Hatályos: 2013. augusztus 1-től (1302) • Közzététel napja: 2013. július 15.
A csomag és az abban foglalt termék jelen külön kondíciók szerinti feltételekkel történő igénylésére, igénybevételére
azon természetes személyek jogosultak:
-

-

akik a bankszámlatermék igénylésekor, valamint a bankszámlára vonatkozó szerződéskötéskor olyan munkáltatónál
állnak alkalmazotti munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban vagy egyéni vállalkozóként megbízási
jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: Jogviszony), vagy olyan szervezettel állnak igazolható tagsági
jogviszonyban, mely munkáltató vagy szervezet az UniCredit Bank Hungary Zrt-vel („UniCredit Bank”) jelen Külön
kondíciókban szereplő termékekre vonatkozó hatályos Együttműködési megállapodással rendelkezik;
továbbá
akik 2013. február 1-én rendelkeznek UniCredit Bankkal kötött lakossági forintszámla-vezetésre vonatkozó
bankszámlaszerződéssel és 2013. február 1-jén olyan munkáltatónál álltak Jogviszonyban, mely munkáltató az
UniCredit Bankkal jelen Külön kondíciókban szereplő termékekre vonatkozó hatályos Együttműködési
megállapodással rendelkezik.

A fenti feltételeken túl a Partner Ikon csomag igénybevételének nem feltétele a Premium Banking ügyfélstátusz elérése és
fenntartása. Ennek megfelelően a Lakossági Hirdetmény és Kondíciós lista – Premium Banking számlacsomagokkal
rendelkező ügyfelek részére szóló kondíciós lista I.A pontjában foglalt Határidős lekötött betéti kamatok, valamint a I.B
pontban foglalt Értékpapír tranzakciókhoz kapcsolódó díjak a Partner Ikon csomag mellé nem vehetők igénybe.
Külön Kondíciók

Forintszámla-vezetés

Számlanyitás

Díjmentes
1

2000 Ft/hó /bankszámla
Havi zárlati díj

a jóváírási feltétel nem teljesülése esetén: 4000
Ft/ hó / bankszámla2
EBKM: 0%

Készpénzfelvétel

Bankkártya

Bankkártya

Bankkártya

Belföldi UniCredit illetve
egyéb belföldi ATM
automatából

Havi első 2 db belföldi UniCredit és havi 2 db
3
egyéb belföldi ATM készpénzfelvétel díjmentes

MasterCard PayPass
bankkártya kibocsátói díja

2013.08.01-ig igényelt kártyák esetében
díjmentes, ezt követően igényelt kártyák esetében
4
50% kedvezmény

MasterCard Standard /
Visa Classic kibocsátói díja

2013.08.01-ig igényelt kártyák esetében
díjmentes, ezt követően igényelt kártyák esetében
5
50% kedvezmény

MasterCard Arany és Visa
Gold bankkártya kibocsátói
díja

9000 Ft

6

A jelen Külön Kondíciókban nem szereplő díjtételek esetén valamint az akciós díjtételek normál (nem akciós) kondíciói
tekintetében az UniCredit Bank Lakossági Hirdetmény és Kondíciós lista – Premium Banking számlacsomagokkal
rendelkező ügyfelek részére szóló kondíciós lista Premium Banking Ikon számlacsomagra vonatkozó 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

1 A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel és feltételhez kötötten biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. A zárlati díj
jóváírásának feltétele, hogy az adott naptári hónapban az ügyfélnek összesen legalább 200.000 Ft banki átutalásból (melybe a saját
számlák közti átutalások nem számítanak bele) származó jóváírás érkezzen a számlájára. A normál zárlati díj az adott hónapban minden
esetben terhelésre kerül az ügyfél bankszámláján, és a kedvezmény a következő hónapban íródik jóvá a feltétel teljesítése esetén.
2 A havi zárlati díj minden egyes megkezdett hónap után felszámításra kerül.
3 A Bank a fent meghatározott darabszám vonatkozásában a díj felszámításától akciós jelleggel eltekint. Az akció visszavonásig
érvényes. Az adott díjcsomagba foglalt díjmentes ATM tranzakció(k) meghatározásánál a bankszámlán való könyvelés dátuma az
irányadó, azaz a tranzakció abba a hónapba számít bele, amikor a könyvelés történik.
4 A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. A MasterCard PayPass bankkártya nem
akciós, normál kibocsátói díját a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista – Betéti Bankkártya kondíciós lista tartalmazza.
5 A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. A MasterCard Standar és Visa Classic
bankkártya nem akciós, normál kibocsátói díját a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista – Betéti Bankkártya kondíciós lista
tartalmazza.
6 A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. A MasterCard Arany és Visa Gold
bankkártya nem akciós, normál kibocsátói díját a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista – Betéti Bankkártya kondíciós lista
tartalmazza.

2

