HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI BANKSZÁMLAVEZETÉS
2021.06.30-án közzétett módosítás: A jelen hirdetményben megjelölt számlacsomagok esetében a havi
zárlati díjra és a havi zárlati díj kedvezményre vonatkozó akció meghosszabbítása 2021.09.30-ig.
A Magyar Nemzeti Bank 2020.03.18-án kiadott közleményével összhangban, ügyfeleink koronavírus
járvány miatt esetlegesen felmerülő likviditási zavarainak enyhítésére, Bankunk az alábbi intézkedéssel
segíti lakossági bankszámlával rendelkező ügyfeleit.
Minden olyan, 2020.03.18-a előtt megnyitott lakossági számlacsomag esetében, amelynél a számlára
beérkező havi jóváírások összegétől függően számlavezetési díj (havi zárlati díj) kedvezmény érhető el
utólagos díjjóváírás formájában, a jóváírások vizsgálata és a kedvezmények érvényesítése 2021.
februártól az alábbiak szerint történik.
Amennyiben az Ügyfél az UniCredit Banknál a havi zárlati díj kedvezmény kapcsán vizsgált hónap
utolsó naptári napján a törlesztési moratóriumban* lévő, abban részt vevő hitellel rendelkezik, akkor a
visszavonásig, de legkésőbb 2021. szeptember 30.-ig érvényes akciónk keretében a 2021. szeptember
30-ig terhelt havi zárlati díjak esetében, a minimum elérhető díjkedvezményt Bankunk akkor is biztosítja,
ha a jóváírási feltétel nem teljesült.
A havi zárlati díj – feltételeknek megfelelő összegű – jóváírását a vizsgált hónapot követő hónap utolsó
naptári napjáig tesszük meg.
Amennyiben az Ügyfél a vizsgált hónap utolsó naptári napján nem rendelkezik moratóriumban lévő,
abban részt vevő hitellel, azaz kilépett a hitelmoratóriumból, a Bank a jelen hirdetményben szereplő
kedvezményt nem biztosítja az Ügyfél részére. Az adott bankszámla díjjóváírási feltételeinek teljesítése
nélkül az Ügyfél nem lesz jogosult a havi zárlati díj díjvisszatérítésére.
Abban az esetben, ha az Ügyfél több olyan bankszámlával rendelkezik a Banknál, mely esetében
utólagos díjkedvezmény érhető el utólagos díjjóváírás függvényében, és a vizsgált hónap utolsó naptári
napján a törlesztési moratóriumban lévő, abban részt vevő hitele is van, akkor a Bank az Ügyfél összes
bankszámlája tekintetében biztosítja a díjkedvezményt további jóváírási felétel teljesítése nélkül.

Fontos tudni, hogy:
-

A Bank a megtakarítási állomány alapján elérhető kedvezményt oly módon veszi figyelembe,
hogy amennyiben az Ügyfél az alapján kap díjvisszatérítést, úgy a fentiek szerinti további
díjvisszatérítésre nem jogosult.
Ha ügyfelünk legalább a minimális jóváírási feltételt teljesíti, úgy csak az eredeti meghirdetett
kondíciók szerinti jóváírásra jogosult.

A Bank egy akció keretében 2020.05.01-től az alábbi számlacsomagoknál átmenetileg nem érvényesíti
a 2020.05.01-től és 2021.05.01-től hatályos, a havi zárlati díjra vonatkozó díjemeléseket:
Aktív, Bónusz, Ikon, Superior Gold, Tripla, Én, Otthon, Haszonkoktél, PMB Asszisztencia,
PMB Bázis, PMB Plusz, KPMB Ikon Extra, Partner Aktív TOP, Partner Bónusz, Partner
Bónusz Extra, Partner Trendy, Partner Aktív, Partner Aktív Plusz, Partner Aktív Pro, Partner
Ikon, Partner Ikon Plusz, Partner Ikon Pro
Az akció visszavonásig, de legkésőbb 2021. szeptember 30-ig érvényes.
-

* A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös
szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII.22.). Korm rendelettel
tartalmában módosított 2020.évi CVIII. törvény szerint.

Az akció visszavonását, vagy lejárat esetén 2021. szeptember hónapot követő hónaptól ezen csomagok
havi zárlati díja automatikusan, további értesítés nélkül módosításra kerül a 2021.05.01-től hatályos új
díjakra.
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