Érvényes: 2012. június 22-től
Bankszámlavezetés és megbízások díjai
Bankszámlához kötődő SMS szolgáltatások
Értesítés beérkezett csoportos beszedésekről

Díjmentes

Az Otthon számlacsomag igénylésére jogosultak, akik az igénylés pillanatában az UniCredit Bank
Hungary Zrt-nél megnyitott lakossági folyószámlával nem rendelkeznek, és olyan Társasház lakói,
mely Társasház rendelkezik UniCredit Társasházi Csomaggal, és erről a társasház közös képviselője
által kiadott igazolást a számlanyitással egyidejűleg átadták
Akciós bankszámla az UniCredit Otthon számlacsomagot igénylő ügyfelek részére
Az akció visszavonásig érvényes!
Azon lakossági ügyfelek számára, akik 2012.01.02-án vagy azt követően az akció időtartama alatt
nyitott bankszámlájukhoz a számlanyitáskor UniCredit Otthon számlacsomagot igényelnek és az
Otthon számlájukra - a számlanyitás hónapját követő negyedik naptári hónap utolsó napjáig - legalább
4 naptári hónapban, havonta minimum 50 000 forint összegű, banki átutalásból származó jóváírás
(amelybe a saját számlák közötti bankon belüli átutalások nem számítanak bele) érkezik, a Bank
egyszeri 6 000 – azaz hatezer – forintot jóváír az ügyfél Otthon számláján. Az akció visszavonásig
érvényes. A 6 000 forint jóváírásának további feltétele, hogy az újonnan nyitott bankszámla a
számlanyitás hónapját követő 5. hónap első napjáig nem került felmondásra, valamint az ügyfél ezen
napig nem váltott az Otthon számlacsomagról egyéb számlacsomagra.
Az akció csak újonnan nyitott bankszámlához érvényes, meglévő egyéb UniCredit
bankszámlacsomagról Otthon számlacsomagra történő váltásra nem vonatkozik.
A Bank a jóváírást a jóváírási feltétel teljesülése esetén a számlanyitás hónapját követő ötödik
hónapban teljesíti.
Az UniCredit Otthon számlacsomagra vonatkozó jelen kondíciós listában nem szereplő minden más
díjtétel esetén a Lakossági Kondíciós Lista Bónusz számlacsomagra vonatkozó díjai az irányadók. Az
egyéb feltételeket, valamint a bankszámla szerződés részletes leírását az UniCredit Bank Hungary
Zrt. Általános Üzleti Feltételei és Lakossági Üzletszabályzata tartalmazzák.
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.
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