Hatálybalépés napja 2009. november 2., érvényes a következő Hirdetmény hatálybalépéséig (09/09)

HIRDETMÉNY
az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére
NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK
UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK
(2008. december 31-ig megnyitott bankszámlák)
1. Havi zárlati díj:

Díjmentes1

2. Díjcsomagok közötti váltás:

- Dupla számlacsomagra történő átszerződés
díjmentes1,
- Alacsonyabb számlavezetési díjú csomagba:
3 000 Ft2

A Dupla számlacsomagnál minden más díjtétel esetén a Lakossági Kondíciós Lista Nonstop
számlacsomagra vonatkozó díjai voltak irányadók. A felszámított díjak esedékességét az UniCredit
Bank Lakossági Kondíciós Listája tartalmazza.
A bankszámla kamatozása tekintetében az UniCredit Bank mindenkori hatályos Magánszemélyeknek
szóló Hirdetményében a Nonstop számlacsomagra vonatkozó kamatozás az irányadó.
UNICREDIT PRÉMIUM BANKSZÁMLA
(2005.05.31.-ig megnyitott bankszámlák)
Éves kamatláb/ EBKM

0 - 500.000

0,25%

0,25%

500.001 - 5.000.000

0,50%

0,50%

5.000.001 -

1,50%

1,51%

A kamat elszámolása naponta, a napi záró számlaegyenleg alapján történik. Kamatjóváírás minden naptári
negyedév végén.

1 A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. Az akciós díj normál díjszabását az
UniCredit Bank Hirdetménye magánszemélyek részére tartalmazza.
2 A díj számítási 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 visszavonásig érvényes.

Termékeinkről és szolgáltatásainkról további információt a www.unicreditbank.hu címen találnak,
valamint a 06-40-50-40-50 telefonszámon.
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PRÉMIUM BANKING BANKSZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK
I.

LÁTRA SZÓLÓ FORINT BETÉTEK

1.

UniCredit Prémium Bank bankszámla

Éves kamatláb/ EBKM
500.000

1,00%

1,00%

500.001 - 2.000.000

1,50%

1,51%

2.000.001 - 5.000.000

2,50%

2,52%

5.000.001 -

5,00%

5,09%

0-

A kamat elszámolása naponta, a napi záró számlaegyenleg alapján történik. Az adott sáv kamata a
záróegyenlegnek az adott sávba eső összegrészére érvényes. Kamatjóváírás minden naptári
negyedév végén.
II.

HATÁRIDŐS FORINT BETÉTEK

1.

Lekötött betétek
250.000-1 Mio
Éves
kamatláb/EBKM

1 Mio–2,5 Mio

2,5 Mio–5 Mio

5 Mio felett

Éves
kamatláb/EBKM

Éves
kamatláb/EBKM

Éves
kamatláb/EBKM

1 hónap
2 hónap
3 hónap
6 hónap
9 hónap

A mindenkor hatályos „HIRDETMÉNY – LÁTRA SZÓLÓ ÉS HATÁRIDŐS
BETÉTEK – az UniCredit Bank Hungary Zrt. kamatkondíciói magánszemélyek
részére” II. 1. pontjában meghatározott - adott futamidőre és összegsávra
vonatkozó - kamatok + 0,05%.

12 hónap
UNICREDIT FLEX FORINT BANKSZÁMLA
Éves kamat

EBKM

0 – 500.000

0,25%

0,25%

500.000 – 5.000.000

0,50%

0,50%

5.000.001 –

1,50%

1,51%

A kamat elszámolása naponta, a napi záró számlaegyenleg alapján történik. Kamatjóváírás minden naptári
negyedév végén.
Az UniCredit Flex forint bankszámla esetén a pénztári készpénzfelvételi díj 0,15% min. 250Ft.
UNICREDIT KARRIER PROGRAM
(2007.07.13-ig indított Program esetében)
I.

Számlavezetés

a.

Karrier Számla

Termékeinkről és szolgáltatásainkról további információt a www.unicreditbank.hu címen találnak,
valamint a 06-40-50-40-50 telefonszámon.
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Folyószámla kamata::
b.

évi 0,75 % (EBKM: 0,75%)

e-csomag – 2005. június 1-ig megnyitott számlák esetén
Mindenkor aktuális Lakossági Kondíciós Lista szerint

c.

Nonstop bankszámla kondíciók 2005. június 1. után megnyitott számlák esetén
Mindenkor aktuális Lakossági Kondíciós lista szerint

II.

Folyószámla-hitelkeret
Mértéke:

III.

IV.

A számlatulajdonos havi nettó munkabére,
de legfeljebb 300 000 forint

Személyi kölcsön
Kondíciók

Mindenkor hatályos hirdetmény szerint

Kedvezmény

Folyósítási jutalék elengedése

Biztosítás
A Karrier számla baleseti halálra és baleseti rokkantságra vonatkozó
balesetbiztosítást tartalmaz.

ELEKTRONIKUS FOLYÓSZÁMLACSOMAG (E-CSOMAG)
(2005.05.31-ig megkötött elektronikus folyószámla csomag)
A csomag ára: 449,- Ft / hónap / bankszámla1
A 2005. május 31-ig megnyitott több bankszámlához rendelt e-csomag díja 2005. augusztus 31-ig
változatlanul egy bankszámla terhére kerül felszámításra, minden további e-csomaghoz beállított
bankszámla tekintetében díjmentes.
2005. augusztus 31. után a csomag ára bankszámlánként kerül terhelésre.
A fenti csomagdíj mellett nyújtott banki szolgáltatásokra a mindenkori hatályos Lakossági Kondíciós Lista
szerinti, Nonstop díjcsomagra vonatkozó díjak érvényesek.
Jelen Kondíciós Lista a hatályos vonatkozó üzletszabályzatokkal, illetve az aktuális Lakossági Kondíciós
Listával és Hirdetményekkel együtt érvényes.
Érvényes 2005. június 01-től a következő - Elektronikus folyószámlacsomagra vonatkozó - Kondíciós lista
hatálybalépéséig.

Kondíciós Lista az UniCredit Prémium Bank szolgáltatást igénybevevő magánszemélyek r.
Termékeinkről és szolgáltatásainkról további információt a www.unicreditbank.hu címen találnak,
valamint a 06-40-50-40-50 telefonszámon.
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I. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak
Forint- és devizaszámla-vezetés
Havi zárlati díj
Könyvelési tételdíj
Postaköltség (havi egy alkalommal történő
bankszámlakivonat kiküldése)
Állandó megbízások

HUF 1 975,-/hó/számla
HUF 4 750,-/hó/számla* 1
Díjmentes3
Díjmentes2
Díjmentes2

II. Fizetési forgalom**
Terhelések
Forintban
Teljesítés forintszámla terhére
Átutalási jutalék más bankhoz
Internet Banking segítségével
Home Banking és Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány használatával
Nem eredeti formanyomtatványon vagy
kivételes feldolgozással
Átutalási jutalék bankon belül
Internet Banking segítségével
Home Banking és Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány használatával
Nem eredeti formanyomtatványon vagy
kivételes feldolgozással
Teljesítés devizaszámla terhére
Átutalási jutalék más bankhoz
Home Banking és Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány használatával
Nem eredeti formanyomtatványon vagy
kivételes feldolgozással
Átutalási jutalék bankon belül
Home Banking és Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány használatával
Nem eredeti formanyomtatványon vagy
kivételes feldolgozással

Díjmentes2
Díjmentes2
0,175% min. HUF 175,-, max HUF 4 000,- ***
0,225% min. HUF 800,Díjmentes2
Díjmentes2
0,175% min. HUF 175,-, max HUF 4 000,- ***
0,175% min. HUF 800,-

Díjmentes2
0,225% min. HUF 250,- ***
0,275% min HUF 800,- ***
Díjmentes2
0,175% min. HUF 250.- ***
0,225% min HUF 800,- ***

* Abban az esetben, ha a számla egyenlege, a Számlatulajdonos UniCredit Banknál lévő lekötött betétjé(ei)nek és értékpapír
állományának összegzett havi átlagegyenlege 5 000 000 HUF alá csökken.
3 A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. Az akciós díj normál díjszabását az
UniCredit Bank Hirdetménye magánszemélyek részére tartalmazza.

Termékeinkről és szolgáltatásainkról további információt a www.unicreditbank.hu címen találnak,
valamint a 06-40-50-40-50 telefonszámon.
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Devizában
Teljesítés forintszámla és devizaszámla terhére
Átutalási jutalék más bankhoz
Home Banking és Telefonbank segítségével
0,125% min. EUR 5,- ***
Eredeti formanyomtatvány használatával
0,225% min. EUR 10.- ***
Nem eredeti formanyomtatványon vagy
0,275% min EUR 15,- ***
kivételes feldolgozással
Átutalási jutalék bankon belül
Home Banking és Telefonbank segítségével
0,075% min. EUR 5,- ***
Eredeti formanyomtatvány használatával
0,175% min. EUR 10.- ***
Nem eredeti formanyomtatványon vagy
0,225% min EUR 15,- ***
kivételes feldolgozással
Csoportos beszedés
Csoportos beszedés terhelése
Díjmentes2
**A Bank a nemzetközi forgalomban teljesített forint fizetéseknél (jóváírásnál és terhelésnél) a deviza
teljesítésekre érvényes kondíciókat, a deviza konverzióval történő fizetéseknél a magánügyfelekre érvényes
deviza árfolyamokat alkalmazza.
A Home Banking elnevezés alatt a Spectra, Spectra Light, Electra és Multicash rendszeren keresztül
kezdeményezett tranzakciók értendők.
*** 2005. június 30-ig a tranzakciós díj 50 százaléka elengedésre kerül!
III. Pénztári műveletek

Kifizetések
Számla terhére
Számla devizanemével egyező valutában

HUF kifizetés: 0,175% min. 250,-, max 5 000,Valuta kifizetés: 0,5% min. EUR 2,-, max EUR
25,-

IV. SpectraNet Light Internet Banking
Egyszeri belépési díj
Szolgáltatási díj

Díjmentes *
Díjmentes *

V. Telefonbank
Egyszeri belépési díj
Szolgáltatási díj

Díjmentes
Díjmentes

VI. Bankkártya
Maestro bankkártya
Kibocsátói díj / Tagsági díj (fő- és társkártya)

Díjmentes *

2 A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. Az akciós díj normál díjszabását az
UniCredit Bank Hirdetménye magánszemélyek részére tartalmazza.

Termékeinkről és szolgáltatásainkról további információt a www.unicreditbank.hu címen találnak,
valamint a 06-40-50-40-50 telefonszámon.
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Az UniCredit Maestro bankkártya mellé választott
1 db bankkártya
Kibocsátói díj
Díjmentes *
Választható bankkártyák:
MasterCard Standard, Visa Classic bankkártya
MasterCard Arany, Visa Gold bankkártya
Maestro bankkártya mellé választott 1 db
bankkártya
Tagsági díj
Társkártya
Kibocsátói / tagsági díj
MasterCard Standard, Visa Classic bankkártya
MasterCard Arany, Visa Gold bankkártya
ATM készpénzfelvétel díja

50% kedvezmény *
50% kedvezmény *
Havi 2 készpénzfelvétel bármely belföldi ATMből díjmentes **

VII. SMS szolgáltatás
SMS értesítés bankszámlán történő elektronikus
úton megadott megbízások terhelésről
(Telefonbank, Internet Banking, Spectra-Light)
SMS értesítés bankkártya tranzakcióról (sikeres,
sikertelen, törölt készpénzfelvétel, illetve
vásárlás), illetve limitmódosításról

Díjmentes *
Díjmentes *

* A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. Az akciós díj
normál díjszabását a mindenkori aktuális Lakossági Kondíciós Lista tartalmazza.
** A Bank a fent meghatározott darabszám vonatkozásában a díj felszámításától akciós jelleggel eltekint. Az
akció visszavonásig érvényes. A kedvezményes darabszám feletti díjakra a mindenkori aktuális Lakossági
Kondíciós Listában meghatározott kondíciók vonatkoznak. A díjmentes készpénzfelvételi tranzakciószámba
a belföldi UniCredit ATM-ből történő készpénzfelvétel is beleszámít.

1

Az UniCredit Prémium Bank szolgáltatást igénybevevők részére a jelen Kondíciós Listában nem
szereplő tranzakció típusokra és szolgáltatásokra - egyéb díjak, jutalékok és költségek
tekintetében – a mindenkori hatályos Lakossági Kondíciós Lista szerinti díjak érvényesek. 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 mértékét 15 százalékponttal meghaladó mértékben emeli, mely emeléstől az ügyfél számára a
Bank kedvező irányba eltérhet.

Termékeinkről és szolgáltatásainkról további információt a www.unicreditbank.hu címen találnak,
valamint a 06-40-50-40-50 telefonszámon.
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HITELKÁRTYA
(2007. július 23-ig óvadék nyújtása mellett kibocsátott hitelkártyaszerződést kötő ügyfelekre vonatkozóan)
UniCredit Narancs Hitelkártya
UniCredit Kék Hitelkártya
UniCredit Arany Hitelkártya
UniCredit Platinum Hitelkártya
Óvadék mértéke a hitelkeret arányában
Óvadéki lekötés után fizetett kamat mértéke
Betétfeltörés esetén az utolsó kamatperiódusra,
illetve az elszámolásig fizetett kamat (évi)
Fedezeti számla megnyitása, kezelése
Fedezeti számla kamatozása
Átutalási díj (óvadék felszabadítása/csökkentése
esetén)
– UniCredit Banknál vezetett számla javára
– más banknál vezetett számla javára
Szerződésmódosítási díj – módosításonként
(kivéve hitelkeret módosítás)

118%
mindenkori „Hirdetmény – látra szóló és határidős betétek”
szerinti 3 hónapos lekötött betétekre fizetett kamat
mértéke
0%
díjmentes
A Bank nem térít kamatot a fedezeti számla egyenlege
után
díjmentes
0,2%, de min. 190 Ft
15.000 Ft

A hitelkártyákra vonatkozó további kamatok, díjak és jutalékok mértékét a mindenkori aktuális, az UniCredit
Bank Hungary Zrt. hitelkártyabirtokos magánszemély ügyfelei részére meghirdetett kondíciós listája
tartalmazza.

Termékeinkről és szolgáltatásainkról további információt a www.unicreditbank.hu címen találnak,
valamint a 06-40-50-40-50 telefonszámon.
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