KÜLÖN KONDÍCIÓK
LAKOSSÁGI FORINT BANKSZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK
1. MELLÉKLET
Partner VDCS Munkavállalói számla
Folyószámlahitel
Folyószámlahitel kamata
Rendelkezésre tartási jutaléka
Éves kezelési költség

Éves kamatláb
19,49%
Díjmentes
Hirdetmény szerint****

I. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak
Forintszámla - vezetés
Számlanyitás
Havi zárlati díj

Díjmentes*
1
295 Ft/ hó / bankszámla

II. Fizetési forgalom
Jóváírások Forintban
Elszámolás forintszámla javára

Díjmentes*

Terhelések Forintban
Teljesítés forintszámla terhére
Bankon belüli eseti átutalás
Internet Banking és Mobil Banking segítségével
Home Banking és Telefonbank segítségével
Bankon kívüli eseti átutalás
Internet Banking és Mobil Banking segítségével
Home Banking és Telefonbank segítségével

Díjmentes*
0,1% min. 80 Ft max. 4500 Ft
2

40 Ft

Csoportos beszedés terhelése

Díjmentes*

IV. Balesetbiztosítás
Első éves díj

24,19%

Díjmentes*
2
80 Ft

Állandó átutalás bankon belülre és bankon kívülre

III. Bankkártya
Maestro bankkártya
Kibocsátói díj / Tagsági díj
MasterCard Standard,
Visa Classic bankkártya
Kibocsátói díj
ATM készpénzfelvétel díja
UniCredit Bank Hungary Zrt. és az UniCredit Bankcsoport**
által üzemeltetett ATM-ekből
Egyéb ATM-ből

THM

Díjmentes*

Díjmentes*
Díjmentes*
Havi első készpénzfelvétel bármely belföldi ATMből díjmentes***

Díjmentes*

* A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. Az akciós díj normál
díjszabását a Privát Plusz számlacsomag kondíciói tartalmazzák.
** Azok az országok, amelyekben az UniCredit Bankcsoporthoz tartozó bankok biztosítják a betéti kártyákkal történő ingyenes
készpénzfelvétel lehetőségét: Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Kazahsztán, Kirgizisztán,
Lengyelország, Németország, Olaszország, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna.
*** A Bank a fent meghatározott darabszám vonatkozásában a díj felszámításától akciós jelleggel eltekint. Az akció
visszavonásig érvényes. A kedvezményes darabszám feletti díjakra a Privát Plusz számlacsomagban meghatározott kondíciók
vonatkoznak. A díjmentes készpénzfelvételi tranzakciószámba a belföldi UniCredit ATM-ből történő készpénzfelvétel is
beleszámít.
**** A mindenkori, a magánszemélyek részére nyújtott hitelekre vonatkozó Hirdetmény UniCredit Folyószámlahitelre
meghirdetett kondíciója.
1
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.
2
A díj számítási módja: a tranzakció összegének 0,01%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett összeg
feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. A kedvezmény visszavonásig érvényes.

A jelen Külön Kondíciókban nem szereplő díjtételek esetén az UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Lista Privát Plusz
díjcsomagra vonatkozó díjai , folyószámlahitel vonatkozásában a magánszemélyek részre nyújtott hitelekre vonatkozó
Hirdetmény UniCredit Folyószámlahitelre vonatkozó kondíciói (Folyószámlahitel Kondíciós lista) az irányadók. A felszámított
díjak esedékességét az UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Listája , folyószámlahitel vonatkozásában a Folyószámlahitel
Kondíciós lista tartalmazza. A Folyószámlahitel Kondíciós listában meghirdetett akciók, kedvezmények jelen külön kondíciók
mellett abban az esetben vehetőek igénybe, ha erről a Folyószámlahitel Kondíciós lista külön rendelkezik..
A THM meghatározása az aktuális (akció esetén a kölcsön futamidejének az akcióval érintett időszakára is a közzététel
időpontjában a bank által az adott kölcsöntípusra meghirdetett normál kamattal) feltételek, illetve a hatályos jogszabályok – így
a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010 (III.25.) kormányrendelet –
figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat.
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.
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