyéb költség
meghatározására, illetve a jelen Szerződés kapcsán fizetendő, a Kondíciós Listában foglalt kamatok, díjak,
egyéb költségek, valamint egyéb szerződéses feltételek bármelyikének módosítására. A kamat, díjak, egyéb
költségek, illetve szerződéses feltételek módosításáról, illetve a módosítás érvénybelépésének időpontjáról a
Bank a Kártyabirtokost a Bankkártya Üzletszabályzatban foglaltak szerint értesíti.
18. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Kondíciós Listában közzétett egyes kamatok, díjak, egyéb költségek,
illetve egyes, a Hitelkártyához kapcsolódó alapbeállítások a kapcsolódó szolgáltatás jellegétől függően a
Kondíciós Listában megkülönböztetésre kerültek. Ezen kondíciók a Lakossági Üzletszabályzat a
kölcsönszerződések a Bank általi egyoldalú, az Adós számára hátrányos módosítására vonatkozó szabályai
alapján, míg a meg nem különböztetett kondíciók pénzforgalmi szolgáltatás esetén a Bankkártya
Üzletszabályzat egyoldalú szerződés módosításra vonatkozó szabályai, illetve egyéb pénzügyi szolgáltatás
esetén a Lakossági Üzletszabályzat kölcsönszerződésen kívüli, pénzügyi szolgáltatásra, illetve kiegészítő
pénzügyi szolgáltatásokra irányuló szerződések egyoldalú módosítására vonatkozó szabályai alapján
módosíthatóak a Bank által egyoldalúan és a Kártyabirtokosra nézve hátrányosan.
19. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás ügyeiket elsődlegesen
megegyezés útján rendezik. Ennek sikertelensége esetére a Főkártyabirtokos és a Bank közötti vitás kérdések
eldöntésére – a hatáskörébe tartozó ügyekben – a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagosan illetékes.
20. Kártyabirtokos, mint a Bank munkavállalója tudomásul veszi, hogy amennyiben munkaviszonya a Banknál
saját kérésére, illetve közös megegyezéssel oly módon szűnik meg, hogy a továbbiakban nem az UniCredit
Group más tagjának alkalmazásában áll, a Bank:
(a) a Hitelkeret összegét felülvizsgálja, ennek érdekében tőle mint Főkártyabirtokostól további, a
felülvizsgálathoz szükséges dokumentumokat kérhet be;
(b) a Szerződés további fennállása során alkalmazott kondíciók tekintetében a Bank mindenkor érvényes, az
UniCredit Bank Hungary Zrt. Hitelkártya birtokos lakossági ügyfelei részére meghirdetett Kondíciós Lista
szerinti kondíciókat alkalmazza.
Kártyabirtokos jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a munkaviszonyának
megszüntetését a Bank kezdeményezi, vagy ha a Kártyabirtokos a fenti a) pontban megjelölt dokumentumokat
legkésőbb a munkaviszony megszűnésének napját megelőző napig nem nyújtja be, vagy az azokban foglaltakat
a Bank nem tartja kielégítőnek, akkor a Bank a Szerződést és a kapcsolódó Társkártya szerződés(eke)t a
munkaviszonya megszűnésének napjával megszünteti. Ezzel egyidejűleg a Kártyabirtokos köteles a Szerződés
megszűnéséről a társkártyabirtokos(oka)t tájékoztatni és a Hitelkártyát, illetve a társkártyákat a Bank részére
legkésőbb a Szerződés megszűnésének napjáig átadni.
Üzleti célú Privát Hitelkártyához kapcsolódó speciális rendelkezések:
A Bank a hitelkártyát, a Kártyabirtokos részére a , mint Munkáltatóval fennálló munkaviszonyára tekintettel, a
Bank és a Munkáltató között létrejött megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) alapján bocsátja ki.
Felek rögzítik, hogy a jelen, illetve a Szerződés bármely pontjában hivatkozott Kondíciós Lista a Munkáltató
dolgozói részére kibocsátott speciális Kondíciós Listát (a továbbiakban: „Külön kondíciók”, amely jelen
Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi) jelenti azzal, hogy az ott nem szereplő egyéb díjak/költségek
vonatkozásában a Bank mindenkor hatályos „az UniCredit Bank Hungary Zrt. Hitelkártya birtokos
magánszemély ügyfelei részére kibocsátott UniCredit hitelkártyák Kondíciós Listája” díjtételei és azok mértéke
az irányadó.
A Külön kondíciók jelen Szerződés aláírása napján hatályos példánya a Szerződés melléklete.

Felek megállapodnak abban, hogy – tekintettel arra, hogy a Külön kondíciókat a Bank a Kártyabirtokos
Munkáltatóval fennálló munkaviszonyára tekintettel biztosítja - amennyiben a Kártyabirtokos 1. pontban
hivatkozott Munkáltatónál fennálló munkaviszonya bármely okból megszűnik, , a jelen Szerződés feltételeire a
munkaviszony megszűnéséről történt értesítés kézhezvételét követően, a mindenkor hatályos „az UniCredit
Bank Hungary Zrt. Hitelkártya birtokos magánszemély ügyfelei részére kibocsátott UniCredit hitelkártyák
Kondíciós Listája” díjtételei és azok mértéke az irányadó. A módosított kondíciók a munkaviszony
megszűnéséről történt értesítés kézhezvételét követő Fordulónaptól érvényesek. A munkaviszony megszűnése
esetén a Bank jogosult a jelen Szerződés alapján biztosított hitelkeretet újra felülvizsgálni, ennek
eredményeképpen jogosult jelen hitelkártya-szerződés rendes felmondására.
A Felek úgy állapodnak meg, hogy Munkáltató és a Kártyabirtokos közös, írásbeli nyilatkozatban kérhetik, hogy
a Bank az igénybe vett hitelkártya-szolgáltatáshoz kapcsolódó Külön kondíciókat az adott Munkavállaló
tekintetében a mindenkor hatályos, „az UniCredit Bank Hungary Zrt. Hitelkártya birtokos magánszemély ügyfelei
részére kibocsátott UniCredit hitelkártyák Kondíciós Listája” szerint módosítsa. Ebben az esetben a Bank
jogosult az igénybe vett hitelkártya-szolgáltatáshoz kapcsolódó Külön kondíciókat az adott Munkavállaló
tekintetében a Munkavállaló minden további külön értesítése nélkül a közös nyilatkozat kézhezvételét követően,
a mindenkor hatályos, az árazási csomagra érvényes Kondíciós lista szerint módosítani. A módosított kondíciók
a közös nyilatkozat kézhezvételét követő Fordulónaptól érvényesek.
A Bank jogosult a közös nyilatkozat kézhezvételét követően a hitelkeret felülvizsgálatára, illetve a hitelkártyaszerződés azonnali hatályú felmondására.
A Kártyabirtokos köteles a Szerződés megszüntetése kezdeményezéséről, illetve megszűnéséről
Társkártyabirtokosait haladéktalanul értesíteni. Az ebből eredő mulasztás Kártyabirtokos terhére esik.
Felek megállapítják, hogy a 17. pontban meghatározott dokumentumokon kívül a Speciális Kondíciós Lista
egyaránt a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik.
Hitelkártya Kondíciók Partner Prestige számlacsomaggal rendelkező ügyfelek számára
A Bank a hitelkártyát, a Kártyabirtokos részére a , mint Munkáltatóval fennálló munkaviszonyára tekintettel, a
Bank és a Munkáltató között létrejött együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) alapján
bocsátja ki.
Felek rögzítik, hogy a jelen, illetve a Szerződés bármely pontjában hivatkozott Kondíciós Lista az UniCredit
Partner Prestige csomagra vonatkozó külön kondíciókat (a továbbiakban: „Külön kondíciók”, amely jelen
Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi) jelenti azzal, hogy az ott nem szereplő egyéb díjak/költségek
vonatkozásában a Bank mindenkor hatályos „az UniCredit Bank Hungary Zrt. Hitelkártya birtokos
magánszemély ügyfelei részére kibocsátott UniCredit hitelkártyák Kondíciós Listája” díjtételei és azok mértéke
az irányadó.
A Külön kondíciók jelen Szerződés aláírása napján hatályos példánya a Szerződés 2. sz. melléklete.
Felek a jelen Szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag
aláírták. Amennyiben a Szerződés magyartól eltérő nyelven is aláírásra került, úgy a magyar nyelvű verzió az
irányadó.
,
......................................
UniCredit Bank Hungary Zrt.

..............................
Kártyabirtokos

Mellékletek:
1. A Bank Általános Üzleti Feltételei, Bankkártya Üzletszabályzata, Lakossági Üzletszabályzata
2. A Bank Kondíciós Listája „az UniCredit Bank Hungary Zrt. és UniCredit Jelzálogbank dolgozói részére”
hitelkártyabirtokos lakossági ügyfelei részére”, valamint speciális hitelkártya termékek esetén a termékre
vonatkozó speciális Kondíciós Lista (Külön kondíciók)
3. Hitelkártya adatlap
4. Hitelkártya-szerződés módosító adatlap
5. Társkártya szerződés – annak megkötése időpontjától
6. Hozzájáruló nyilatkozat biztosítás megkötéséhez
7. Utasbiztosítás – hozzájáruló nyilatkozat (amennyiben automatikusan kapcsolódik a hitelkártyához) és
Tájékoztató lap a közvetítő adatairól
8. THM meghatározásáról szóló mindenkor hatályos jogszabályban foglaltak figyelembe vételével készített
reprezentatív példa
9. Fogyasztóvédelmi tájékoztató és ügyfél nyilatkozat
10. Kockázatfeltáró nyilatkozat a jövedelmükkel felelő hitelügyleti igénylőre és társigénylőre
11. Központi Hitelinformációs Rendszerben történő adatkezelésre vonatkozó nyilatkozat
12. KHR ügyfélnyilatkozat 5 évig történő adatkezelésről

Előttünk, mint tanúk előtt:
_________________________________________
_____
Név:
Lakcím:

_________________________________________
_____
Név:
Lakcím:

