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Megnevezés

Maestro bankkártya

Igénylés feltétele új
bankszámla esetén

Az ügyfél által az új
bankszámlán elhelyezett
összeg, amelynek
minimum mértéke: 5 000
Ft

Igénylés feltétele meglévő
bankszámlához

Meglévő bankszámlán
elhelyezett minimum
összeg, mértéke a
kártya mindenkori
Kibocsátói díja

MasterCard Standard
és VISA ClassicK9
bankkártya

MasterCard Arany
és VISA GoldK9
bankkártya

Díjak esedékessége

• Egyedi bírálat alapján;
• Az ügyfél által az új
bankszámlán elhelyezett
Egyedi bírálat alapján
összeg, amelynek
minimum mértéke: 5 000
Ft
• Átlagegyenleg:
• Egyedi bírálat alapján; 3 000 000 Ft,
• Meglévő bankszámlán • 6 havi UniCredit
elhelyezett minimum
bankszámlamúlt
összeg, mértéke: 5000
• Rendszeres havi
Ft
minimum jóváírás:
150 000 Ft

Kártya díjak
Kártya Kibocsátói díj /
Társkártya Kibocsátói díj
Kártya Tagsági díj /
Társkártya Tagsági díj
Letiltás díja (magában foglalja
a pótkártya díját)

Az igénylést követően a
kártya első gyártásakorK10
Évente egy alkalommal
utólagK2

1 950Ft

4 350 Ft

18.000 Ft

1 950 FtK1

4 350 FtK1

18.000 FtK1

1 150 Ft

10 000 Ft

10 000 Ft

Szolgáltatás igénybevételekor

PIN-kód újraelőállítása

350 Ft

350 Ft

350 Ft

Szolgáltatás igénybevételekor

Pótkártya díja belföldön

500 Ft

1 200 Ft

Díjmentes (a normál
díj 1 200 FtK3)

Szolgáltatás igénybevételekor

0%

0%

0%

Tranzakciós díjak
Jutalék vásárláskor
Készpénzbefizetés díja
belföldi UniCredit ATM-en K12

Készpénzfelvét díja belföldi
UniCredit ATM-en

Készpénzfelvét díja külföldiK4
UniCredit ATM-en

Díjmentes (Díjszámítás módja: a normál díj a befizetés 0,2%-a, melyet a
Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.)

Készpénzbefizetés tranzakció
könyvelési napjával
megegyezően

Díjmentes (a normál díj a tranzakció összegének 0,1%-a, min. 100 Ft,
melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig
érvényes.)

Készpénzfelvételi tranzakció
könyvelési napjával
megegyezően

Díjmentes (a normál díj a tranzakció összegének 1%-a plusz 3 EUR, melyet
a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes)

Készpénzfelvételi tranzakció
könyvelési napjával
megegyezően

Készpénzfelvét díja belföldi
egyéb ATM-en

0,4% + 400 Ft,
minimum 450 Ft

0,4% + 400 Ft,
minimum 450 Ft

0,4% + 400 Ft,
minimum 450 Ft

Készpénzfelvételi tranzakció
könyvelési napjával
megegyezően, díjszámítás
alapja a tranzakció összege

Készpénzfelvét díja POS
terminálon más bankban vagy
postahivatalban belföldön

0,35% + 350 Ft,
min 520 Ft

0,35% + 350 Ft,
min 520 Ft

0,35% + 350 Ft,
min 520 Ft

Készpénzfelvételi tranzakció
könyvelési napjával
megegyezően, díjszámítás
alapja a tranzakció összege

Készpénzfelvét díja külföldi
egyéb ATM-en

1% + 3,25 EUR

1% + 3,25 EUR

1% + 3,25 EUR

Készpénzfelvételi tranzakció
könyvelési napjával
megegyezően, díjszámítás
alapja a tranzakció összege

Készpénzfelvét díja külföldi
POS terminálon

1% + 5 EUR

1% + 5 EUR

1% + 5 EUR

Készpénzfelvételi tranzakció
könyvelési napjával
megegyezően, díjszámítás
alapja a tranzakció összege

Nem lehetséges

225 EUR

225 EUR

Szolgáltatás igénybevételekor

Sürgősségi készpénzfelvétel
díja külföldön
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Megnevezés

Maestro bankkártya

MasterCard Standard
és VISA ClassicK9
bankkártya

MasterCard Arany
és VISA GoldK9
bankkártya

Díjak esedékessége

Nem lehetséges

175 EUR

175 EUR

Szolgáltatás igénybevételekor

30 FtK5

30 FtK5

30 FtK5

Szolgáltatás igénybevételekor

Egyéb díjak, beállítások
Ideiglenes, sürgősségi
pótkártya díja külföldön
Egyenleglekérdezés díja

SMS szolgáltatás

Standard ATM napi
készpénzfelvételi limitK6

A mindenkori érvényes SMS
Kondíciós Lista alapján

A mindenkori érvényes SMS Kondíciós Lista alapján

100 000 Ft

250 000 Ft

300 000 Ft

Maximum beállítható napi
ATM készpénzfelvételi limit

500 000 Ft

ATM limitmódosítás díja

Standard limit és 500 000 Ft/nap összeghatár között 250 Ft/módosítás;
500 001 Ft/nap felett 1.000 Ft/módosításK7

Standard ATM napi
készpénzbefizetési limit
Egy tranzakció alkalmával
maximálisan befizethető
bankjegyek darabszáma
Standard POS napi limitK6

150 000 Ft

300 000 Ft

500 000 Ft

POS limitmódosítás díja

Díjmentes

Díjmentes

Díjmentes

Napi használati gyakoriság
limitK8

8 db

8 db

10 db

Érvényességi idő

Szolgáltatás igénybevételekor

Nincs beállított limit
50 db

MasterCard és Maestro típusú kártyák esetében: 3 év K11
Visa típusú kártyák esetében 2 év

Kártyagyártáshoz és postai
úton történő kiküldéshez
szükséges idő

10 banki munkanap

10 banki munkanap

10 banki munkanap

Sürgősségi kártyakiadás

5 banki munkanap

5 banki munkanap

5 banki munkanap

Sürgősségi kártyakiadás és
fiókba postázás felára

A Tagsági díj minimuma

A Tagsági díj minimuma

Díjmentes (normál díj
a Tagsági díj
minimuma K3)

Tranzakciós bizonylat
bekérési díj

Kártya gyártásakor

Szolgáltatás igénybevételekor

500 Ft

Kártyabirtokos személyére vonatkozó, bankkártyához kapcsolódó utasbiztosításB1
STANDARDB4 utazási
biztosítás éves díja

GOLDB5 utazási biztosítás
éves díja

PLATINAB6 utazási biztosítás
éves díja

1 160 Ft

K1

Nem igényelhető

Nem igényelhető

A kártya Tagsági díja
magában foglalja

1 970 Ft

K1

2 380 Ft

K1

Nem igényelhető

Szolgáltatás igénybe-vételekor,
illetve visszavonásig kötött
biztosítás esetén a biztosítás
fordulóját követő hónap első
munkanapjánB2

A kártya Tagsági díja
magában foglalja

Szolgáltatás igénybe-vételekor,
illetve visszavonásig kötött
biztosítás esetén a biztosítás
fordulóját követő hónap első
munkanapjánB2

2 380 Ft

K1

Szolgáltatás igénybe-vételekor,
illetve visszavonásig kötött
biztosítás esetén a biztosítás
fordulóját követő hónap első
munkanapjánB2

Kártyabirtokossal együttutazó személyéreB3 köthető, bankkártyához kapcsolódó utasbiztosításB1
STANDARDB4 utazási
biztosítás éves díja
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1 100 Ft

K1

1 100 Ft

K1

1 100 Ft

K1

Szolgáltatás igénybe-vételekor,
illetve visszavonásig kötött
biztosítás esetén a biztosítás
fordulóját követő hónap első
munkanapjánB2

GOLDB5 utazási biztosítás
éves díja

1 970 Ft

K1

1 970 Ft

K1

1 970 Ft

K1

Szolgáltatás igénybe-vételekor,
illetve visszavonásig kötött
biztosítás esetén a biztosítás
fordulóját követő hónap első
B2
munkanapján

A díjak és költségek a terhelendő számla devizanemében kerülnek elszámolásra. Amennyiben a felmerülő díjak devizaneme eltér a
terhelendő számla devizanemétől, akkor a Bankban mindenkor érvényes magánszemélyekre vonatkozó devizaárfolyamok alapján
történik a terhelés.
K1: A díj számítási módja: a bankkártyával az esedékességet megelőző 12 hónap alatt bonyolított sikeres és lekönyvelt éves vásárlási
forgalom összegének 0,1%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank
akciós jelleggel eltekint. Az akció visszavonásig érvényes.
K2: Abban az esetben, ha az adott évben új kártya is legyártásra kerül (az előző bankkártya lejárata helyett), úgy a tagsági díj terhelése
a meghosszabbítás hónapjában, azaz az első kártya kibocsátásának hónapjával megegyező hónapban történik. Amennyiben nem kerül
legyártásra új érvényességű kártya az adott évben, úgy a tagsági díj terhelésének napja az első kártya kibocsátásának hónapjával
megegyező hónapot követő hónap első munkanapja az érintett évben.
K3: A díjat a Bank akciós jelleggel nem számítja fel. Az akció visszavonásig érvényes.
K4: 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.
K5: UniCredit Bank Hungary Zrt. által üzemeltetett ATM-ek esetén nyújtott szolgáltatás.
K6: Az ATM napi limit és POS napi limit a kártya igénylést követően megváltoztatható. A választható összeg csak 50.000 Ft-tal osztható
összeg lehet.
K7: 500.000 Ft feletti napi ATM limitbeállítás maximum 1 hetes időtartamra igényelhető és kizárólag a Bank egyedi bírálata alapján,
valamint a limitmódosítási igény bejelentését követő 2. munkanappal kerül beállításra.
K8: Standard érték – Számlatulajdonos ettől eltérő értéket is meghatározhat. A Napi használati gyakorisági limitbe a készpénzbefizetés
ATM-en tranzakciók nem számítanak bele.
K9: A Visa International kártyatársaság (továbbiakban: VISA) logojával kibocsátott bankkártyák esetében, az ezen bankkártyákkal VISA
EU régión kívül kezdeményezett és nem a VISA elszámoló devizanemében végzett minden tranzakcióra a VISA speciális International
Service Assessment díjat számít fel, amelynek mértéke jelenleg
a hatályos VISA Operation Regulation szerint a tranzakció összegének 1%-a. A díjat a könyvelt tranzakciós összeg automatikusan
tartalmazza.
K10: A UniCreditBank honlapján, valamint a Telefonos értékesítésen igényelt betéti bankkártyák kártya kibocsátói díj terhelésének
esedékessége a bankkártya aktiválását követő munkanap
K11: Csak a 2010.10.01-et követően kibocsátott új, pótolt, valamint 2010.11.01 után megújított MasterCard és Maestro típusú kártyákra
vonatkozik, a 2010.10.01 előtt kibocsátott új, pótolt,és a 2010.11.01. előtt megújított MasterCard és Maestro típusú kártyák esetében az
érvényességi idő 2 év.
K12 A szolgáltatás a készpénzbefizetésre alkalmas UniCredit ATM-eken érhető el.
B1 Az utasbiztosítás szolgáltatója az Allianz Hungária Zrt., az utasbiztosítás szerződési feltételeit az „Ügyél-tájékoztató és szerződési
feltételek” tartalmazza, amelyet azon bankkártyák esetében, amelyek Tagsági díja magában foglalja az utasbiztosítás díját is, a
bankkártya szerződés megkötésekor kap kézhez a bankkártya birtokos. Azon utasbiztosítások esetében, amelyek díját a bankkártya
Tagsági díja nem foglalja magában, az „Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek”-et a biztosítás igénylésekor kapja meg a biztosítást
igénylő bankkártya birtokos.
Az utasbiztosítás csak aktív státuszú bankkártya esetén érvényes.
B2 Visszavonásig kötött utasbiztosítások esetén amennyiben az éves díj terhelésének napján a megjelölt számlán nem áll rendelkezésre
kellő fedezet az esedékes biztosítási díj terheléséhez, abban az esetben a díjat az évfordulójának napját követő 25. napon a Bank
ismételten megpróbálja terhelni. Amennyiben az évfordulójának napját követő 25. nap bankmunkaszüneti napra esik, a Bank az ezt
megelőző utolsó bankmunkanapon tesz kísérletet az ismételt terhelésre. Ha a biztosítási díj kiegyenlítésére ezen a napon sem áll
rendelkezésre kellő fedezet a folyószámlán, úgy a biztosítotti nyilatkozat aláírásával létrejött utasbiztosítás díj nem fizetés miatt a
biztosítás évfordulójának napjára visszamenőleges hatállyal megszűnik. A biztosítás díj nem fizetés miatti megszűnése esetén új
utasbiztosítás új biztosítotti nyilatkozat aláírásával köthető újra.
B3 Azon UniCredit bankkártya birtokosok, akiknek bankkártyájához saját részre szóló, aktív státuszú utasbiztosítás tartozik, a vele
együttutazó magánszemélyekre is köthet utasbiztosítást. E biztosítás tekintetében az együttutazó személyekre is az „Ügyél-tájékoztató
és szerződési feltételek”-ben foglaltak vonatkoznak.
B4 A Standard szintű utasbiztosítás csak külföldi utazásokra, maximum 60 napos kint tartózkodásra, és nem munkavégzés céljából tett
utazásra érvényes.
B5 A Gold szintű utasbiztosítás belföldi és külföldi, maximum 60 napos, nem munkavégzés céljából tett utazásokra érvényes.
B6 A Platina szintű utasbiztosítás belföldi és külföldi, maximum 60 napos, nem munkavégzés céljából tett utazásokra érvényes.

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.
Jelen kondíciós lista az Általános Üzleti Feltétek a Bankkártya Üzletszabályzat valamint a mindenkor hatályos
Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan mellékletét képezi, azokkal együtt érvényes.
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