DOBBANTÓ ÉS TRENDY SZÁMLACSOMAGOKRA
VONATKOZÓ KÜLÖN KONDÍCIÓK
Hatályos: 2021. október 1-től (2103) • Közzététel napja: 2021. július 30
(Egységes szerkezetben a 2021.május 31-én (2102 számú) Kondíciós Listában közzétett
változásokkal)
Dobbantó és Trendy számlacsomagok 2015.05.15-től nem igényelhetőek!
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.
2021.05.31-én közzétett és 2021.08.01-én hatályba lépő módosítás: Díjmentes SMS szolgáltatásokra
vonatkozó akció meghosszabbítása.
2021.07.30-án közzétett és 2021.10.01-én hatályba lépő módosítás: Díjmentes SMS szolgáltatásokra
vonatkozó akció meghosszabbítása.
.
A számla igénylésének feltétele
Havi zárlati díj
Mastercard Unembossed
bankkártya (főkártya) kibocsátói díj4
(2021. január 1-től nem
forgalmazott termék)
Mastercard Unembossed
bankkártya (főkártya) tagsági díj4
(2021. január 1-től nem
forgalmazott termék)
SMS-értesítés a bankszámlán
történő terhelésekről, jóváírásokról,
a beérkezett csoportos beszedési
megbízásokról, a fedezetlen
megbízásokról, a betéti bankkártya
tranzakciók tényleges terheléséről
SMS-értesítés betéti kártyával
történő sikeres, sikertelen és törölt
vásárlásról és készpénzfelvételről
Csoportos beszedés terhelése
Állandó átutalás bankon kívülre és
bankon belülre (kivéve az Ügyfél
Banknál vezetett saját számlái
közötti állandó átutalás)
Bankon belüli eseti átutalás7
eBanking segítségével
UniCredit mBanking segítségével
Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány
használatával
Nem eredeti formanyomtatvány
használatával8
Bankon kívüli eseti átutalás7
eBanking segítségével
UniCredit mBanking segítségével

Dobbantó számlacsomag1
14. életév betöltése
Díjmentes3

TrendY számlacsomag2
18. életév betöltése
110 Ft/hó5

50% kedvezmény3

50% kedvezmény3

50% kedvezmény3

A hatályos Lakossági
Kondíciós Lista – Betéti
Bankkártya Díjai alapján

Hatályos Lakossági Kondíciós
Lista – Elektronikus
Szolgáltatások Díjai alapján

Díjmentes3

Hatályos Lakossági
Kondíciós Lista –
Díjmentes3
Elektronikus Szolgáltatások
Díjai alapján
0,309%, min. 33 Ft max. 6 850 Ft
0,309%, min. 79 Ft max. 6 850 Ft

0,309%, min 146 Ft max. 6 850 Ft
0,309%, min 146 Ft max. 6 850 Ft
0,309%, min 192 Ft, max. 6 850 Ft
0,594%, min. 787 Ft, max. 18 268 Ft
0,913%, min. 1 710 Ft
0,309%, min 233 Ft, max. 6 850 Ft
0,309%, min 233 Ft, max. 6 850 Ft

DOBBANTÓ ÉS TRENDY SZÁMLACSOMAGOKRA
VONATKOZÓ KÜLÖN KONDÍCIÓK
Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány
használatával
Nem eredeti formanyomtatvány
használatával8
Egyéb
Módosító adatlap

0,535% min. 193 Ft, max. 12 558 Ft
0,651%, min. 855 Ft, max. 23 977 Ft
0,913%, min. 1 710 Ft
A szolgáltatás nem elérhető

Díjmentes6

A számla terhére megadott, EGT tagállamokon belüli EUR és SEPA- és bankon belüli EUR
átutalási megbízások díjai
Bankon belüli eseti Euro átutalás7
UniCredit mBanking segítségével
eBanking segítségével
Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány
használatával
Nem eredeti formanyomtatvány
használatával8
Bankon kívüli eseti SEPA átutalás7
UniCredit mBanking segítségével
eBanking segítségével
Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány
használatával
Nem eredeti formanyomtatvány
használatával8
Állandó átutalási megbízás EURban bankon belülre és bankon
kívülre

0,309%, min 146 Ft max. 6 850 Ft
0,309%, min 146 Ft max. 6 850 Ft
0,309%, min 192 Ft, max. 6 850 Ft
0,594%, min. 787 Ft, max. 18 268 Ft
0,913%, min. 1 710 Ft
0,309%, min 233 Ft, max. 6 850 Ft
0,309%, min 233 Ft, max. 6 850 Ft
0,535% min. 193 Ft, max. 12 558 Ft
0,651%, min. 855 Ft, max. 23 977 Ft
0,913%, min. 1 710 Ft
0,309%, min. 79 Ft max. 6 850 Ft

A Dobbantó és TrendY számlacsomagokra vonatkozóan, fentiekben fel nem sorolt minden más díjtétel
esetén a Lakossági Kondíciós Lista Privát Plusz számlacsomagra vonatkozó díjai irányadók. A
felszámított díjak esedékességét az UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Listája tartalmazza.
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.
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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A Számlatulajdonos a Dobbantó számlacsomagra vonatkozó kondíciókra 18. életévének betöltéséig
jogosult azzal, hogy a Bank – az Ügyfél minden további külön értesítése nélkül – az Ügyfélre vonatkozó
kondíciókat az Ügyfél 18. életévének betöltését követő hónap első naptári napján az ezen a napon
érvényes, magánszemélyekre vonatkozó, TrendY számlacsomag kondícióira módosítja* és az Ügyfélre ezt
követően az TrendY számlacsomag mindenkor hatályos kondíciói lesznek irányadók.
* A Bank egy akció keretében az Ügyfélre vonatkozó kondíciókat az Ügyfél 18. életéve betöltésének évét
követő naptári év első naptári napján módosítja a magánszemélyekre vonatkozó, TrendY számlacsomag
ezen a napon érvényes kondícióira. Az akció 2021.10.31-ig érvényes.
2 A Számlatulajdonos a TrendY számlacsomagra vonatkozó kondíciókra 26. életévének betöltéséig jogosult
azzal, hogy a Bank – az Ügyfél minden további külön értesítése nélkül – az Ügyfélre vonatkozó kondíciókat
az Ügyfél 26. életévének betöltését követő hónap első naptári napján az ezen a napon érvényes,
magánszemélyekre vonatkozó, Bónusz számlacsomag kondícióira módosítja** és az Ügyfélre ezt követően
a Bónusz számlacsomag mindenkor hatályos kondíciói lesznek irányadók.
** A Bank egy akció keretében az Ügyfélre vonatkozó kondíciókat az Ügyfél 26. életéve betöltésének évét
követő naptári év első naptári napján módosítja a magánszemélyekre vonatkozó, Bónusz számlacsomag
ezen a napon érvényes kondícióira. Az akció 2021.10.31-ig érvényes.
3 A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció 2021.12.31-ig érvényes. Az akciós
díj normál díjszabását a Privát Plusz számlacsomag kondíciói tartalmazzák, mely díjat a mindenkor
hatályos Lakossági Kondíciós Lista tartalmaz.
4 18 éven aluli Ügyfél kizárólag elektronikus bankkártyát igényelhet. Az Ügyfél tranzakciós és napi
limitösszegeként 2014. február 17-ig igényelt bankkártyák esetében maximum 100 000 forint állítható be.
2014. február 18-t követően igényelt bankkártyák esetében a tranzakciós és napi limitösszegként maximum
150.000 forint állítható be. Társkártya igénylése esetén a kártyabirtokos csak a kiskorú törvényes
képviselője lehet.
5 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 2021.10.31ig érvényes.
6 A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció 2021.10.31-ig érvényes. Az akciós
díj normál díjszabását a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista – Egyéb szolgáltatások díjai
tartalmazza.
7 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.
8
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.
1

