MUNKAVÁLLALÓI SZÁMLA:
2010.10.01.-ig NYITOTT AUDI NONSTOP BANKSZÁMÁRA VONATKOZÓ KÜLÖN KONDÍCIÓK
2010.10.01-TŐL NEM FORGALMAZOTT TERMÉK
(további forint és deviza bankszámlavezetés)
Éves kamatláb
THM
Mindenkori
hirdetmény szerinti kamat
25,42%
-4%
Jelenleg 17,99%
rendelkezésre tartási jutaléka
Díjmentes
Folyószámla-hitelkeret és hitelkártya hitelkeret együttes összege
- UniCredit Banknál számla nyitásakor:
Igazolt nettó jövedelem maximum 100%-a, maximum 300
ezer Ft
- 3 havi UniCredit Bankos számlavezetés után:
Rendszeres jóváírások átlagának maximum 200%-a, max.
500 ezer Ft, de havi nettó 500.001 Ft jövedelem felett
maximum 1millió Ft
Folyószámlahitel kamata

I. Számlavezetéshez kapcsolódó díjak
Forintszámla - vezetés
Számlanyitás
Havi zárlati díj ( számlavezetési díj)

II. Bankszámla kamat mértéke

Díjmentes*
542 Ft/ hó / bankszámla csomagdíjjal
a többi havi forint és devizaszámla-vezetés
díjmentesen*
Forint számlák esetében:
Mindenkori jegybanki alapkamat-1%
EUR, USD, GBP, CHF számlák esetében:
1havi LIBOR-0,5% (az adott hónap első banki
munkanapján érvényes kamatláb alapul vételével
az adott hónapban)

III. Fizetési forgalom
Jóváírások Forintban
Elszámolás forintszámla javára
Terhelések Forintban
Teljesítés forintszámla terhére
Bankon belüli eseti átutalás
Internet Banking / Mobil Banking segítségével
Home Banking és Telefonbank segítségével

Díjmentes*

Díjmentes*
Díjmentes*

Bankon kívüli eseti átutalás
Internet Banking / Mobil Banking segítségével
Home Banking és Telefonbank segítségével

Díjmentes*
Díjmentes*

Állandó átutalás bankon belülre és bankon kívülre
Csoportos beszedés terhelése

Díjmentes*
Díjmentes*

III. Bankkártya
Maestro bankkártya
Kártya Kibocsátói / Tagsági díj
MasterCard Standard,
Visa Classic bankkártya
Kártya Kibocsátói díj
ATM készpénzfelvétel díja
UniCredit Bank Hungary Zrt. és az UniCredit Bankcsoport**
által üzemeltetett ATM-ekből
Jogszabályi Díjmentes Forint készpénzfelvétel (belföldi
ATM automatából vagy fióki pénztárból***
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Díjmentes*
Díjmentes*
Díjmentes*
Érvényes díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó
nyilatkozat esetén a nyilatkozattal érintett számlán
bonyolított készpénzfelvételi tranzakciók közül
díjmentes az első kettő, adott naptári hónapban,
forintban teljesített készpénzfelvétel együttes
összegének 150.000 Ft-ot meg nem haladó része.
Részletes feltételek a ***. lábjegyzetben.

IV. Balesetbiztosítás
Első éves díj

Díjmentes

*

A konverzióval járó megbízások végrehajtását a Bank az alábbi árfolyamok alkalmazásával végzi:
1, a pénztári konverziós tranzakciókat valuta középárfolyam alkalmazásával,
2, számlák közötti konverziókat deviza középárfolyam alkalmazásával
3, betéti kártyával végrehajtott konverziós tranzakciókat deviza középárfolyam alkalmazásával
A középárfolyam alkalmazásának naptári évre vonatkozó maximuma ügyfélszinten valuta és deviza
tranzakciókra vonatkozólag összevontan 1.000.000,- Ft. E limit felett a magánszemélyekre alkalmazott
mindenkori üzleti kondíciók érvényesek. Az ezen összeg feletti konverziónál az árfolyam különbözetet a Bank a
limit túllépését követő hónapban terheli.
A jelen Külön Kondíciókban nem szereplő díjtételek esetén az UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Lista
Nonstop számlacsomagra vonatkozó díjai irányadók. A felszámított díjak esedékességét az UniCredit Bank
Lakossági Kondíciós Listája tartalmazza.
A THM meghatározása az aktuális (akció esetén a kölcsön futamidejének az akcióval érintett időszakára is a
közzététel időpontjában a bank által az adott kölcsöntípusra meghirdetett normál kamattal) feltételek, illetve a
hatályos jogszabályok – így a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló
83/2010 (III.25.) kormányrendelet – figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke
módosulhat.

Ezen mértékű kedvezmények fenntartására a Bank jelen Külön Kondíciók hatálybalépésétől számított
egy évre vállal kötelezettséget, ezt követően azokat jogosult egyoldalúan módosítani.
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.
Hatályos: 2014. február 01-től

*

A fent meghatározott díjat a Bank az aláírásra kerülő VDCS Együttműködési Megállapodásban foglalt feltételek alapján
biztosítja.
** Azok az országok, amelyekben az UniCredit Bankcsoporthoz tartozó bankok biztosítják a betéti kártyákkal történő ingyenes
készpénzfelvétel lehetőségét: Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Kazahsztán, Kirgizisztán,
Lengyelország, Németország, Olaszország, Oroszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna.
*** A díjmentes készpénzfelvétel lehetőségét a Bank a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény
36/A §-a, valamint az 53/2013 (XI.29.) NGM rendelet rendelkezései szerint biztosítja. Díjmentes készpénzfelvételre vonatkozó
nyilatkozatot kizárólag az érintett számla jogszabályi előfeltételeknek megfelelő tulajdonosa, és kizárólag egy fizetési számlája
vonatkozásában adhat le, bankfiókban, vagy amennyiben az adott számlához Spectranet Internet Banking szolgáltatással
rendelkezik, akkor a Spectranet Internet Banking felületen keresztül. Amennyiben az Ügyfél a nyilatkozaton az érintett
bankszámlát a bankkártya számmegadásával jelöli meg, a kedvezmény a kártya mögött elsődleges fedezetként beállított
bankszámlán kerül biztosításra. Adott hónap 20. napjáig leadott érvényes nyilatkozat esetében a következő naptári hónaptól, a
hónap 20. napját követően leadott nyilatkozat esetén a második naptári hónaptól jogosult a díjmentes készpénzfelvételre. A
díjmentes készpénzfelvételre az Ügyfél elsődlegesen ATM-en keresztül jogosult, fióki pénztárból legkésőbb 2014. december 31ig, és csak abban az esetben, ha 2013.11.22-t megelőzően a nyilatkozatban megjelölt bankszámlához nem rendelkezett
bankkártyával, A díjmentes tranzakciók sorrendjének megállapítása a készpénzfelvétel tényleges időpontja szerint történik.
Amennyiben a fentiek szerinti díjmentes körbe tartozó első két tranzakció együttes összege meghaladja a 150 000 Ft-ot, úgy az
e feletti összegre a normál tranzakciós díj %-os része kerül felszámításra a maximum díjtétel figyelembe vételével.
Amennyiben az ügyfél a díjmentes készpénzfelvétel lehetőségével jogosulatlanul él, vagy a nyilatkozatban valótlan adatokat
közöl, úgy a Bank jogosult a hivatkozott jogszabályi kereteken belül az ingyenes készpénzfelvétel díját, költségét visszamenőleg
egy összegben érvényesíteni.
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