Hirdetmény korábbi megnevezése: Lakossági hirdetmény és kondíciós lista – Premium Banking Bázis és Asszisztencia csomaggal rendelkező ügyfelek
részére

Hatályos: 2013. március 18-tól (1304) • Közzététel napja: 2013. március 14.

Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Kondíciós listában külön nem definiált nagy kezdőbetűvel irt fogalmak az
Általános Üzleti Feltételekben meghatározott jelentéssel bírnak.
A Premium Banking csomagokat kizárólag Premium Banking ügyfélstátusszal rendelkező ügyfeleink vehetik igénybe. A Premium Banking ügyfélstátusz elérésének
és fenntartásának feltétele, hogy:
-

1

bankunknál elhelyezett megtakarításai (betét és értékpapír, beleértve a folyószámla egyenleget) meghaladják az 5 millió forintot vagy
2
bankunknál vezetett bankszámlájára legalább havi 400 000 Ft jóváírás érkezik átutalásból (ebbe a saját számlák közötti átvezetések nem számítanak bele) .

(a továbbiakban: Szegmens kritériumok)
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.
A Premium Banking Bázis és Asszisztencia csomaghoz tartozó, itt fel nem sorolt egyéb szolgáltatások költségei, díjai és jutalékai tekintetében a mindenkori hatályos
Lakossági Kondíciós Lista Bónusz számlacsomag kondíciói, a Premium Banking Ikon csomag esetén a mindenkori hatályos Lakossági Kondíciós Lista Beugró
számlacsomag kondíciói az irányadók.
A Kondíciós Lista mindenkori elválaszthatatlan mellékletét képezik:
1. számú melléklet: Fizetési Forgalom és Teljesítési Rend
2. számú melléklet: Egyéb Szolgáltatások Díjai
3. számú melléklet: Betéti Bankkártya Kondíciós Lista lakossági ügyfelek részére
4. számú melléklet: Elektronikus Szolgáltatások Kondíciós Lista lakossági ügyfelek részére
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I.
I.A.

Premium Banking számlacsomagokban elérhető kedvezményes szolgáltatások
Határidős lekötött betéti kamatok (csak bankfiókban és Telefonbankon keresztül)
Forint Betétek

5 millió Ft alatt*

5-10 millió Ft*

Deviza Betétek

10 millió Ft fölött

10 ezer EUR alatt*

10 ezer – 20 ezer EUR*

20 ezer EUR felett

10 ezer USD alatt*

10 ezer – 20 ezer USD*

20 ezer USD felett

10 ezer CHF alatt*

10 ezer – 20 ezer CHF*

20 ezer CHF felett

10 ezer GBP alatt*

10 ezer – 20 ezer GBP*

20 ezer GBP felett

Éves kamatláb

Éves kamatláb

Éves kamatláb

Éves kamatláb

Éves kamatláb

Éves kamatláb

1 hónap

BUBOR - 0,30%

BUBOR - 0,15%

BUBOR - 0,05%

LIBOR + 0,10%

LIBOR + 0,20%

LIBOR + 0,30%

2 hónap

BUBOR - 0,30%

BUBOR - 0,15%

BUBOR - 0,05%

LIBOR + 0,10%

LIBOR + 0,20%

LIBOR + 0,30%

3 hónap

BUBOR - 0,30%

BUBOR - 0,15%

BUBOR - 0,05%

LIBOR + 0,10%

LIBOR + 0,20%

LIBOR + 0,30%

6 hónap

BUBOR - 0,30%

BUBOR - 0,15%

BUBOR - 0,05%

LIBOR + 0,10%

LIBOR + 0,20%

LIBOR + 0,30%

9 hónap

BUBOR - 0,30%

BUBOR - 0,15%

BUBOR - 0,05%

LIBOR + 0,10%

LIBOR + 0,20%

LIBOR + 0,30%

12 hónap

BUBOR - 0,30%

BUBOR - 0,15%

BUBOR - 0,05%

LIBOR + 0,10%

LIBOR + 0,20%

LIBOR + 0,30%

(*A megjelölt felső értékhatárokra a következő sáv magasabb kamata érvényes)

Az egyes futamidőkön feltüntetett BUBOR és LIBOR referenciák az adott futamidőnek megfelelő BUBOR és LIBOR referenciahozammal azonos. Az értéke a lekötés
értéknapján a www.mnb.hu oldalon az azt megelőző banki munkanapra vonatkozóan publikált referencia hozammal egyezik meg. A minimum leköthető összeg
megegyezik a minkenkor hatályos Hirdetmény – Látra szóló és határidős betétek az UniCredit Bank Hungary Zrt. kamatkondíciói lakossági ügyfelek részére
című dokumentum Forintbetétek II.1. Sztenderd lekötött forintbetétek pontjában illetve a Devizabetétek II.1. Sztenderd lekötött devizabetétek pontjában szereplő
minimum betéti összeggel.
I.B.

Értékpapír tranzakciókhoz kapcsolódó díjak

Megbízási díjak a másodlagos forgalomban (az ügylet teljesítési értéke alapján)
Budapesti Értéktőzsdére bevezetett értékpapírok
0,50% min. HUF 3 000,3
esetében (kivéve certifikátok )
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Forgalmazott Premium Banking bankszámlákra vonatkozó Forint bankszámlavezetéshez kapcsolódó díjak, fizetési forgalom

II.

Alapszámla
Havi zárlati díj
Számla nyitása / zárása

Premium Banking Bázis
számlacsomag

Premium Banking Asszisztencia
számlacsomag

Premium Banking Ikon számlacsomag

Bónusz számlacsomag

Bónusz számlacsomag

Beugró számlacsomag

4

0 Ft/hó /bankszámla

5

6

190 Ft/hó /bankszámla

5

2 000 Ft/hó7/bankszámla5

0 Ft

0 Ft

0 Ft

nem tartalmazza

Díjmentes

nem tartalmazza

Könyvelési tételdíj

Díjmentes8

Díjmentes8

Díjmentes8

Forint jóváírások elszámolása
forintszámla javára

Díjmentes

Díjmentes

Díjmentes

Csoportos beszedés terhelése

Díjmentes9

Díjmentes9

Díjmentes

10

10

Díjmentes

Asszisztencia szolgáltatás

Állandó átutalás bankon belülre és
bankon kívülre

Díjmentes

MasterCard PayPass bankkártya
kibocsátói díja

Díjmentes11

Díjmentes11

Díjmentes11

MasterCard PayPass Társkártya
Kibocsátói/Tagsági díja19

2 500 Ft/ 2 900 Ft

2 500 Ft/ 2 900 Ft

Díjmentess12

Maestro Társkártya
Kibocsátói/Tagsági díja19

1 950 Ft/2 300 Ft

1 950 Ft/2 300 Ft

2013.03.14-ig igényelt kártyák esetében
Díjmentes12, az ezt követően igényelt kártyák
esetében 2 300 Ft

Díjmentes11

Díjmentes11

Díjmentes11

Díjmentes

Díjmentes

Díjmentes

0,2%, max. 6 000 Ft14

0,2%, max. 6 000 Ft14

Díjmentes

0,2%, min. 199 Ft, max. 6 000 Ft

0,2%, min. 199 Ft, max. 6 000 Ft

Díjmentes

0,45%, min. 810 Ft, max. 11 000 Ft

0,45%, min. 810 Ft, max. 11 000 Ft

0,45%, min. 710 Ft, max. 16 000 Ft

0,7%, min. 1 500 Ft

0,7%, min. 1 500 Ft

0,7%, min. 1 500 Ft

Bankon belüli eseti átutalás

MasterCard Standard / Visa Classic
bankkártya kibocsátói díja
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Ügyfél Banknál vezetett saját
számlái közötti átvezetés13
Spectranet Internet
Banking / Mobil Banking
segítségével
Home Banking és
Telefonbank segítségével
Eredeti formanyomtatvány
használatával
Nem eredeti
formanyomtatvány
használatával15

Díjmentes

Spectranet Internet
Banking / /Mobil
Bankingsegítségével
Home Banking és
Telefonbank segítségével

0,2%, max. 6 000 Ft16

Díjmentes

0,2%, min. 220 Ft, max. 6 000 Ft

0,2%, min. 220 Ft, max. 6 000 Ft

Díjmentes

0,57%, min. 970 Ft, max. 11 800 Ft

0,57%, min. 970 Ft, max. 11 800 Ft

0,575%, min. 970 Ft, max. 19 500 Ft

0,7%, min. 1 500 Ft

0,7%, min. 1 500 Ft

0,7%, min. 1 500 Ft

0,3%, min. 210 Ft

0,3%, min. 210 Ft

Díjmentes17

0,67% + 470 Ft, min. 630 Ft

0,67% + 470 Ft, min. 630 Ft

Díjmentes17

Fióki pénztárból (HUF
számláról forint kifizetés)

1%, min. 1 000 Ft, max. 20 000 Ft

1%, min. 1 000 Ft, max. 20 000 Ft

1%, min. 1 000 Ft, max. 20 000 Ft

Fióki pénztárból (HUF
számláról valuta kifizetés)

0,3%, max. 6 000 Ft (valuta vételi és eladási
árfolyam alkalmazásával)

0,3%, max. 6 000 Ft (valuta vételi és eladási árfolyam
alkalmazásával)

0,3%, max. 6 000 Ft (valuta vételi és eladási
árfolyam alkalmazásával)

SMS Értesítés a bankszámlán történő
terhelésekről

Hatályos Lakossági Kondíciós Lista – Elektronikus
Szolgáltatások Díjai alapján
36 Ft/SMS

Hatályos Lakossági Kondíciós Lista – Elektronikus
Szolgáltatások Díjai alapján
36 Ft/SMS

Díjmentes18

SMS Értesítés a bankszámlán történő
jóváírásokról

Hatályos Lakossági Kondíciós Lista – Elektronikus
Szolgáltatások Díjai alapján
36 Ft/SMS

Hatályos Lakossági Kondíciós Lista – Elektronikus
Szolgáltatások Díjai alapján
36 Ft/SMS

Díjmentes18

Hatályos Lakossági Kondíciós Lista – Elektronikus
Szolgáltatások Díjai alapján
36 Ft/SMS

Hatályos Lakossági Kondíciós Lista – Elektronikus
Szolgáltatások Díjai alapján
36 Ft/SMS

Díjmentes18

10 000 000 Ft/nap

10 000 000 Ft/nap

10 000 000 Ft/nap

Bankon kivüli
eseti átutalás

0,2%, max. 6 000 Ft16

Eredeti formanyomtatvány
használatával

Készpénzfelvétel

Nem eredeti forma
nyomtatvány használatával15
UniCredit belföldi ATM
automatából
Egyéb belföldi ATM
automatából

SMS Értesítés betéti kártyával
történő sikeres, sikertelen és törölt
készpénzfelvételről, illetve
vásárlásról
SpectraNet Internet Banking és Mobil
Banking Napi limit maximális
összege
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III.

Asszisztencia szolgáltatások

Gépjármű asszisztencia – információ, szervezés és költségvállalás Magyarországon és Európában az alábbi szolgáltatásokkal:
Műszaki meghibásodás és baleset esetén
Információnyújtás
Helyszíni javítás
Szállítás a legközelebbi szakszervízbe
Gépjármű tárolás az első munkanapig
Bérautó (1 napra)
Háztartási asszisztencia – információ és szervezés az alábbi szakmákban költségvállalással
Költségvállalási limit: 25 000 Ft / káresemény
Dugulás elhárítás
Gázszerelő
Üveges
Villanyszerelő
Vízvezeték-szerelő
Zárszerelő
Orvosi- egészségügyi információk Magyarországon és Európában
Orvosi segítség elérhetőségének megadása
Gyermekorvosi segítség elérhetőségének megadása
Fogászati rendelő elérhetőségének megadása
Gyógyszertárak elérhetőségének megadása
Állatorvosi ügyeletek elérhetőségének megadása
General Medical Advice – Orvosi tanácsadás telefonon keresztül
Általános orvosi tanácsadás gyermekeket és felnőtteket érintő kérdésekben telefonon keresztül, szakorvos által
Információ egészségügyi állapotról
Orvosi szakkifejezések, kórházi zárójelentések magyarázata
Laboratóriumi eredmények és ezekből eredő összefüggések magyarázata Orvosi eljárások magyarázata
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1

A megtakarítások számítása során a Bank figyelembe veszi: UniCredit bankszámlák látra szóló egyenlege, a lekötött betétek – deviza esetén az aktuális
napon érvényes deviza középárfolyamon forintra átszámított – egyenlege, valamint az UniCredit Banknál vezetett értékpapírszámla aktuálisan rendelkezésre
álló összesített záró állományának aktuális piaci értéke.
2

A jóváírás számítása során a Bank az UniCredit bankszámlákra beérkező jóváírások értékét veszi figyelembe. A bankszámlákon devizában történő
jóváírások esetén alkalmazott árfolyam az adott hónapot megelőző hónap utolsó munkanapjának MNB középárfolyama.
A Szegmens kritériumok teljesítésének felülvizsgálatára minden év második félévében sor kerül, melynek során a Bank ellenőrzi a feltételek tényleges
teljesítését az ügyfeleknél oly módon, hogy a vizsgálatot megelőző 6 hónap átlagállományát és havi jövedelem jóváírását vizsgálja.
Az ügyfél státuszának megváltozása nem visszamenőleges hatályú, a már leszerződött befektetési és hiteltermékek kondíciói azok lejáratáig változatlanok, a
számlakondíciók a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, illetve a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi
LXXXV. törvény szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítésével módosulnak, a státuszváltozást követően a Premium Banking kondíciókat az ügyfél nem
veheti igénybe.
3

A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett certifikátok és nem HUF-ban kereskedett értékpapírok adásvételére nem vesz fel megbízást a Bank.

4

A Premium Banking Bázis csomag akciós zárlati díja 660 Ft/hó/bankszámla, az akció visszavonásig érvényes. A Premium Banking Bázis csomag normál
zárlati díja 999 Ft/ hó/bankszámla.
A Premium Banking Bázis csomag zárlati díja az adott hónapra vonatkozóan minden esetben terhelésre kerül az ügyfél bankszámláján, és a következő
hónapban jóváíródik, amennyiben a tárgyhónapban legalább 150 000 Ft jóváírás érkezett átutalásból (amelybe a saját számlák közötti átutalások nem
számítanak bele) a számlára. Amennyiben legalább 75 000 Ft jóváírás történik az előbb említett módon, akkor az akció keretében a zárlati díj összegéből 330
**
Ft kerül jóváírásra. Amennyiben a fenti jóváírási feltételek nem teljesülnek , akkor a zárlati díjból nem kerül jóváírásra sem a teljes, sem a rész összeg. Az
akció visszavonásig érvényes.
** A Bank akció keretében a Premium Banking Bázis csomag 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 akció visszavonásig érvényes.
5

A havi zárlati díj minden egyes megkezdett hónap után felszámításra kerül.

6

A Premium Banking Asszisztencia csomag akciós zárlati díja 990 Ft/hó/bankszámla, az akció visszavonásig érvényes. A Premium Banking Asszisztencia
csomag normál zárlati díja 1 990 Ft/ hó/bankszámla.
A Premium Banking Asszisztencia csomag zárlati díja az adott hónapra vonatkozóan minden esetben terhelésre kerül az ügyfél bankszámláján, és a
következő hónapban 800 Ft íródik jóvá, amennyiben a tárgyhónapban legalább 150 000 Ft jóváírás érkezett átutalásból (amelybe a saját számlák közötti
átutalások nem számítanak bele) a számlára. Amennyiben legalább 75 000 Ft jóváírás történik az előbb említett módon, akkor az akció keretében a zárlati díj
***
összegéből 400 Ft kerül jóváírásra. Amennyiben a fenti jóváírási feltételek nem teljesülnek , akkor a zárlati díjból nem kerül jóváírásra sem a 800 Ft, sem a
400 Ft. Az akció visszavonásig érvényes.
*** A Bank akció keretében a Premium Banking Asszisztencia csomag 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 akció
visszavonásig érvényes.
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7

A Premium Banking Ikon számlacsomag normál havi zárlati díja 4 000 Ft/hó, mely az adott hónapra vonatkozóan minden esetben terhelésre kerül a
Számlatulajdonos bankszámláján, de amennyiben a tárgyhónapban legalább 400 000 Ft jóváírás érkezik átutalásból (amelybe a saját számlák közötti
átutalások nem számítanak bele) a számlára, akkor a zárlati díj összegéből egy akció keretében a következő hónapban 2 000 Ft-t kerül jóváírásra a
bankszámlán a jóváírási feltétel teljesülése esetén. Az akció visszavonásig érvényes.
8

A Könyvelési tételdíj minden egyes a bankszámla terhére lekönyvelt tranzakció után felszámításra kerül az adott tranzakció díján felül. A normál díj a
tranzakció összegének 0,1%-a maximum 6 000 Ft. A díj felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. Az akció visszavonásig érvényes.
9

A normál díj 0,2%, min. 50 Ft, max. 6 000 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.

10

A normál díj 0,2%, min. 90 Ft, max. 6 000 Ft, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció visszavonásig érvényes.

11

A normál díj a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció kizárólag egy darab főkártya
kibocsátói díjmentes igénybevételére jogosít és visszavonásig érvényes.
12

A normál díj a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint, melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció kizárólag egy darab társkártya
kibocsátói és tagsági díjmentes igénybevételére jogosít és visszavonásig érvényes.
13

A Bank az Ügyfélnek a Banknál vezetett saját számlái közötti átvezetési megbízásaira – az egyes bankszámlákra, megtakarítási számlákra vonatkozó
eltérő rendelkezések hiányában – jutalékot nem számít fel.
14

A Tranzakció normál díja 0,2% min. 150 Ft, max. 6 000Ft A Bank akciós jelleggel eltekint a minimum díj felszámításától. Az akció visszavonásig érvényes.

15

Jelen Kondíciós Listában Nem eredeti formanyomtatványos átutalási megbízásként értelmezett az azonnali igazolást igénylő, azon cut-off time**** után
beadott megbízások, melyeket a Bank aznapinak tekint; illetve azon megbízások, melyeknek a költségét a kedvezményezett viseli.
**** Cut-off time: a megbízások felvételének határideje. Az az időpont, ameddig a Bank a megbízást aznapinak fogadja el.
16

A Tranzakció normál díja 0,2% min. 220 Ft, max. 6 000Ft A Bank akciós jelleggel eltekint a minimum díj felszámításától. Az akció visszavonásig érvényes.

17

A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. A normál díjak tekintetében a 3. számú mellékletben
meghatározott díjak az irányadóak.
18

A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. A normál díjak tekintetében a 4. számú mellékletben
meghatározott díjak az irányadóak.
19

7

Évente egy alkalommal utólag kerül terhelésre.

