Hatályos: 2013. október 1-től (1306) • Közzététel napja: 2013. augusztus 1.
A csomag és az abban foglalt termék igénylésére, igénybevételére azon cégek munkavállalói jogosultak, mely cégeknek
legalább 10 dolgozója számlát nyit, melyhez Partner számlacsomagot igényel az első számlanyitást követő 6 hónapon
belül, vagy amennyiben munkáltatója 2012.10.31-t megelőzően Együttműködési megállapodást írt alá a Bankkal, mely
megállapodást ezt követően a Bank felmondta, és 2012.10.31-én volt a cég alkalmazásában legalább egy UniCredit
számlával rendelkező alkalmazottja/megbízottja. Amennyiben a Bank nyilvántartása szerint a szükséges számú
számlanyitás a megadott határidőn belül nem történik meg, a Bank jogosult a feltétel teljesítésének elmulasztásáról történt
tudomásszerzését követő hónap első napjától a jelen Külön Kondíciókat az ügyfél minden további értesítése nélkül a
mindenkor hatályos, UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Lista Privát Plusz számlacsomagra vonatkozó kondíciókra
módosítani. A jogosultsági feltételek teljesülése tekintetében minden esetben a Bank nyilvántartása irányadó
Külön Kondíciók
Forintszámla - vezetés

1

Számlanyitás

Díjmentes

Havi zárlati díj

399 Ft/ hó / bankszámla EBKM: 0%

Internet Banking és Mobil Banking
segítségével

0,3% max 6000 Ft

1

Home Banking és Telefonbank
segítségével

0,3% max 6000 Ft

1

Internet Banking és Mobil Banking
segítségével

0,3% max 6000 Ft

1

Home Banking és Telefonbank
segítségével

0,3% max 6000 Ft

1

Bankkártya

MasterCard Paypass főkártya Kibocsátói díj

2013.08.01-ig igényelt kártyák esetében
1
Díjmentes , az azt követően igényelt
kártyák esetében 50% kedvezménnyel
1
igényelhető

Készpénzfelvétel

Belföldi UniCredit ATM automatából

Havi első 1 db belföldi UniCredit ATM3
ből díjmentes

Bankon kívüli eseti átutalás

Bankon belüli eseti átutalás

2

1 A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes.
2 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.
3 A Bank a fent meghatározott darabszám vonatkozásában a díj felszámításától akciós jelleggel eltekint. Az akció visszavonásig
érvényes. A kedvezményes darabszám feletti díjakra a Betéti Bankkártya Kondíciós Listában meghatározott kondíciók vonatkoznak. Az
adott díjcsomagba foglalt díjmentes ATM tranzakció meghatározásánál a bankszámlán való könyvelés dátuma az irányadó, azaz a
tranzakció abba a hónapba számít bele, amikor a könyvelés történik.
2013. január 1. előtt benyújtott Lakossági Személyi kölcsön, folyószámlahitel vagy Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel és
lakáscélú hitel esetén az abban szereplő Partner Vállalati Dolgozói Csomag keretén belüli külön kondíciók alapján nyújtott kedvezmények
január 1-jét követően is változatlanok. A vonatkozó kondíciókat a továbbiakban az UniCredit Bank Nem forgalmazott hitel Hirdetménye
tartalmazza.
A jelen Külön Kondíciókban nem szereplő díjtételek esetén, valamint az akciós díjtételek normál (nem akciós) kondíciói tekintetében az
UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Lista Privát Plusz számlacsomagra vonatkozó díjai az irányadók. A felszámított díjak esedékességét
az UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Listája tartalmazza.
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.

