Kondíciós Lista és Hirdetmény
VDCS TOP ügyfelek részére
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(Azon cégcsoport munkavállalói számára, mely cégeknek legalább 1500 dolgozója számlát nyit
1,5 éven belül, és vállalják, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél számlavezetett dolgozók
száma nem csökken 1500 fő alá.)
A jelen Kondíciós Listában és Hirdetményben nem szereplő díjtételek és kamatok tekintetében a mindenkori aktuális Lakossági Kondíciós Lista, valamint Hirdetmény érvényes.
Készfizető kezességvállalás mellett: A cégcsoport munkavállalói számára maximum a nettó bér 250%ának megfelelő hitelkeretet biztosít a Bank folyószámlához és hitelkártyához együttvéve, mely tetszőleges arányban megosztható.
Készfizető kezességvállalás nélkül: A cégcsoport munkavállalói számára a nettó bér 200%-ának megfelelő hitelkeretet, maximum 500 ezer Ft-ot, a 3. hónap végétől maximum 1 millió Ft-nak megfelelő hitelkeretet biztosít a Bank folyószámlához és hitelkártyához együttvéve, mely tetszőleges arányban megosztható.
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A konverzióval járó megbízások végrehajtását a Bank az alábbi árfolyamok alkalmazásával végzi :
1. a pénztári konverziós tranzakciókat „valuta középárfolyam -1%” vételi- ill. „valuta középárfolyam
+1%” eladási árfolyam alkalmazásával
2. számlák közötti konverziókat „deviza középárfolyam -1%” vételi- ill. „deviza középárfolyam
+1%” eladási árfolyam alkalmazásával
3. betéti kártyával végrehajtott konverziós tranzakciókat „deviza középárfolyam -1%” vételi- ill.
„deviza középárfolyam +1%” eladási árfolyam alkalmazásával
4. hitelkártyával végrehajtott konverziós tranzakciókat deviza eladási árfolyam alkalmazásával

____________________________________________________________________
A Home Banking elnevezés alatt a Spectra, Spectra Light, Electra és Multicash rendszeren keresztül
kezdeményezett tranzakciók értendők

1

Cégcsoport alatt értendő az UniCredit Bank Hungary Zrt-vel VDCS Együttműködési megállapodást kötött vállalat,
ezen vállalatban közvetlen többségi tulajdonnal rendelkező vállalat, valamint mindazon vállalatok, melyekben
Együttműködési megállapodást kötött vállalat közvetlen többségi tulajdonnal rendelkezik, továbbá azon vállalatok
is, amelyek az Együttműködési megállapodást kötött vállalatéval megegyező harmadik személy közvetlen vagy
közvetett többségi tulajdonában vannak.
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Beleértve a próbaidőt töltő dolgozók is.

3

Amennyiben a konvertálandó összeg eléri a 10.000 EUR-t, vagy annak megfelelő összeget más devizában, akkor
a konverzió a szükséges spot szerződés („Keretszerződés – Azonnali devizaátváltási (spot) ügyletekhez”) aláírását
követően, az UniCredit Bank Treasury Értékesítésen keresztül hajtható végre, ahol az alkalmazott marge 50 fillér,
100.000 EUR felett 20 fillér. Az említett FX spot konverziós ügylet során a konvertálandó összeget a keretszerződésben foglaltak szerint folyószámlán szükséges biztosítani, és amennyiben hitellehíváshoz kapcsolódik, abban az
esetben az UniCredit Bank RM engedélyét is bemutatni szükséges.
A jelen VDCS Top Kondíciós Listában meghatározott konverziós kedvezmények az UniCredit Bank Hungary Zrt.
munkavállalói esetében kizárólag a jogosult ügyfél (munkavállaló) számára biztosítottak, azaz a munkavállaló csak
saját vagy közeli hozzátartozója javára veheti igénybe, ugyanakkor harmadik fél számára nem ruházhatja át, harmadik fél pénzeszközeire vonatkozóan kedvezménnyel érintett konverziós megbízást nem adhat.
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Forint bankszámla kondíciók
Látra szóló kamatok
Bankszámla kamat mértéke
Folyószámlahitel kamat mértéke
készfizető kezességvállalás mellett
készfizető kezességvállalás nélkül
Folyószámlahitel éves kezelési költség
Speciális hitelkamat
Kamatelszámolás

Éves kamatláb
Mindenkori jegybanki alapkamat - 1%
Mindenkori jegybanki alapkamat + 5% (THM: 14,30%)
Mindenkori hirdetmény szerinti kamat -4% (THM: 21,25%)
díjmentes
Folyószámlahitel kamat + késedelmi kamat ( 6% )
Havonta

Bankszámlavezetés és megbízások díjai
I. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak
Forintszámla – vezetés
Számlanyitás
Havi zárlati díj
Havi zárlati díj a második, valamint a további forint számlák
esetében
Könyvelési tételdíj
Postaköltség (minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai küldemény esetén)
Számlakivonat pótlása
Számlaegyenleg igazolás és egyéb számlavezetéshez
kapcsolódó igazolási díj,
II. Fizetési forgalom
Jóváírások Forintban
Elszámolás forintszámla javára
Készpénzátutalási megbízásokon (postacsekken) befizetés
bankszámlára
Terhelések Forintban

*

Díjmentes
349 Ft + 100 Ft / hó a főszámlára**
Díjmentes*
Díjmentes*
Díjmentes*
500 Ft/db**
500 Ft/db**

Díjmentes*
A Magyar Posta Zrt. által felszámított díj

Teljesítés forintszámla terhére

Bankon belüli eseti átutalás

*

SpectraNet Internet Banking
/ Mobil Banking segítségével
Home Banking és Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány
használatával
Nem eredeti formanyomtatvány használatával

Díjmentes*
Díjmentes*
0,15% min. 190 Ft, max. 4000 Ft
0,20% min. 800 Ft

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.
** 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.
Hatályos: 2012. január 2-tól  Közzététel napja: 2012. január 2.
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Bankon kívüli eseti átutalás

SpectraNet Internet Banking
/ Mobil Banking segítségével
Home Banking és Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány
használatával
Nem eredeti formanyomtatvány használatával

Díjmentes*
Díjmentes*
0,2% min. 190 Ft, max. 5000 Ft
0,25% min. 800 Ft
*

Állandó átutalás bankon belülre és bankon kívülre

Díjmentes

Csoportos beszedés terhelése

Díjmentes*

Saját számlák közötti átvezetés
Bankon kívüli átutalás VIBER-en keresztül

Díjmentes*
1 000 Ft
Magyar Posta Zrt. vonatkozó díjszabása szerint +
50 Ft/utalvány

Kifizetés postautalvánnyal
Jóváírások devizában
Devizában érkező tétel elszámolása

Díjmentes*

Terhelések devizában
(a felmerülő bankköltséget a Bank a Számlatulajdonosra továbbhárítja)
Bankon kívüli átutalás
Home Banking, SpectraNet Internet Banking / Mobil BankDíjmentes*
ing és Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány használatával
0,25%, min. 10 EUR
Nem eredeti formanyomtatvány használatával
0,30%, min. 15 EUR
Állandó átutalás
Díjmentes*
Bankon belüli átutalás
Home Banking, SpectraNet Internet Banking / Mobil BankDíjmentes*
ing és Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány használatával
0,20%, min. 10 EUR
Nem eredeti formanyomtatvány használatával
0,25%, min. 15 EUR
Állandó átutalás
Díjmentes*
III. Pénztári tranzakciók
Befizetések
Számla devizanemével egyező valutában
1
Számla devizanemétől eltérő valutában
Kifizetések
Számla devizanemével egyező valutában
Számla devizanemétől eltérő valutában

Díjmentes*
„valuta középárfolyam -1%” vételi- ill. „valuta középárfolyam +1%” eladási árfolyam alkalmazásával
Díjmentes*
„valuta középárfolyam -1%” vételi- ill. „valuta középárfolyam +1%” eladási árfolyam alkalmazásával

*

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.
1
A konverzió kizárólag számlán való jóváírással/terheléssel történhet
4
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IV. Csekkforgalom
Utazási csekk jóváírása, vétele
Amex csekk eladás
Csekk átvétel beszedésre
Saját kibocsátású csekk
Csekk kezelési költség
Beváltás UniCredit Hungary Zrt. bankfiókjaiban
Postai beváltás 100.000,-Ft erejéig
Csekk beszedése

pénztáron keresztül valuta közép árfolyam alkalmazásával
pénztáron keresztül valuta közép árfolyam alkalmazásával
Külföldi bankköltség felszámítása mellett
külön megállapodás szerint
*
Díjmentes
Díjmentes*
Díjmentes*

Értékpapírszámla vezetés
Számlavezetési díj
Letétkezelési díj
Alap forgalmazási díj
Részvény

1

Állampapír vásárlás
4
Állampapír eladás
Értékpapír transzfer, belső értékpapír átvezetés (tranzakciónként)
4
Értéktári ill. KELER ügyletek

Díjmentes*
Díjmentes*
Lakossági Kondíciós Lista szerint
0,25% / tranzakció
Állampapír EH –10 bp
Állampapír VH +10 bp
2.000,- Ft
Lakossági Kondíciós Lista szerint

Deviza bankszámlák

Látra szóló kamatok
Bankszámla kamat mértéke
Kamatelszámolás

Éves kamatláb
LIBOR referencia kamat (az adott hónap első banki munkanapján, ezen
értéknapon érvényes kamat)
Negyedévente

Bankszámlavezetés és megbízások díjai
I. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak
Devizaszámla - vezetés
Számlanyitás
Havi zárlati díj
Könyvelési tételdíj
Postaköltség (minden bankszámlakivonat és egyéb, Ügyfélnek küldött postai küldemény esetén)
Számlakivonat pótlása
Számlaegyenleg igazolás és egyéb számlavezetéshez
kapcsolódó igazolási díj,

*

Díjmentes*
Díjmentes*
Díjmentes*
Díjmentes*
500 Ft/db**
500 Ft/db**

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.
** 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.
1
Csak Telefonbank szolgáltatáson keresztül lehetséges.
Hatályos: 2012. január 2-tól  Közzététel napja: 2012. január 2.
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II. Fizetési forgalom
Jóváírások devizában
Devizában érkező tétel elszámolása
Terhelések devizában
(a felmerülő bankköltséget a Bank a Számlatulajdonosra
továbbhárítja)
Bankon kívüli átutalás
Home Banking, SpectraNet Internet Banking / Mobil Banking és Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány használatával
Nem eredeti formanyomtatvány használatával
Állandó átutalás
Bankon belüli átutalás
Home Banking, SpectraNet Internet Banking / Mobil Banking és Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány használatával
Nem eredeti formanyomtatvány használatával
Állandó átutalás
Terhelések forintban
Bankon kívüli átutalás
Home Banking, SpectraNet Internet Banking / Mobil Banking és Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány használatával
Nem eredeti formanyomtatvány használatával
Bankon belüli átutalás
Home Banking, SpectraNet Internet Banking / Mobil Banking és Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány használatával
Nem eredeti formanyomtatvány használatával
III. Pénztári tranzakciók
Befizetések
Számla devizanemével egyező valutában
Számla devizanemétől eltérő valutában
Kifizetések
Számla devizanemével egyező valutában
Számla devizanemétől eltérő valutában

IV. Csekkforgalom
Utazási csekk jóváírása, vétele
Amex csekk eladás
Csekk átvétel beszedésre
Saját kibocsátású csekk
Csekk kezelési költség
Beváltás UniCredit Bank Hungary Zrt. bankfiókjaiban
*

Díjmentes

*

Díjmentes*
0,25% min. 10 EUR
0,30% min. 15 EUR

Díjmentes*
Díjmentes*
0,20% min. 10 EUR
0,25% min. 15 EUR

Díjmentes*

Díjmentes*
0,25%, min. 250 Ft
0,30%, min. 800 Ft
Díjmentes*
0,20%, min. 250 Ft
0,25%, min. 800 Ft

Díjmentes*
„valuta középárfolyam -1%” vételi- ill. „valuta középárfolyam +1%” eladási árfolyam alkalmazásával
Díjmentes*
„valuta középárfolyam -1%” vételi- ill. „valuta középárfolyam +1%” eladási árfolyam alkalmazásával
pénztáron keresztül valuta közép árfolyam alkalmazásával
pénztáron keresztül valuta közép árfolyam alkalmazásával
Külföldi bankköltség felszámítása mellett
külön megállapodás szerint
Díjmentes*

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.
Hatályos: 2012. január 2-tól  Közzététel napja: 2012. január 2.
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Csekk beszedése

Díjmentes*

Elektronikus szolgáltatások
Lakossági Kondíciós Lista szerint
Lakossági Kondíciós Lista szerint (Nonstop csomagra vonatkozóan)
Lakossági Kondíciós Lista szerint

Telefonbank
SpectraNet Internet Banking / Mobil Banking
SMS szolgáltatás
Bankkártya kondíciók
Megnevezés
Kártya Kibocsátói díj /
Tagsági díj
Társkártya Kibocsátói díj /
Tagsági díj
Letiltás díja (magában
foglalja a pótkártya díját)
Pótkártya díja belföldön
Készpénz felvét díja belföldi UniCredit ATM-en
Készpénz felvét díja
K4
külföldi UniCredit ATMen
Sürgősségi kártyakiadás

MasterCard Standard és VISA Classic bankkártya
Díjmentes
1.800 Ft

MasterCard Arany
és VISA Gold bankkártya

K1

4.990 Ft

K2

4.990 Ft

2.000 Ft

K2

2.000 Ft

1.200 Ft

1.200 Ft
Díjmentes

K1

Díjmentes

K1

3 banki munkanap

Díjak esedékessége
A kártya igénylését követő
első gyártásakor.
Évente egy alkalommal,
K3
utólag
Szolgáltatás igénybe vételekor
Szolgáltatás igénybe vételekor
Készpénzfelvételi tranzakció könyvelési napjával
megegyezően
Készpénzfelvételi tranzakció könyvelési napjával
megegyezően

3 banki munkanap

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 fent meghatározott díjat a bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. Az akciós díj normál
díjszabását a mindenkori aktuális Lakossági Kondíciós Lista tartalmazza.
K2: 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.
K3: 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.
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
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HITELKÁRTYA kondíciók kezességvállalás esetén
Megnevezés

UniCredit
Narancs

UniCredit
Kék

UniCredit
Arany

UniCredit
Platinum

Kártya Kibocsátói díj

1.000 Ft

HK1

1.000 Ft

HK1

4.990 Ft

HK1

9.900 Ft

HK1

Társkártya Kibocsátói díj

1.000 Ft

HK1

1.000 Ft

HK1

4.990 Ft

HK1

9.900 Ft

HK1

Kártya Tagsági díj

1.000 Ft

HK1

1.000 Ft

HK1

4.990 Ft

HK1

9.900 Ft

HK1

Társkártya Tagsági
díj

1.000 Ft

HK1

1.000 Ft

HK1

4.990 Ft

HK1

9.900 Ft

HK1

Kamatláb (havi) –
Készfizető kezesség
vállalás esetén *
Teljes hiteldíj mutató
HK2
(THM)
Készfizető
kezesség vállalás
esetén *
Magánszemélyek
részére standard
kondíciókkal meghirdetett THM *

(JB-i alapkamat + 5%)/12

(JB-i alapkamat + 5%)/12

(JB-i alapkamat + 5%)/12

(JB-i alapkamat + 5%)/12

16,94%

16,94%

18,07%

18,05%

43,53%

43,53%

44,99%

44,58%

Hitelfedezeti életbiztosítás díja főkártyára (havi)

0,19%

0,19%

0,19%

0,19%

Kártyalimit módosítás díja

99 Ft

99 Ft

99 Ft

99 Ft

Zárlati díj

Díjmentes

HK3

Díjmentes

HK3

Díjmentes

HK3

Díjmentes

HK3

Kártyaletiltás (magában foglalja a
pótkártya díját)

Díjmentes

HK3

Díjmentes

HK3

Díjmentes

HK3

Díjmentes

HK3

Kártyacsere
Szerződésmódosítási díj (kivéve hitelkeret változtatás) *
Jogosulatlan reklamáció díja - tranzakciónként

1.000 Ft
Díjmentes

HK3

2.000 Ft

1.000 Ft
Díjmentes

HK3

2.000 Ft

1.000 Ft
Díjmentes

HK3

2.000 Ft

Díjmentes
Díjmentes

HK3

Díjmentes

SMS díja (üzenetenHK3
HK3
HK3
HK3
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
Díjmentes
ként)

Díjak esedékessége
A kártya igénylést követő
első aktiváláskor
A kártya igénylést követő
első aktiváláskor
Évente egy alkalommal,
utólag, a kártya forduló
hónapjában
Évente egy alkalommal,
utólag, a kártya forduló
hónapjában
Bankkártya Üzletszabályzatban részletezett esetekben, fordulónapon

Az erre vonatkozó szerződés alapján, a fordulónapon fennálló tartozás alapján - fordulónapon
Szolgáltatás igénybe vételekor
Havonta, az elszámolási
időszak fordulónapján
Szolgáltatás igénybe vételekor
Szolgáltatás igénybe vételekor
Szolgáltatás igénybe vételekor
Reklamáció kivizsgálását
követően
A szolgáltatás igénybe
vételét követő hónap első
napjától

HK1: A díj számítási módja: A kártyához tartozó hitelkeret 0,5%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett
összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció visszavonásig érvényes.
HK2: A THM értéke UniCredit Narancs és UniCredit Kék hitelkártya esetében 375.000 Ft míg UniCredit Arany hitelkártya esetében 750 000 FT, UniCredit Platina hitelkártya esetében pedig 1.000.000 Ft hitelkeret összegre vetítve került kiszámításra
HK3: A fent meghatározott díjat a bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. Az akciós díj normál díjszabását a mindenkori aktuális, az UniCredit Bank Hungary Zrt. hitelkártyabirtokos lakossági ügyfelei részére meghirdetett kondíciós listája tartalmazza.
A kezességvállalás mellett kibocsátott hitelkártyákra vonatkozó további kamatok, díjak és jutalékok mértékét a mindenkori aktuális, az UniCredit Bank Hungary Zrt. hitelkártyabirtokos lakossági ügyfelei részére meghirdetett kondíciós listája tartalmazza.
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HITELKÁRTYA kondíciók kezességvállalás nélkül
UniCredit
Narancs
Kibocsátói díj

Díjmentes

Teljes hiteldíj mutató
HK5
(THM)
Készfizető
kezesség vállalás
nélkül *

HK4

43,53%

UniCredit
Kék
Díjmentes

43,53%

HK4

UniCredit
Arany
Díjmentes

44,99%

HK4

UniCredit
Platina
9.900 Ft

HK4

Díjak esedékessége

A kártya igénylést követő
első aktiváláskor

43,64%

HK4: A fent meghatározott díjat a bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. Az akciós díj normál díjszabását a mindenkori aktuális, az UniCredit Bank Hungary Zrt. hitelkártyabirtokos lakossági ügyfelei részére meghirdetett
kondíciós listája tartalmazza.
HK5: A THM (Teljes Hiteldíj Mutató) értéke UniCredit Narancs és UniCredit Kék hitelkártya esetében 375 000 forint míg
UniCredit Arany hitelkártya esetében 750 000 forint, UniCredit Platina hitelkártya esetében pedig 1 000 000 forint hitelkeret
összegre vetítve került kiszámításra. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a vonatkozó, hatályos jogszabályok
figyelembevételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. A kezességvállalás nélkül kibocsátott hitelkártyákra vonatkozó további kamatok, díjak és jutalékok mértékét a mindenkori aktuális, az UniCredit Bank Hungary Zrt.
hitelkártyabirtokos lakossági ügyfelei részére meghirdetett kondíciós listája tartalmazza.

Hitel Kondíciók

Egyenlő tőketörlesztéses hitelek kondíciói
(2009.01.31-ig folyósított lakáscélú/szabadcélú jelzáloghitel illetve nem jelzáloggal fedezett, 2007. július
15-ig folyósított szabadcélú hitel esetén)
Devizanem:
Hitelkamat:
Törlesztés gyakorisága:
Törlesztés módja:
Kamatfizetés:
Futamidő:
Folyósítási jutalék:
Éves kezelési költség:

HUF/EUR/CHF
BUBOR/LIBOR +2,5%
havi/negyedéves/éves
egyenlő tőketörlesztés
havonta/negyedévente
2-30 év
0,5%
0%

Annuitásos hitelek kondíciói:
I. UniCredit Személyi kölcsön (HUF)
Folyósítási jutalék
Hitelkamat

THM:
0%
Hirdetmény szerinti hitelkamat – 1%

26,18%

II. UniCredit Szabad Felhasználású Jelzáloghitelek ( HUF)
Folyósítási jutalék
0%
Hitelkamat
Hirdetmény szerinti hitelkamat – 1,50%

11,92% - 14,71%

III. UniCredit Lakáscélú – piaci kamatozással ( HUF)
Folyósítási jutalék
0%
Hitelkamat
Hirdetmény szerinti hitelkamat–1,25%

12,79% - 14,36%
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A jelen Kondíciós listában nem szereplő díjtételek esetén az UniCredit Bank Hirdetménye magánszemélyek részére az adott termékre meghatározott mindenkori díjai az irányadók. A jelölt kedvezmények
az előbbi Hirdetmény adott termék szerinti díjtételekből értendők. A felszámított díjak esedékességét az
UniCredit Bank Hirdetménye magánszemélyek részére tartalmazza.
A jelen kondíciókban megjelölt kedvezmények nem vonhatóak össze más, akcióban szereplő engedményekkel!
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 THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
A THM értéke UniCredit Narancs és UniCredit Kék hitelkártya esetében 375 000 Ft, míg UniCredit
Arany hitelkártya esetében 750 000 Ft, UniCredit Platina hitelkártya esetében pedig 1 000 000 Ft hitelkeret összegre vetítve került kiszámításra.
A Bank a Kondíciós listában feltüntetett, a hitelkártyaszerződés kölcsönszerződés részére vonatkozó, *gal jelölt díjakat évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves átlagos infláció
mértékében emeli, mely emeléstől az ügyfél számára a Bank kedvező irányba eltérhet. A Bank a Kondíciós listában feltüntetett, a hitelkártyaszerződés bankkártyaszerződés részére vonatkozó, *-gal nem jelölt díjakat 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.

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.
1

A VDCS TOP csomaggal rendelkező ügyfelek a Premium Banking ügyfélstátusz megléte nélkül jogosultak Premium Banking Bázis és Plusz csomagokra szerződni.

1

A Premium Banking ügyfélstátusz feltételének leírása a „Lakossági Hirdetmény és Kondíciós Lista – Premium Banking Bázis és
Plusz csomaggal rendelkező ügyfelek részére” hirdetményben találhatóak.
Hatályos: 2012. január 2-tól  Közzététel napja: 2012. január 2.
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