Hatályos: 2013. március 18-tól (1302) • Közzététel napja: 2013. március 14.
A Partner Trendy csomag és az abban foglalt termék jelen külön kondíciók szerinti feltételekkel történő igénylésére,
igénybevételére azon természetes személyek jogosultak, akik:
-

-

a bankszámlatermék igénylésekor, az UniCredit Bank Hungary Zrt-nél („UniCredit Bank”) már fennálló Partner,
Partner Plusz, Partner Bónusz, vagy Partner Bónusz TOP számlacsomagok valamelyikével rendelkező ügyfél
jelenlétében, lakcímet igazoló hatósági igazolvány segítségével igazolják, hogy ezen ügyféllel közös állandó
lakcímen (lakóhely) laknak;
és
1
a bankszámlatermék igénylésekor a 18. életévüket betöltötték, azonban 26. életévüket még nem töltötték be.

Külön Kondíciók
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Havi zárlati díj
Készpénzfelvétel belföldi UniCredit ATM automatából
Maestro bankkártya (főkártya) kibocsátói díj
MasterCard PayPass bankkártya (főkártya) kibocsátói díj
Maestro bankkártya (főkártya) tagsági díj

Visszatérítéssel díjmentes , a
jóváírási feltétel nem teljesülése
4
esetén: 99 Ft/ hó / bankszámla
Havi első felvétel belföldi UniCredit
5
ATM-ből díjmentes
2013.03.14-ig igényelt kártyák
6
esetén Díjmentes , ezt követően
igényelt kártyák esetében 1 950 Ft
6
Díjmentes
2 300 Ft

SMS-értesítés a bankszámlán történő terhelésekről, jóváírásokról, a
beérkezett csoportos beszedési megbízásokról, a fedezetlen
megbízásokról, a betéti bankkártya tranzakciók tényleges terheléséről

Díjmentes

SMS-értesítés betéti kártyával történő sikeres, sikertelen és törölt vásárlásról
és készpénzfelvételről

Hatályos Lakossági Kondíciós Lista
– Elektronikus Szolgáltatások Díjai
alapján
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Bankon belüli eseti átutalás
Internet Banking / Mobil Banking segítségével
Home Banking és Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány használatával
Nem eredeti formanyomtatvány használatával

0,2%, min 150 Ft max. 6000 Ft
0,2%, min 189 Ft, max. 6000 Ft
0,45%, min. 710 Ft, max. 16000 Ft
0,70%, min. 1 500 Ft

Bankon kívüli eseti átutalás
Internet Banking / Mobil Banking segítségével
Home Banking és Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány használatával
Nem eredeti formanyomtatvány használatával

0,2%, min 225 Ft, max. 6000 Ft
0,40% min. 190 Ft, max. 11000 Ft
0,5%, min. 770 Ft, max. 21000 Ft
0,70%, min. 1 500 Ft

Egyéb
Módosító adatlap
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Díjmentes

A Partner Trendy számlacsomagra vonatkozóan a külön Kondíciós Listában fel nem sorolt minden más díjtétel esetén a
Lakossági Kondíciós Lista Privát Plusz számlacsomagra vonatkozó díjai irányadók.

1

A Számlatulajdonos a Partner TrendY számlacsomagra vonatkozó kondíciókra 26. életévének betöltéséig jogosult azzal,
hogy a Bank – az Ügyfél minden további külön értesítése nélkül – az Ügyfélre vonatkozó kondíciókat az Ügyfél 26.
életévének betöltését követő hónap első naptári napján az ezen a napon érvényes, magánszemélyekre vonatkozó,
2
Bónusz számlacsomag kondícióira módosítja és az Ügyfélre ezt követően a Bónusz számlacsomag mindenkor hatályos
kondíciói lesznek irányadók.
2
A Bank egy akció keretében az Ügyfélre vonatkozó kondíciókat az Ügyfél 26. életéve betöltésének évét követő naptári
év első naptári napján módosítja a magánszemélyekre vonatkozó, Bónusz számlacsomag ezen a napon érvényes
kondícióira. Az akció visszavonásig érvényes.
3
A Partner Trendy számlacsomag zárlati díja az adott hónapra vonatkozóan minden esetben terhelésre kerül az ügyfél
bankszámláján, és a következő hónapban jóváíródik, amennyiben a tárgyhónapban legalább 25 000 Ft jóváírás érkezett
átutalásból (amelybe a saját számlák közötti átutalások nem számítanak bele) a számlára. Amennyiben a fenti jóváírási
feltételek nem teljesülnek, akkor a zárlati díjból nem kerül jóváírásra összeg.
A Bank az akció keretében a Partner Trendy számlacsomag tekintetében a fenti jóváírási feltételek teljesülését a számla
nyitásának hónapjában, valamint az azt követő hónapban nem vizsgálja, és ebben a két hónapban a számlával
kapcsolatban havi zárlati díjat nem számítja fel. Az akciók visszavonásig érvényesek.
4
Díjszámítás módja: a tranzakciók összegének 0,01%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként feltüntetett
összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. A kedvezmény visszavonásig érvényes. A havi zárlati
díj minden egyes megkezdett hónap után felszámításra kerül.
5
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(k) meghatározásánál a
bankszámlán való könyvelés dátuma az irányadó, azaz a tranzakció abba a hónapba számít bele, amikor a könyvelés
történik.
6
A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. Az akciós díj normál
díjszabását a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista Privát Plusz számlacsomagra vonatkozó kondíciói
tartalmazzák.
7
A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. Az akciós díj normál
díjszabását a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista – Egyéb szolgáltatások díjai tartalmazza.
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