Hatályos: 2013. október 1-től • Közzététel napja: 2013.augusztus 1.
A Közmű Hitelkártya 2012.08.01-től nem igényelhető.
1. Jelen kondíciós lista az Általános Üzleti Feltétek valamint a Bankkártya Üzletszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi, azokkal együtt érvényes.
2. A bank és üzletfele között kötött egyes szerződések a jelen általános kondíciós listától eltérhetnek, és ez esetben a szerződéses feltételek az érvényesek.
3. A díjak, költségek számításánál – amennyiben a százalékos mérték és/vagy deviza árfolyam
alapul vételével számított forintösszeg nem egész forintösszegre jönne ki – a Bank a kerekítés jogát fenntartja oly módon, hogy 0,50-t meg nem haladó összeget lefelé, a 0,51 vagy annál nagyobb összeget felfelé kerekíti.
4. A bank jogosult az ügyfél egyező levelezési című forgalmi kivonatait egy borítékban postázni.
5. A bank a díjakat forintban terheli az ügyfél hitelkártya számláján. Amennyiben a díj EUR-ban
van megadva, úgy a díj terhelése az adott napon érvényes EUR/HUF, a bank által alkalmazott, a magánszemélyre vonatkozó deviza eladási árfolyam alkalmazásával történik.
6. A teljes hiteldíj mutató (THM) Hitelkártya esetén a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes öszszegéhez éves százalékban kifejezve. Hitelkártya esetén a hitel teljes díja a hitelező által ismert minden olyan – a THM számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendő – ellenszolgáltatás, amelyet az Ügyfél a Hitelkártya-szerződés kapcsán megfizet.
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a vonatkozó, hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat.
Változó kamatozású kölcsönök esetében a THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.
7. A Bank a Kondíciós listában feltüntetett, a hitelkártya szerződés kölcsönszerződés részére
vonatkozó, *-gal jelölt díjakat évente maximálisan a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex mértékében emeli, mely emeléstől az ügyfél számára a Bank
kedvező irányba eltérhet. A Bank a Kondíciós listában feltüntetett, a hitelkártya szerződés
bankkártya szerződés 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.
8. A kamatmentes hitelkártya használat esetét, továbbá a hitelkártyával végzett tranzakció után
fizetendő kamat kiszámításának módját a bank Bankkártya Üzletszabályzata tartalmazza.
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Megnevezés

Mértéke

Esedékessége

Kártya Kibocsátói díj (Főkártya)

0 Ft

Az igénylést követően a kártya első
aktiválásakor

Társkártya Kibocsátói díj

0 Ft

Az igénylést követően a kártya első
aktiválásakor

Kártya Tagsági díj (Főkártya)

2.590 Ft

Kedvezmény a kártya első tagsági díjából 2
1
csoportos beszedési megbízás esetén

50%

Kedvezmény a főkártya első tagsági díjából 3
2
csoportos beszedési megbízás esetén

100%

Társkártya Tagsági díj

2.500 Ft

Igényelhető hitelkeret *

Évente egy alkalommal, utólag, a
kártya forduló hónapjában

1

Évente egy alkalommal, utólag, a
kártya forduló hónapjában

1

150.000 – 1.000.000 Ft

Közüzemi számla rendezés csoportos besze2
déssel Közműkártya hitelkeretből

Díjmentes

2

Vásárlás

Díjmentes
(A normál díj 0,3%, max. 6000 Ft,
melyet a Bank akciós jelleggel
nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.)

SMS díja (üzenetenként) (opcionálisan igényelhető)

A mindenkori érvényes Lakossági
Kondíciós Lista – Elektronikus
A mindenkori érvényes Lakossági
Szolgáltatások Díjai alapján Az
Kondíciós Lista – Elektronikus Szolelső évben a Bank akciós jelleggáltatások Díjai alapján
gel nem számítja fel a díjat. Az
akció visszavonásig érvényes.

Minimum visszafizetendő összeg *
Türelmi időszak hossza *

5%, minimum 5.000 Ft

Türelmi időszak utolsó napjáig

3

15 nap

Készpénzbefizetés díja belföldi UniCredit
8
ATM-en*
Készpénz befizetés pénztárban *

Díjmentes (a normál díj 520 Ft,
melyet a Bank akciós jelleggel
nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.)

Készpénzbefizetés tranzakció könyvelési napjával megegyezően

520 Ft

Szolgáltatás igénybevételekor

Automatikus törlesztés minimum visszafizetendő összegre (saját UniCredit bankszámláról) *

Díjmentes

Automatikus törlesztés teljes felhasznált
hitelkeretre (saját UniCredit bankszámláról) *

155 Ft / beszedés

Kártyabirtokos részére opcionálisan igényelB4
B1
hető STANDARD utazási biztosítás éves
díja

1 160 Ft

K1

1 100 Ft

K1

1 970 Ft

K1

B3

Kártyabirtokossal együttutazó részére
B4
opcionálisan igényelhető STANDARD
B1
utazási biztosítás éves díja
B3

Kártyabirtokossal együttutazó részére
B5
opcionálisan igényelhető GOLD utazási
B1
biztosítás éves díja

Türelmi időszak utolsó napján
Szolgáltatás igénybe-vételekor,
illetve visszavonásig kötött biztosítás esetén a biztosítás fordulóját követő hónap első munkaB2
napján
Szolgáltatás igénybe-vételekor,
illetve visszavonásig kötött biztosítás esetén a biztosítás fordulóját követő hónap első munkaB2
napján
Szolgáltatás igénybe-vételekor,
illetve visszavonásig kötött biztosítás esetén a biztosítás fordulóját követő hónap első munkaB2
napján
Készpénzfelvételi tranzakció könyvelési napjával megegyezően

ATM készpénz felvét belföldön

2,25%, minimum 1 600 Ft

ATM készpénz felvét külföldön

2,25% + 5,8 EUR

Készpénzfelvételi tranzakció könyvelési napjával megegyezően

2,25%, minimum 1 600 Ft

Készpénzfelvételi tranzakció könyvelési napjával megegyezően

2,25% + 7 EUR

Készpénzfelvételi tranzakció könyvelési napjával megegyezően

Bankfióki/postai készpénz felvét belföldön
Bankfióki készpénz felvét külföldön

2

Megnevezés
Kamatláb (havi, változó) *
4

Teljes hiteldíj mutató (THM) az első évben *
Elszámolási időszak fordulónapja *

Mértéke

Esedékessége

2,566%

Bankkártya Üzletszabályzatban részletezett esetekben, fordulónapon

41,78%
minden hónap 25-e

Elszámolási időszak hossza *

1 naptári hónap
5

Napi kártyahasználati limit (ATM és POS) db
*
Napi kártyahasználati limit (ATM és POS) Ft
*

6 db
6

6

Napi készpénzfelvételi limit db *
7

Napi készpénzfelvételi limit Ft *
Standard ATM napi készpénzbefizetési limit
Egy tranzakció alkalmával maximálisan
befizethető bankjegyek darabszáma

felhasználható hitelkeret erejéig
2 db, max. a hitelkeret
50%-a
100.000 Ft
Nincs beállított limit
50 db

Havi készpénz felvételi limit (hitelkeret %-a) *

2010.12.01-től megkötött Hitelkártya szerződések esetén 40
%
2010.12.01-et megelőzően megkötött Hitelkártya szerződések
esetén: 50%

Kártyalimit módosítás díja – módosításonként
*

150 Ft

Szolgáltatás igénybe vételekor

Zárlati díj *

150 Ft

Havonta, az elszámolási időszak
fordulónapján

Késedelmi díj – alkalmanként *

2.700 Ft

1

Hitelkeret túllépés díja *

2.700 Ft

1

Késedelembe esés hónapjának fordulónapján
Hitelkeret túllépése esetén az elszámolási hónap fordulónapján

Kártyaletiltás (magában foglalja a pótkártya
díját)

2.500 Ft

Szolgáltatás igénybe vételekor

Kártyacsere

1.000 Ft

Szolgáltatás igénybe vételekor

PIN pótlás

1.000 Ft

Szolgáltatás igénybe vételekor

Szerződésmódosítási díj (kivéve hitelkeret
10
változtatás) – módosításonként *

2.500 Ft

Szolgáltatás igénybe vételekor

Felmondási díj (banki kezdeményezés esetén)
*

9.000 Ft

hitelkártya szerződés felmondásának
napján

Kivonat újranyomtatás díja – alkalmanként *

1.000 Ft

Szolgáltatás igénybevételekor

Kártya érvényessége

2 év

Tranzakciós bizonylat bekérési díj

500 Ft

Szolgáltatás igénybevételekor – alkalmanként

Hitelkártya számláról történő manuális átveze7
tési díj *

500 Ft

Szolgáltatás igénybevételekor – alkalmanként

Termékeinkről és szolgáltatásainkról további információt a www.unicreditbank.hu címen találnak, valamint a 0640/50-40-50 telefonszámon érdeklődhetnek.
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1 Csoportos beszedési megbízás: pénzforgalmi fizetési mód, amelynek keretében a jogosult számlatulajdonos (jelen esetben
közüzemi szolgáltató) – azonos jogcímen beszedési megbízásokat nyújt be a számlavezető hitelintézetéhez;
A főkártyabirtokosnak lehetősége van arra, hogy a jogosult számlatulajdonos (szolgáltató) által a főkártyához, illetve a társkártyához kapcsolódó kártyaszámla terhére benyújtandó csoportos beszedési megbízás Bank általi teljesítésére vonatkozó felhatalmazást adjon a Banknak. A Bank a felhatalmazás érvényességi ideje alatt, a hitelkártya számlával szemben benyújtott, megfelelő
csoportos beszedési megbízásokat a felhasználható hitelkeret terhére, a vonatkozó pénzforgalmi előírásoknak megfelelően
teljesíti, a Díjbeszedő – UniCredit hitelkártya birtokos magánszemély ügyfelek részére meghirdetett Közmű Hitelkártya kondíciós
listában meghatározott díj ellenében. A csoportos beszedési megbízás teljesítése vásárlásnak minősül. Ha a Bank a kártya használatát korlátozza, a csoportos beszedési megbízást a Bank nem teljesíti, abban az esetben sem, ha ezt a felhasználható hitelkeret egyébként lehetővé tenné. A Bank nem vállal felelősséget azon, a Kártyabirtokos vagy harmadik személy által elszenvedett
károk tekintetében, amelyek abból erednek, hogy
Főkártyabirtokos a csoportos beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazását helytelen adatokkal adja
meg, így különösen hibás jogosult vagy fogyasztó azonosítót használ, továbbá,
ha a csoportos beszedési megbízás az azt benyújtó jogosult számlatulajdonos (szolgáltató) hibája miatt nem, vagy nem
megfelelően teljesül.
Ha a Kártyaszámlához tartozó Kártya letiltásra, vagy a Kártya típusa megváltoztatásra kerül, és a Bank új Kártyát bocsát ki, a Kártyaszámla száma megváltozik. Amennyiben a Kártyabirtokos továbbra is igényli, hogy a Bank a Kártyaszámla terhére benyújtott csoportos beszedési megbízásokat teljesítse, akkor a Kártyabirtokosnak a korábbi felhatalmazását vissza kell vonnia, és az új Kártyaszámla számának ismeretében új felhatalmazást kell adnia a Banknak.
Csoportos beszedési megbízás bármelyik közüzemi szolgáltató részére adható, de a számuktól függően a hitelkártya tagsági díja
az alábbiak szerint változik:
Amennyiben egy hitelkártyához legalább 2 db közműdíj fizetési megbízás tartozik, akkor a második évben a kártya tagsági
díjából a Bank 50% díjkedvezményt biztosít.
Amennyiben egy hitelkártyához legalább 3 db közműdíj fizetési megbízás tartozik, akkor a Bank a második évben a kártya
tagsági díjából 100% kedvezményt biztosít.
Amennyiben a hitelkártyával végrehajtott és elszámolt havi, átlagos vásárlási forgalom 12 hónapon keresztül eléri a 40.000,- Ftot, a kártya aktiválásától számított minden 12. hónapban a csoportos beszedési megbízással rendelkező közüzemi számlák
összesített összegéből 5.000 Ft visszatérítésben részesül. A visszatérítés összege maximum a Bank által a vizsgált 12 hónapos
időszakban felszámolt díjak és kamatok együttes értéke lehet.
Közüzemi szolgáltató: közüzemi szerződés alapján, a közüzemi szolgáltatást igénybevevő ügyfelei részére folyamatosan és
biztonságosan közüzemi szolgáltatást nyújtó vállalat. Közüzemi szolgáltatásnak minősül az 1997. évi CLV. törvény 2. §-ának l)
pontja szerint a villamos energia-, gáz-, hő-, víz-, szennyvíz- és hulladékkezelési, köztisztasági és a közcélú távbeszélőszolgáltatás.
2 A normál díj a terhelés összegének 0,01%-a min. 40 Ft, melynek felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció
visszavonásig érvényes.
3 A minimális visszafizetési kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, ha a törlesztési összeg a hitelkártya elszámolási számlára a türelmi időszak alatt, annak utolsó napjáig beérkezett.
4 A THM értéke 375.000 Ft hitelkeret összegre került kiszámításra.
5 Standard érték – A hitelkártya számla tulajdonos ettől eltérő értéket is meghatározhat. A Napi használati gyakorisági limitbe a
készpénzbefizetés ATM-en tranzakciók nem számítanak bele.
6 A kártya igénylést követően megváltoztatható (készpénzfelvétel esetén maximum a hitelkeret 50%-áig). A választható összeg
csak 50.000 Ft-tal osztható összeg lehet.
7 Kizárólag téves utalás esetén lehetséges, a hitelkártya számla pozitív egyenlegének erejéig.
8 A szolgáltatás a készpénzbefizetésre alkalmas UniCredit ATM-eken érhető el.
9 A normál díj 0,2%, max. 6000 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.
10 Az elszámolási időszak fordulónapjának módosítása esetén (amennyiben a Szerződés módosítása kizárólag erre irányul) a
szerződés-módosítás díja akciós jelleggel elengedésre kerül. Az akció visszavonásig érvényes.
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 „Ügyéltájékoztató 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.
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