Hatálybalépés napja 2013. október 1. Közzététel napja: 2013. augusztus 1. (04/13)

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

FORINT BETÉTEK
Forint akciós betétek
9 hónapos akciós forintbetét
Megbízási időszak:
2009. március 16. – 2009. június 10.
Az első betéti periódusra érvényes kamat:
Betéti
összeg
(Ft)

250.000-1 millió

Futamidő

Éves kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

9 hónap

11,00%

11,15%

8,50%

1 millió–2,5 millió

2,5 millió–5 millió

Éves kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

Éves kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

Éves kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

11,00%

11,00%

12B

11,00%

11,15%

8,60%

11,15%

8,70%

5 millió felett

13B

11,15%

8,80%

A lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra lekötésre kerül, míg az adott
periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra.
Az első betéti periódust követően az akciós betét kamatozása az újabb kamatperiódus kezdete napján
hatályos Hirdetmény jelen termékre és az azonos összegsávra vonatkozóan közzétett lekötött betéti
kamattal egyezik meg.
Rugalmas betéti konstrukció:
A 9 hónapos HUF akciós betétre, a lejárat előtti rész/teljes felmondása esetén, a Bank a kitöltött futamidőre
felmondási kamatot fizet, melynek mértéke 9,00%.
A legkisebb kivehető összeg: 50.000,-Ft. A betétlekötés megszűnik, amennyiben a fennmaradó betétösszeg
nem éri el a 250.000 forintot.
U

12 hónapos akciós forintbetét
Megbízási időszak:
2009. január 26. – 2009. június 10.
Az első betéti periódusra érvényes kamat:
Betéti
összeg
(Ft)

250.000-1 millió

Futamidő

Éves kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

12 hónap

11,00%

11,00%

8,60%

1 millió–2,5 millió

2,5 millió–5 millió

Éves kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

Éves kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

Éves kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

11,00%

11,00%

12B

11,00%

11,00%

8,70%

11,00%

8,80%

5 millió felett

13B

11,00%

8,90%

A lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra lekötésre kerül, míg az adott
periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra.
Az első betéti periódust követően az akciós betétek kamatozása az újabb kamatperiódus kezdete napján
hatályos Hirdetmény forintbetétek II.1 pontjában közzétett, azonos futamidejű és azonos összegű betéti
termékre vonatkozóan közzétett lekötött betéti kamattal egyezik meg.
Termékeinkről és szolgáltatásainkról további információt a www.unicreditbank.hu címen találnak,
valamint a 06-40-50-40-50 telefonszámon.
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Rugalmas betéti konstrukció:
A 12 hónapos akciós forintbetétre, a lejárat előtti rész/teljes felmondása esetén, a Bank a kitöltött futamidőre
felmondási kamatot fizet, melynek mértéke 9,00%.
A legkisebb kivehető összeg: 50.000,-Ft. A betétlekötés megszűnik, amennyiben a fennmaradó betétösszeg
nem éri el a 250.000 forintot.
U

2 éves akciós forintbetét
Megbízási időszak:

2009. február 26. – 2009. május 14.

Az első betéti periódusra érvényes kamat:
Betéti összeg
(Ft)

250.000-1 millió

Futamidő

Éves
kamatláb/EBKM

2 éves

10,00%

1 millió–2,5 millió

2,5 millió–5 millió

Éves
kamatláb/EBKM

Éves
kamatláb/EBKM

10B

9,54%

10,00%

9,54%

10,00%

5 millió felett

11B

Éves
kamatláb/EBKM

9,54%

10,00%

9,54%

A lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra lekötésre kerül, míg az adott
periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra.
Az első betéti periódust követően az akciós betét kamatozása az újabb kamatperiódus kezdete napján
hatályos Hirdetmény jelen termékre és az azonos összegsávra vonatkozóan közzétett lekötött betéti
kamattal egyezik meg.
Rugalmas betéti konstrukció:
A 2 éves HUF akciós betétre, a lejárat előtti rész/teljes felmondása esetén, a Bank a kitöltött futamidőre
felmondási kamatot fizet, melynek mértéke 8,00%.
A legkisebb kivehető összeg: 50.000,-Ft. A betétlekötés megszűnik, amennyiben a fennmaradó betétösszeg
nem éri el a 250.000 forintot.
U

3 hónapos akciós forintbetét – bankon kívüli forrásból származó lekötésre
Megbízási időszak:
2008. október 15. – december 31.
A Bank 3 hónapos akciós betétlekötés esetén az alábbiakban részletezett mértékű kamatot fizet.
Az akciós betétlekötés igénybevételének feltétele, hogy az így lekötni szándékozott összeg Bankon kívüli
forrásból származik, és az ügyfél növeli az UniCredit Banknál meglévő megtakarításainak (betét és
értékpapír, beleértve a folyószámla egyenleget) záró állományának összegét a lekötés összegével.
Az akciós betét lekötési minimumösszege 200.000 Ft.
Az első betéti periódusra érvényes kamat:
Betéti
összeg
(Ft)

200.000-1 millió*

Futamidő
3 hónap

1 millió–2,5 millió*

2,5 millió–5 millió*

Éves kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

Éves kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

Éves kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

Éves kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

13,50%

13,50%

13,50%

13,50%

14,20%

9,30%

6B

14,20%

9,40%

14,20%

9,50%

5 millió felett

7B

14,20%

9,60%

A lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra lekötésre kerül, míg az adott
periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra.
Az akciós betét kamata a 3 hónapos futamidőt követően oly módon kerül jóváírásra, hogy az akciós betét
lekötésének napján érvényes, azonos futamidőre és összegsávra kínált standard lekötött betéti kamaton
felül a bank kamatprémiumot fizet. A kamatprémium mértéke: az akciós betét kamatának és azonos
futamidőre és összegsávra kínált standard lekötött betéti kamatnak a különbsége. A kamatprémium az első
betéti periódust követően a kamatfizetéssel együtt kerül kifizetésre.
Amennyiben az ügyfél a feltételt nem teljesíti, a kamatprémium nem kerül kifizetésre.
Termékeinkről és szolgáltatásainkról további információt a www.unicreditbank.hu címen találnak,
valamint a 06-40-50-40-50 telefonszámon.
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Az első betéti periódust követően az akciós betét kamatozása az újabb kamatperiódus kezdete napján
közzétett, az azonos futamidőre járó stanard lekötött betéti kamatok kamatával egyezik meg.
Rugalmas betéti konstrukció:
A 3 hónapos akciós forintbetétre, lejárat előtti rész/teljes felmondása esetén, a Bank a kitöltött futamidőre
felmondási kamatot fizet, melynek mértéke az aktuális kamatperiódusra érvényes kamattal egyezik meg. (Az
első betéti periódusban a betét lejárat előtti rész/teljes felmondása esetén a felmondási kamat a
kamatprémium nélküli értékkel egyezik meg)
A legkisebb kivehető összeg: 50.000,-Ft. A betétlekötés megszűnik, amennyiben a fennmaradó betétösszeg
nem éri el a 200.000 forintot.
U

Egy ügyfél legfeljebb 30 millió forintot köthet le összesen 3 hónapos akciós betétekben.
3 hónapos egyszeri lekötésű akciós forint betét – bankon kívüli forrásból származó lekötésre
Megbízási időszak:
2008. október 15. – december 31.
A Bank 3 hónapos egyszeri lekötésű akciós betétlekötés esetén az alábbiakban részletezett mértékű
kamatot fizet.
Az akciós betétlekötés igénybevételének feltétele, hogy az így lekötni szándékozott összeg Bankon kívüli
forrásból származik, és az ügyfél növeli az UniCredit Banknál meglévő megtakarításainak (betét és
értékpapír, beleértve a folyószámla egyenleget) záró állományának összegét a lekötés összegével.
Az szerinti akciós betét lekötési minimumösszege 200.000 Ft.
A betéti periódusra érvényes kamat:
Betéti összeg (Ft)

200.000-1 millió*

Futamidő
3 hónap

1 millió–2,5 millió*

2,5 millió–5 millió*

Éves kamatláb/EBKM

Éves kamatláb/EBKM

Éves kamatláb/EBKM

Éves kamatláb/EBKM

13,50%

13,50%

13,50%

13,50%

8B

13,50%

13,50%

13,50%

5 millió felett

9B

13,50%

A lekötött betét összege a lekötési periódus végén az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra.
Az akciós betét kamata a 3 hónapos futamidőt követően oly módon kerül jóváírásra, hogy az akciós betét
lekötésének napján meghirdetett azonos futamidőre járó lekötött betéti kamaton felül a bank
kamatprémiumot fizet. A kamatprémium mértéke: az akciós betét kamatának és az azonos futamidőre járó
standard lekötött betét kamatának a különbsége. Ily módon az Ügyfél részére a Bank a fenti táblázatban
meghatározott kamatot fizeti a 3 hónapos betéti periódusra. A kamatprémium a betéti periódust követően a
kamatfizetéssel együtt kerül kifizetésre.
Amennyiben az ügyfél a feltételt nem teljesíti, a kamatprémium nem kerül kifizetésre.
Rugalmas betéti konstrukció:
A 3 hónapos akciós forint betétre, lejárat előtti rész/teljes felmondás esetén, a Bank a kitöltött futamidőre
felmondási kamatot fizet, a felmondási kamat mértéke a kamatprémium nélküli értékkel egyezik meg. A
legkisebb kivehető összeg: 50.000,-Ft. A betétlekötés megszűnik, amennyiben a fennmaradó betétösszeg
nem éri el a 200.000 forintot. Egy ügyfél legfeljebb 30 millió forintot köthet le összesen a 3 hónapos akciós
betétekben.
U

6 hónapos akciós forintbetét
Megbízási időszak:
2008. október 30. – december 31.
Az első betéti periódusra érvényes kamat:
Betéti
összeg
(Ft)

250.000-1 millió*

Futamidő

Éves kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

6 hónap

12,00%

12,36%

9,50%

1 millió–2,5 millió*

2,5 millió–5 millió*

Éves kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

Éves kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

Éves kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

12,00%

12,00%

12B

12,00%

12,36%

9,60%

12,36%

9,70%

5 millió felett

13B

12,36%

9,80%

Termékeinkről és szolgáltatásainkról további információt a www.unicreditbank.hu címen találnak,
valamint a 06-40-50-40-50 telefonszámon.
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A lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra lekötésre kerül, míg az adott
periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra.
Az első betéti periódust követően az akciós betétek kamatozása az újabb kamatperiódus kezdete napján, az
azonos futamidejű és azonos összegű betéti termékre vonatkozóan közzétett lekötött betéti kamattal egyezik
meg.
A 6 hónapos akciós forintbetétek lejárat előtti felmondása esetén a Bank a kitöltött futamidőre felmondási
kamatot fizet, jelenleg évi 0,25%-ot.
24 hónapos betét
Megbízási időszak:

2006. augusztus 3. – augusztus 31.

250.000-1 Mio*

24 hónap

1 Mio–2,5 Mio*

2,5 Mio–5 Mio*

5 Mio felett

Éves kamatláb/EBKM

Éves kamatláb/EBKM

Éves kamatláb/EBKM

Éves kamatláb/EBKM

7,245%

7,245%

7,245%

7,00%

7,00%

7,00%

7,245%

7,00%

A 24 hónapos HUF betét lejárat előtti rész/teljes felmondása esetén, a Bank a kitöltött futamidőre felmondási kamatot
fizet, mértéke évi 7,245%, és részfelmondás esetén a 24 hónapos lejárat végén, teljes felmondás esetén a felmondást
követő első banki munkanapon kerül kifizetésre.
Jelen termékre egy napon csak egy betétlekötési megbízás volt adható.

15 hónapos akciós Rugalmas Betét
Megbízási időszak:
2007. augusztus 6. – augusztus 30.
A Bank 15 hónapos akciós betétlekötés esetén az alábbiakban részletezett mértékű kamatot fizet.
Az akciós betétlekötés igénybevételének feltételei:
- Az így lekötni szándékozott összeg Bankon kívüli forrásból származik, azaz az ügyfél növeli a 2007.
július 31-én az UniCredit Banknál meglévő megtakarításainak (betét és értékpapír) összegét.
- A futamidő minden hónapjában 2 db csoportos beszedési megbízás, vagy 2 db elektronikus-, vagy
állandó átutalási megbízás teljesülése és
- A betétlekötés ideje alatt havonta legalább 50.000 Ft, egyösszegű jóváírás az ügyfél bankszámláján
Az első két megbízás, és az első jóváírás teljesülésének határideje a betétlekötés kezdő napjától számított
harminc nap.
A) A 15 hónapos betéti periódus első két hónapjára érvényes kamat:
250.000-1 Mio
Éves
kamatláb/EBKM
11,00%

6,83%

1 Mio–2,5 Mio
Éves
kamatláb/EBKM
11,00%

6,83%

2,5 Mio–5 Mio
Éves
kamatláb/EBKM
11,00%

6,83%

5 Mio felett
Éves
kamatláb/EBKM
11,00%

6,83%

A lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra lekötésre kerül, míg az adott
periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra.
Az akciós betét kamata a 15 hónapos futamidőt követően utólag kerül jóváírásra oly módon, hogy az akciós
betét lekötésének napján érvényes Hirdetmény II.1. pontjának megfelelő lekötött betéti kamaton felül
kamatprémiumot fizet.
B) 2007. augusztus 6-30-ig hatályos Hirdetmény szerint:
250.000-1 Mio*
1 Mio–2,5 Mio*
2,5 Mio–5 Mio*
Éves
kamatláb/EBKM

Éves
kamatláb/EBKM

Éves
kamatláb/EBKM

5 Mio felett
Éves
kamatláb/EBKM

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

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

(*A megjelölt felső értékhatárokra a következő sáv magasabb kamata érvényes)
A kamatprémium mértéke: az A) pontban meghatározott akciós betét első két hónapra vonatkozó kamatának
és a B) pontban meghatározott lekötött betét kamatának különbsége. Ily módon az Ügyfél részére a Bank a
A) pontban meghatározott kamatot fizeti a 15 hónapos betéti periódus első 2 hónapjára, míg a lekötési
periódus 3-15. hónapjaiban a B) pontban meghatározott standard kamatok érvényesek. A kamatprémium az
első betéti periódust követően a kamatfizetéssel együtt kerül kifizetésre.
Ezen felül a Bank a lekötési periódus végén egy havi kamat után fizetendő adó összegének megfelelő
visszatérítést ad kamatfelár formájában a Banknál elhelyezett akciós betétállomány után a betéti periódus
utolsó hónapjára vonatkozóan.
Amennyiben az ügyfél a teljes futamidő alatt nem teljesíti a fenti feltételeket, a kamatprémium nem kerül
kifizetésre, illetve nem jár az egy havi kamat után fizetendő adó összegének megfelelő összegű
visszatérítés.
Az első betéti periódust követően az akciós betét kamatozása az újabb kamatperiódus kezdete napján
hatályos Hirdetmény II.1 pontban közzétett lekötött betéti kamatok kamatával egyezik meg.
Rugalmas betéti konstrukció:
A 15 hónapos HUF akciós betétre, lejárat előtti rész/teljes felmondása esetén, a Bank a kitöltött futamidőre
felmondási kamatot fizet, melynek mértéke az aktuális kamatperiódusra érvényes kamattal egyezik meg. (A
futamidő első 2 hónapjában a lekötött betét rész felmondása esetén a Bank időarányos kamatprémiumot
fizet a betétösszegre)
A legkisebb kivehető összeg: 50.000,-Ft. A betétlekötés megszűnik, amennyiben a fennmaradó betétösszeg
nem éri a 250.000 forintot.
Az első betéti periódust követően az akciós betét kamatozása az újabb kamatperiódus kezdete napján a B)
pontban meghatározott kamatokkal egyezik meg.
15 hónapos akciós Rugalmas Betét
Megbízási időszak:
2007. augusztus 30. – október 15.
Mindenben megegyzezik a 2007. augusztus 6. – augusztus 30. között forgalmazott 15 hónapos akciós
betéttel, kivéve:
Az akciós betétlekötés igénybevételének feltételei:
- Az így lekötni szándékozott összeg Bankon kívüli forrásból származik, azaz az ügyfél növeli a 2007.
augusztus 27-én az UniCredit Banknál meglévő megtakarításainak (betét és értékpapír) összegét.
- A futamidő minden hónapjában 2 db csoportos beszedési megbízás, vagy 2 db elektronikus-, vagy 2
db állandó átutalási megbízás teljesülése VAGY a betétlekötés ideje alatt havonta legalább 50.000
Ft, egyösszegű jóváírás az ügyfél bankszámláján
12 hónapos akciós forint betét
Megbízási időszak:
2007. augusztus 6. – augusztus 30.
A Bank 12 hónapos akciós forint betétet kínál az alábbiakban részletezett mértékű kamatokkal; 2 havi
kamatadó összegének megfelelő visszatérítés mellett, a betéti periódus első 2 hónapjára járó
kamatösszegre számítottan, az első betéti periódust követően.
Az akciós betétlekötés igénybevételének feltételei:
- a futamidő minden hónapjában 2 db csoportos beszedési megbízás, vagy 2 db elektronikus-, vagy
állandó átutalás teljesülése, és
- a betétlekötés ideje alatt havonta 50.000 Ft jóváírás az ügyfél bankszámláján egyösszegben.
Az első két megbízás, és az első jóváírás teljesülésének határideje a betétlekötés kezdő napjától számított
harminc nap.

Termékeinkről és szolgáltatásainkról további információt a www.unicreditbank.hu címen találnak,
valamint a 06-40-50-40-50 telefonszámon.
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Az első betéti periódusra érvényes kamat:
250.000-1 Mio
Éves
kamatláb/EBKM

1 Mio–2,5 Mio
Éves
kamatláb/EBKM

2,5 Mio–5 Mio
Éves
kamatláb/EBKM

5 Mio felett
Éves
kamatláb/EBKM

6,35%

6,40%

6,45%

6,50%

6,35%

6,40%

6,45%

6,50%

A lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra lekötésre kerül, míg az adott
periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra.
Az akciós betét kamata a 12 hónapos futamidőt követően utólag kerül jóváírásra oly módon, hogy az Ügyfél
részére a Bank a fenti táblázatban meghatározott mértékű kamatot fizeti az első betéti periódusra.
Ezen felül a Bank a lekötési periódus végén két havi kamat után fizetendő adó összegének megfelelő
visszatérítést ad kamatfelár formájában a Banknál elhelyezett akciós betétállomány után a betéti periódus
első két hónapjára vonatkozóan.
Amennyiben az ügyfél a teljes futamidő alatt nem teljesíti a fenti feltételeket, nem jár a két havi kamat után
fizetendő adó összegének megfelelő összegű visszatérítés.
Az első betéti periódust követően az akciós betét kamatozása az újabb kamatperiódus kezdete napján
hatályos Hirdetmény II.1 pontban közzétett lekötött betéti kamatok kamatával egyezik meg.
Rugalmas betéti konstrukció:
A 12 hónapos HUF akciós betétre, a lejárat előtti rész/teljes felmondása esetén, a Bank a kitöltött futamidőre
felmondási kamatot fizet, melynek mértéke az első betéti periódusra meghatározott akciós kamattal egyezik
meg.
A legkisebb kivehető összeg: 50.000,-Ft. A betétlekötés megszűnik, amennyiben a fennmaradó betétösszeg
nem éri el a 250.000 forintot.
12 hónapos akciós forint betét
Megbízási időszak:
2007. augusztus 30 – október 15.
Mindenben megegyzezik a 2007. augusztus 6. – augusztus 30. között forgalmazott 12 hónapos akciós
betéttel, kivéve:
Az akciós betétlekötés igénybevételének feltételei:
A futamidő minden hónapjában,
o 2 db csoportos beszedési megbízás, vagy
o 2 db elektronikus-, vagy
o 2 db állandó átutalási megbízás teljesülése, vagy
o A betétlekötés ideje alatt havonta legalább 50.000 Ft, egyösszegű jóváírás az ügyfél
bankszámláján.
Csoportos beszedés választása esetén, amenyiben az ügyfél ezzel még nem rendelkezik, a megbízást a
betétlekötéssel egyidejűleg szükséges megadni, de teljesülésének határideje a betétlekötés kezdő napjától
számított kilencven nap.
Az első betéti periódusra érvényes kamat:
250.000-1 Mio
Éves
kamatláb/EBKM
7,00%

7,00%

1 Mio–2,5 Mio
Éves
kamatláb/EBKM
7,00%

7,00%

2,5 Mio–5 Mio
Éves
kamatláb/EBKM
7,00%

7,00%

5 Mio felett
Éves
kamatláb/EBKM
7,00%

7,00%

A lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra lekötésre kerül, míg az adott
periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra.

Termékeinkről és szolgáltatásainkról további információt a www.unicreditbank.hu címen találnak,
valamint a 06-40-50-40-50 telefonszámon.
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12 hónapos akciós forint betét
Megbízási időszak:
2007. október 17. – 2008. március 25.
A Bank 12 hónapos akciós forint betétet kínált az alábbiakban részletezett mértékű kamatokkal. Egy ügyfél
legfeljebb 20 millió Ft-ot köthetett le ebben az akciós betétben.
Az első betéti periódusra érvényes kamat:
250.000-1 Mio
Éves
kamatláb/EBKM
12 hónap

6,75%

6,75%

1 Mio–2,5 Mio
Éves
kamatláb/EBKM
6,75%

6,75%

2,5 Mio–5 Mio
Éves
kamatláb/EBKM
6,75%

6,75%

5 Mio felett
Éves
kamatláb/EBKM
6,75%

6,75%

A lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra lekötésre kerül, míg az adott
periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra.
Amennyiben az ügyfél a betétlekötéssel egyidejűleg megbízást adott minimum 250.000 Ft értékben bármely,
a Bank által forgalmazott befektetési alap vásárlására, a Bank az alábbi kamatot fizeti:
Az első betéti periódusra érvényes kamat:
250.000-1 Mio
Éves
kamatláb/EBKM
12 hónap

7,25%

7,25%

1 Mio–2,5 Mio
Éves
kamatláb/EBKM
7,25%

7,25%

2,5 Mio–5 Mio
Éves
kamatláb/EBKM
7,25%

7,25%

5 Mio felett
Éves
kamatláb/EBKM
7,25%

7,25%

A lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra lekötésre kerül, míg az adott
periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra.
Az első betéti periódust követően az akciós betét kamatozása az újabb kamatperiódus kezdete napján
hatályos Hirdetmény II.1 pontban közzétett lekötött betéti kamatok kamatával egyezik meg.
Rugalmas betéti konstrukció:
A 12 hónapos HUF akciós betétre, a lejárat előtti rész/teljes felmondása esetén, a Bank a kitöltött futamidőre
felmondási kamatot fizet, melynek mértéke a fenti akciós kamatokkal egyezik meg.
A legkisebb kivehető összeg: 50.000,-Ft. A betétlekötés megszűnik, amennyiben a fennmaradó betétösszeg
nem éri el a 250.000 forintot.
12 hónapos akciós forint betét
Megbízási időszak:
2008. március 26. – május 2.
A Bank 12 hónapos akciós forint betétet kínált az alábbiakban részletezett mértékű kamatokkal, amennyiben
az ügyfél a betétlekötéssel egyidejűleg megbízást adott minimum 250.000 Ft értékben bármely, a Bank által
forgalmazott befektetési alap vásárlására. Egy ügyfél legfeljebb 20 millió Ft-ot köthet le az akciós betétben.
Az első betéti periódusra érvényes kamat:
Betéti
összeg
(Ft)

250.000-1 millió

1 millió–2,5 millió

2,5 millió–5 millió

5 millió felett

Futamidő

Éves
kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

Éves
kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

Éves
kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

Éves
kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

12 hónap

8,75%

8,75%

7,90%

8,75%

8,75%

8,00%

8,75%

8,75%

8,10%

8,75%

8,75%

8,20%

Termékeinkről és szolgáltatásainkról további információt a www.unicreditbank.hu címen találnak,
valamint a 06-40-50-40-50 telefonszámon.
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A lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra lekötésre kerül, míg az adott
periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra.
Az első betéti periódust követően az akciós betét kamatozása az újabb kamatperiódus kezdete napján
hatályos Hirdetmény II.1 pontban közzétett lekötött betéti kamatok kamatával egyezik meg.
Rugalmas betéti konstrukció:
A 12 hónapos HUF akciós betétre, a lejárat előtti rész/teljes felmondása esetén, a Bank a kitöltött futamidőre
felmondási kamatot fizet, melynek mértéke a táblázat szerinti akciós kamattal egyezik meg.
A legkisebb kivehető összeg: 50.000,-Ft. A betétlekötés megszűnik, amennyiben a fennmaradó betétösszeg
nem éri el a 250.000 forintot.
2 éves akciós forint betét
Megbízási időszak:

2008. május 5. – június 20.

A Bank 2 éves akciós forint betétet kínált az alábbiakban részletezett mértékű kamatokkal:
Az első betéti periódusra érvényes kamat:
Betéti összeg
(Ft)

250.000-1 millió

1 millió–2,5 millió

2,5 millió–5 millió

5 millió felett

Futamidő

Éves
kamatláb/EBKM

Éves
kamatláb/EBKM

Éves
kamatláb/EBKM

Éves
kamatláb/EBKM

2 éves

9,00%

8,63%

9,00%

8,63%

9,00%

8,63%

9,00%

8,63%

A lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra lekötésre kerül, míg az adott
periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra.
Az első betéti periódust követően az akciós betét kamatozása az újabb kamatperiódus kezdete napján
hatályos Hirdetmény jelen termékre vonatkozóan közzétett lekötött betéti kamatával egyezik meg.
Rugalmas betéti konstrukció:
A 2 éves HUF akciós betétre, a lejárat előtti rész/teljes felmondása esetén, a Bank a kitöltött futamidőre
felmondási kamatot fizet, melynek mértéke a táblázat szerinti akciós kamattal egyezik meg.
A legkisebb kivehető összeg: 50.000,-Ft. A betétlekötés megszűnik, amennyiben a fennmaradó betétösszeg
nem éri el a 250.000 forintot.
1 éves akciós forint betét
Megbízási időszak:

2008. június 23. – július 18.

A Bank 1 éves akciós forint betétet kínált az alábbiakban részletezett mértékű kamatokkal:
Az első betéti periódusra érvényes kamat:
Betéti összeg
(Ft)

250.000-1 millió

1 millió–2,5 millió

2,5 millió–5 millió

5 millió felett

Futamidő

Éves
kamatláb/EBKM

Éves
kamatláb/EBKM

Éves
kamatláb/EBKM

Éves
kamatláb/EBKM

1 éves

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

9,00%

A lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra lekötésre kerül, míg az adott
periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra.
Az első betéti periódust követően az akciós betét kamatozása az újabb kamatperiódus kezdete napján
hatályos Hirdetményben közzétett II.1 pont szerinti 12 hónapos lekötött betét kamatával egyezik meg.

Termékeinkről és szolgáltatásainkról további információt a www.unicreditbank.hu címen találnak,
valamint a 06-40-50-40-50 telefonszámon.
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Rugalmas betéti konstrukció:
A 1 éves HUF akciós betétre, a lejárat előtti rész/teljes felmondása esetén, a Bank a kitöltött futamidőre
felmondási kamatot fizet, melynek mértéke az aktuális kamatperiódusra érvényes kamattal egyezik meg.
A legkisebb kivehető összeg: 50.000,-Ft. A betétlekötés megszűnik, amennyiben a fennmaradó betétösszeg
nem éri el a 250.000 forintot.
2 éves akciós forint betét
Megbízási időszak:

2008. augusztus 18. – szeptember 2.

A Bank 2 éves akciós forint betétet kínált az alábbiakban részletezett mértékű kamatokkal:
Az első betéti periódusra érvényes kamat:
Betéti összeg
(Ft)

250.000-1 millió

1 millió–2,5 millió

2,5 millió–5 millió

5 millió felett

Futamidő

Éves
kamatláb/EBKM

Éves
kamatláb/EBKM

Éves
kamatláb/EBKM

Éves
kamatláb/EBKM

2 éves

9,00%

8,63%

9,00%

8,63%

9,00%

8,63%

9,00%

8,63%

A lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra lekötésre kerül, míg az adott
periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra.
Az első betéti periódust követően az akciós betét kamatozása az újabb kamatperiódus kezdete napján
hatályos Hirdetmény jelen termékre vonatkozóan közzétett lekötött betéti kamatával egyezik meg.
Rugalmas betéti konstrukció:
A 2 éves HUF akciós betétre, a lejárat előtti rész/teljes felmondása esetén, a Bank a kitöltött futamidőre
felmondási kamatot fizet, melynek mértéke az aktuális kamatperiódusra érvényes kamattal egyezik meg.
A legkisebb kivehető összeg: 50.000,-Ft. A betétlekötés megszűnik, amennyiben a fennmaradó betétösszeg
nem éri el a 250.000 forintot.
2 hónapos akciós „Forduló” forintbetét
A Bank a Lakossági Betéti Hirdetmény I.1.A. pontjában rögzített, 2 hónapos akciós forintbetét tekintetében,
a 2011. november 14. napjától 2012. október 19. napjáig kezdeményezett betétlekötések esetén a 2.
kamatperiódusra - amennyiben az I.1.A. pontban előírt feltételek teljesülnek - akciós betéti kamatot hirdet
meg. Ezen betétek 2. kamatperiódusára a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat mínusz 0,25 százalék
mértékű kamat érvényes*. A konstrukcióban más betétből nem helyezhető el megtakarítás.
*2012. október 19-én 6,50%-0,25%=6,25%. A mindenkor irányadó jegybanki alapkamat elérhető a
www.mnb.hu oldalon.
A második betéti periódusra érvényes kamat:
Betéti
összeg
(Ft)

250.000-1 millió*

1 millió–2,5 millió*

2,5 millió–5 millió*

5 millió felett

Futamidő

Éves kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

Éves kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

Éves kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

Éves kamatláb/EBKM/Nem
akciós EBKM

2 hónap

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

6,42%

3,85%

6,42%

3,95%

6,42%

4,05%

6,42%

4,15%

(*A megjelölt felső értékhatárokra a következő sáv magasabb kamata érvényes)
A lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra lekötésre kerül, míg az adott
periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra.
Termékeinkről és szolgáltatásainkról további információt a www.unicreditbank.hu címen találnak,
valamint a 06-40-50-40-50 telefonszámon.
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A második betéti periódust követően az akciós betétek kamatozása az újabb kamatperiódus kezdete napján
hatályos Hirdetmény Forintbetétek fejezetének II.1 pontjában közzétett, az azonos futamidőre járó lekötött
betéti kamatok kamatával egyezik meg. Az első betéti periódust követően a 200.000-250.000* forint közötti
lekötésekre a Bank a hatályos Hirdetmény Forintbetétek fejezete II.1. pontja táblázatának legalsó
összegsávjában meghirdetett kamatot fizeti.
A jelen betétek lejárat előtti felmondása esetén a Bank a kitöltött futamidőre felmondási kamatot fizet,
jelenleg évi 0,25%-ot.

Termékeinkről és szolgáltatásainkról további információt a www.unicreditbank.hu címen találnak,
valamint a 06-40-50-40-50 telefonszámon.
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Deviza akciós betétek
9 hónapos akciós euróbetét
Megbízási időszak:
2009. március 16. – június 10.
EUR
1.000 – 5.000
Kamat
4,00%

EBKM
4,02%

Nem akciós EBKM
0,95%

5.000 felett
Kamat
4,00%

EBKM
4,02%

Nem akciós EBKM

1,00%
9 hónap
Az akciós devizabetéteknél a lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra
lekötésre kerül, míg az adott periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra.

Részben rugalmas betéti konstrukció 9 hónapos EUR akciós betét esetén:
Az akciós euróbetét lejárat előtti rész/teljes felmondása esetén, a Bank a kitöltött futamidőre felmondási
kamatot fizet, melynek mértéke 2,00%.
A legkisebb kivehető összeg: 500,-EUR. A betétlekötés megszűnik, amennyiben a fennmaradó betétösszeg
nem éri az 1000,-EUR-t.
UR

3 és 12 hónapos akciós euróbetétek
Megbízási időszak:
2008. október 15. – december 31.
A Bank az Akciós betétlekötés esetén az első kamatperiódusra az alábbi táblázat összegsávjának megfelelő
mértékű kamatot fizet. Az első betéti periódust követően az akciós betét kamatozása az újabb
kamatperiódus kezdete napján hatályos Hirdetmény devizabetétekre vonatkozó II.1 pontjában közzétett, az
azonos futamidőre járó, azonos devizanemre vonatkozó lekötött betétek kamatának mértékével egyezik
meg.
EUR
1.000 – 5.000
3 hónap
12 hónap

Kamat
6,00%
5,00%

EBKM
6,14%
5,00%

Nem akciós EBKM

2,40%
2,70%

5.000 felett
Kamat
6,00%
5,00%

EBKM
6,14%
5,00%

Nem akciós EBKM

2,50%
2,80%

Az akciós devizabetéteknél a lekötött betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra
lekötésre kerül, míg az adott periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra.
A 3 hónapos akciós EUR betétlekötés igénybevételének feltétele, hogy az így lekötni szándékozott
összeg Bankon kívüli forrásból származik, azaz az ügyfél növeli a lekötés összegével az UniCredit Banknál
meglévő megtakarításainak (betét és értékpapír, beleértve a folyószámla egyenleget) záró állományának
összegét. Az akciós betét kamata a 3 hónapos futamidőt követően oly módon kerül jóváírásra, hogy az
akciós betét lekötésének napján érvényes Hirdetmény devizabetétekre vonatkozó II.1. pontjában szereplő,
az azonos futamidőre járó lekötött betéti kamaton felül a bank kamatprémiumot fizet. A kamatprémium
mértéke a Devizabetétek II.2. pontban meghatározott akciós betét kamatának és a Devizabetétek II.1.
pontban meghatározott, az azonos futamidőre járó lekötött betét kamatának különbsége. A kamatprémium
az első betéti periódust követően a kamatfizetéssel együtt kerül kifizetésre, ily módon az Ügyfél részére a
Bank a Devizabetétek II.2. pontban meghatározott kamatot fizeti a 3 hónapos betéti periódusra.
Amennyiben az ügyfél a feltételt nem teljesíti, a kamatprémium nem kerül kifizetésre.
Az első betéti periódust követően az akciós betét kamatozása az újabb kamatperiódus kezdete napján
hatályos Hirdetmény devizabetétekre vonatkozó II.1. pontban közzétett, az azonos futamidőre járó lekötött
betéti kamatok kamatával egyezik meg.
Az 1 éves akciós EUR betétlekötés igénybevételének feltétele, hogy az így lekötni szándékozott
összeggel az ügyfél növeli 2008. szeptember 30-án az UniCredit Banknál meglévő 1 és 2 éves futamidejű
EUR betéteinek záró állományának összegét.
Termékeinkről és szolgáltatásainkról további információt a www.unicreditbank.hu címen találnak,
valamint a 06-40-50-40-50 telefonszámon.
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Rugalmas betéti konstrukció 1 éves EUR akciós betét esetén:
Az akciós euróbetét lejárat előtti rész/teljes felmondása esetén, a Bank a kitöltött futamidőre felmondási
kamatot fizet, melynek mértéke az aktuális kamatperiódusra érvényes kamattal egyezik meg.
A legkisebb kivehető összeg: 500,-EUR. A betétlekötés megszűnik, amennyiben a fennmaradó betétösszeg
nem éri az 1000,-EUR-t.
U

3 hónapos egyszeri lekötésű akciós EUR betét – bankon kívüli forrásból származó lekötésre
Megbízási időszak:
2008. október 15. – december 31.
A Bank 3 hónapos egyszeri lekötésű akciós betétlekötés esetén az alábbiakban részletezett mértékű
kamatot fizet.
Az akciós betétlekötés igénybevételének feltétele, hogy az így lekötni szándékozott összeg Bankon kívüli
forrásból származik, azaz az ügyfél növeli az UniCredit Banknál meglévő megtakarításainak (betét és
értékpapír, beleértve a folyószámla egyenleget) záró állományának összegét.
A betéti periódusra érvényes kamat:
EUR
1.000 – 5.000
Kamat
6,00%

5.000 felett
EBKM
6,00%

Kamat
6,00%

EBKM
6,00%

Az akciós betét kamata a 3 hónapos futamidőt követően oly módon kerül jóváírásra, hogy az akciós betét
lekötésének napján érvényes Hirdetmény Devizabetétek II.1. pontjában szereplő 3 hónapos lekötött betétre
fizetendő kamaton felül a bank kamatprémiumot fizet. A kamatprémium mértéke a 3 hónapos akciós betét
kamatának és a Devizabetétek II.1. pontjában meghatározott 3 hónapos nem akcós lekötött betét
kamatának a különbsége. Ily módon az Ügyfél részére a Bank a Devizabetétek fenti táblázatban
meghatározott kamatot fizeti a 3 hónapos betéti periódusra. A kamatprémium a betéti periódust követően a
kamatfizetéssel együtt kerül kifizetésre.
Amennyiben az ügyfél a feltételt nem teljesíti, a kamatprémium nem kerül kifizetésre.
Az első betéti periódust követően az akciós betét kamatozása az újabb kamatperiódus kezdete napján
hatályos Hirdetmény Devizabetétekre vonatkozó II.1 pontban közzétett lekötött betéti kamatok kamatával
egyezik meg.
12 hónapos EUR betét
Megbízási időszak:
24 hónapos EUR betét
Megbízási időszak:

2007.augusztus 6. – 2008.július 8.
2007.augusztus 6. – 2008.július 8.
EUR
1.000 – 5.000
5.000 felett
Kamat
EBKM
Kamat EBKM
4,00%
4,00%
4,00% 4,00 %
4,10%
4,10%
4,10% 4,10%

12 hónap
24 hónap

12 hónapos USD betét
Megbízási időszak:

2007. augusztus 6. – szeptember 20.
USD

12 hónap

1.000 – 5.000
Kamat
EBKM
4,85 %
4,85%

5.000 felett
Kamat
EBKM
4,85%
4,85%

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

12

Hatálybalépés napja 2013. október 1. Közzététel napja: 2013. augusztus 1. (04/13)

12 hónapos USD betét
Megbízási időszak:

2007. szeptember 21. – november 22.
USD

12 hónap

1.000 – 5.000
Kamat
EBKM
4,50 %
4,50%

12 hónapos USD betét
Megbízási időszak:

5.000 felett
Kamat
EBKM
4,50%
4,50%

2007. november 23. – 2008. január 17.
USD

12 hónap

1.000 – 5.000
Kamat
EBKM
4,10 %
4,10%

5.000 felett
Kamat
EBKM
4,10%
4,10%

Rugalmas betéti konstrukció valamennyi deviza akciós betét:
Az akciós devizabetét lejárat előtti rész/teljes felmondása esetén, a Bank a kitöltött futamidőre felmondási
kamatot fizet, melynek mértéke az aktuális kamatperiódusra érvényes kamattal egyezik meg.
A legkisebb kivehető összeg: 500,-EUR/USD. A betétlekötés megszűnik, amennyiben a fennmaradó
betétösszeg nem éri az 1000,-EUR/USD.
Értékesítése 2009. április 30-al

UNICREDIT LÉPÉSELŐNY MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM megszűnt.
Minimális megtakarítás összege

100.000,- HUF

Lekötött betét minimális összege

50.000,- HUF
Éves
kamatláb/EBKM
5,00%
5,00%
2B

3
hónapos
lekötésű
betét
12
hónapos
lekötésű
betét

5,00%

5,00%

Az UniCredit Lépéselőny Megtakarítási Program keretében elhelyezésre kerülő megtakarítás 50%-a lekötött
betétbe, 50%-a Lépéselőny Befektetési Alapba kerül.A lekötött betét összege a lekötési periódusok végén
automatikusan újra lekötésre kerül, míg az adott periódusra fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül
jóváírásra.
UniCredit Lépéselőny Megtakarítási Program keretében lekötött HUF betét lejárat előtti felmondása esetén
az elhelyezett megtakarítások betéti részének feltörésekor a feltört betétek után a bank a lekötési
kamatlábbal számított időarányos kamatot (megszolgált kamatot) kifizeti az ügyfelei részére.
UNICREDIT MEGTAKARÍTÁS - Értékesítése 2009. április 30-al megszűnt.
Minimális megtakarítás összege

100.000,- HUF

Lekötött betét minimális összege

50.000,- HUF

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 Megtakarítás keretében elhelyezésre kerülő megtakarítás 50%-a lekötött betétbe, 50%-a
Lépéselőny Befektetési Alapba kerül. Az UniCredit Megtakarításba csak azon bankon kívüli forrásból
származó megtakarítások (összegek) helyezhetőek el, amelyek a megtakarítás keretén belül megadott
lekötött betét kezdetének időpontjában még semmilyen formában nem volt a Bank kezelésében. A lekötött
betét összege a lekötési periódusok végén automatikusan újra lekötésre kerül, míg az adott periódusra
fizetett kamat az Ügyfél bankszámláján kerül jóváírásra. UniCredit Megtakarítás keretében lekötött HUF
betét lejárat előtti felmondása esetén az elhelyezett megtakarítások betéti részének feltörésekor a feltört
betétek után a bank a lekötési kamatlábbal számított időarányos kamatot (megszolgált kamatot) kifizeti az
ügyfelei részére.
A Bank az UniCredit Megtakarítás lekötött betéti részét az alábbi kamatlábbal köti le, amely az első periódus
alatt változatlan. Az első periódus a lekötés kezdetétől számított 3 hónapig tart.

Éves kamatláb/EBKM

3B

3 hónap

12,00%

12,00%

A lekötött betéti részre az első periódust követően – azaz a második periódustól – az UniCredit Bank
Hungary Zrt. a Határidős forintbetétekre vonatkozó Hirdetménye II.1. pontjában meghirdetett, adott
összegsávokhoz tartozó 3 hónapos futamidejű lekötött betéti kamata lesz érvényben, az alábbi eltérésekkel:
Az UniCredit Megtakarítás 50.000,- Ft és 249.999,. Ft közötti lekötött betétekre a Hirdetmény II.1.pontjában,
a 250.000,- Ft és 999.999,- Ft közötti összegsáv megfelelő kamata lesz érvényes.
A fenti feltételek érvényesek a korábban „UniCredit Télitalálat Megtakarítási Program” valamint a „UniCredit
Kamatvirágzás Megtakarítási Program” néven forgalmazott termékekre is

UniCredit Takarékszámla
Értékesítése 2012. április 6-al bezárólag megszűnt.

0 - 4 9 .9 9 9

Éves kamatláb/ EBKM
0, 7 5 %
0, 7 5%

50 . 00 0 - 99 9 .9 9 9

2, 0 0 %

2, 0 2%

1. 0 00 .0 0 0 - 2. 99 9 .9 9 9

2, 5 0 %

2, 5 2%

3, 0 0 %
3. 0 00 .0 0 0 3, 0 3%
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.

Számlavezetéshez kapcsolódó díjak
Forintszámla-vezetés
Havi zárlati díj

Díjmentes*

Fizetési forgalom
Jóváírások
Forintban
Elszámolás forintszámla javára

Díjmentes*

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

14

Hatálybalépés napja 2013. október 1. Közzététel napja: 2013. augusztus 1. (04/13)

Terhelések
Forintban
Teljesítés forintszámla terhére
Átutalási jutalék bankon belül és bankon kívül**
Telefonbank és Internet Banking segítségével
Eredeti formanyomtatvány használatával
Nem eredeti banki formanyomtatványon vagy kivételes
feldolgozással
Ide értendők a telefaxon továbbított, azonnali igazolást
igénylő, cut-off time után beadott aznapinak elfogadott
megbízások.

0,9% min. HUF 250.- max. HUF 11.000.0,9% min. HUF 500.- max. HUF 16.000.0,9% min. HUF 1200.- max. HUF 16.000.-

Pénztári műveletek
Kifizetések
Forintszámla terhére
Forint kifizetés
Számla devizanemétől eltérő valutában

1,1%, min. HUF 400,- max. HUF 50.000.valuta vételi és eladási árfolyam
alkalmazásával

Befizetések
Forintszámla javára
Számla devizanemével egyező valutában
Számla devizanemével nem egyező valutában

Díjmentes*
Díjmentes*, valuta vételi árfolyam
alkalmazásával
* A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. A normál díj a Privát
számlacsomag díjával megegyező, melyet a Bank mindenkori Lakossági Kondíciós Listája tartalmaz.
** Saját számlák közötti átvezetés bankon belüli eredeti formanyomtatványos eseti átutalásnak minősül.
Az UniCredit Takarékszámlához Home Banking nem igényelhető.
Betétlekötés Takarékszámláról nem kezdeményezhető.
Az fentiekben megjelölteken túl egyéb megbízás nem adható le, minden más díjtétel esetén a
Lakossági Kondíciós Lista Privát díjcsomag díjai az irányadóak!
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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