Hatályos: 2015. július 22-től (1504)
Egészség számlacsomag
Egészség Számlacsomag szerződést köthetnek azon lakossági ügyfelek, akik az Egészség
Számlacsomag szerződés megkötésekor rendelkeznek Medicina Egészségpénztári tagsággal, vagy
a szerződés megkötésével egyidejűleg a Bankfiókban kitöltik és továbbításra átadják a Medicina
Belépési-, átlépés esetén az Átlépési Nyilatkozatot is.
A számlacsomag igénybevételének feltétele, hogy a számlanyitással/számlacsomag váltással
egyidejűleg a Számlatulajdonos adóazonosító jele a Banknál megadásra és rögzítésre kerüljön,
valamint a Számlatulajdonos az alábbiakban részletezett Kedvezmény egészségpénztári átutalásához
kapcsolódó Nyilatkozatát a Banknak megadja.
Egészség számlacsomag kondíciói
Havi zárlati díj

1199 Ft/hó1/bankszámla2

Számla nyitása

0 Ft

Számla zárása

0 Ft

Könyvelési tételdíj

Díjmentes3

Alapértelmezett Számlakivonat küldés4

postai vagy elektronikus

Aktivitás kedvezmény

15%, max. 10 000 Ft/év5

Forint jóváírások elszámolása forintszámla javára

Díjmentes

MasterCard Unembossed PayPass érintő bankkártya
kibocsátói díja

50% kedvezmény 6

MasterCard Unembossed PayPass érintő Társkártya
Kibocsátói / Tagsági díja7

Díjmentes8

Készpénzfelvétel

Bankon kívüli eseti
átutalás

Bankon belüli eseti átutalás

MasterCard Standard és MasterCard Standard PayPass érintő
kártya**** / Visa Classic bankkártya kibocsátói díja
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Ügyfél Banknál vezetett saját számlái közötti
átvezetés9
Spectranet Internet
Banking / Mobil Banking és UniCredit Mobil
alkalmazás segítségével
Home Banking és
Telefonbank segítségével

50% kedvezmény 6
Díjmentes
0,3%, min. 50 Ft,
max. 6 000 Ft
0,3%, min. 50 Ft,
max. 6 000 Ft

Eredeti formanyomtatvány használatával

0,55%, min. 710 Ft,
max. 16 000 Ft

Nem eredeti formanyomtatvány használatával10

0,8%, min. 1 500 Ft

Spectranet Internet
Banking / Mobil Banking és UniCredit Mobil
alkalmazás segítségével
Home Banking és
Telefonbank segítségével

0,3%, min. 70 Ft,max. 6 000 Ft
0,3%, min. 70 Ft,
max. 6 000 Ft

Eredeti formanyomtatvány használatával

0,675%, min. 970 Ft,
max. 19 500 Ft

Nem eredeti forma nyomtatvány használatával10

0,8%, min. 1 500 Ft

UniCredit belföldi ATM automatából
Egyéb belföldi ATM automatából
Fióki pénztárból (forint számláról forint kifizetés)

0,645%, min. 240 Ft
havi első felvétel díjmentes11, 13
1,07% + 540 Ft,
min. 720 Ft
1,45% min 1 150 Ft,
max 50 000 Ft

Fióki pénztárból (forint számláról valuta kifizetés)

Jogszabályi Díjmentes Forint készpénzfelvétel
(belföldi ATM automatából vagy fióki pénztárból)12

0,645% max. 50 000 Ft
(valuta vételi és eladási árfolyam alkalmazásával)
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 12.
lábjegyzetben.

SMS Értesítés a bankszámlán történő jóváírásokról

Díjmentes

SMS Értesítés betéti kártyával történő sikeres, sikertelen és
törölt készpénzfelvételről, illetve vásárlásról

Díjmentes

Az Egészség számlacsomag keretén belül a Bank akciós jelleggel aktivitás kedvezményt
(továbbiakban: Kedvezmény) biztosít a Számlatulajdonosnak.
Bank a Kedvezmény keretén belül az általa a Számlatulajdonos Egészség árazási csomaggal
rendelkező bankszámlájára terhelt és a Számlatulajdonos által megfizetett - alábbiakban definiált Díjak és Kamatok összegének 15%-át, de évente maximum 10 000 Ft-ot akciós jelleggel jóváírja a
Számlatulajdonos számláján, majd a jóváírást követően a jóváírt összeget a Számlatulajdonos külön
Nyilatkozatban adott megbízása alapján átutalja a Medicina Egészségpénztár 12100011-1001493200000000 számú számlájára. Az átutalásnál feltüntetett Számlatulajdonos neve és adóazonosító jele
alapján a Medicina Egészségpénztár lekönyveli az átutalt összeget a Számlatulajdonos Medicina
Egészségpénztárnál vezetett egyéni egészségpénztári számlájára. Amennyiben a Medicina
Egészségpénztár az átutalt összeget egyéni egészségpénztári számlára nem tudja lekönyvelni, a
teljes összeget visszautalja Számlatulajdonos bankszámlájára. A Medicina Egészségpénztár a teljes
átutalt összeget visszautalja Számlatulajdonos bankszámlájára abban az esetben is, ha a
Számlatulajdonos nem tagja a Medicina Egészségpénztárnak.
Bank a Kedvezményt a következők szerint írja jóvá: a jóváírásra évente két alkalommal kerül sor
január és július hónapokban. A jóváírás alapjául - januári jóváírás esetén előző év július 1-je és
december 31-e; júliusi jóváírás esetén pedig tárgyév január 1-je és június 30-a között – az
alábbiakban részletezett, a számlán felszámított Díjak és ügyfélszinten felszámított Kamatok összege
számít. A jóváírások során – évente két alkalommal - a felszámított Díjak és Kamatok 15%-a,
alkalmanként maximum 5000 Ft kerül jóváírásra. A jóváírási összeg meghatározásakor a megfizetett
kamatok összege figyelembevételének feltétele, hogy a Számlatulajdonos a vizsgált időszakban ne
rendelkezzen késedelmes tartozással. A jóváírási akció visszavonásig érvényes. Amennyiben a
számla egyenlege a jóváírás összegének meghatározásakor (december 31-én, illetve június 30-án)
negatív, úgy a Számlatulajdonos nem jogosult jóváírásra.
Díjak: a Lakossági Kondíciós Listában és elválaszthatatlan mellékleteiben szereplő éves, havi illetve
tranzakciós díjak.
Kamatok: a Számlatulajdonos részére a Bank által folyósított lakossági hitelekkel (Folyószámlahitel,
Hitelkártya, Személyi kölcsön és Jelzáloghitel) kapcsolatban felszámított és a Számlatulajdonos által
megfizetett kamatok
Az Egészség Számlacsomaghoz kapcsolódik a Főnix-MED Zrt. (székhely: 1125 Budapest, Diós árok
1–3.) közreműködésével biztosított „Tanácsadás csomag” egészségügyi telefonos szolgáltatás,
amelynek köszönhetően Számlatulajdonos információt kaphat például egészséggel, betegséggel,
egészségmegőrzéssel, gyógyszerek alkalmazásával, ügyeletes orvosokkal és gyógyszertárakkal
kapcsolatban. Erről bővebb tájékoztatás a www.fonixmed.com honlapon található. A szolgáltatás díját
a Számlacsomag havi zárlati díja tartalmazza. Az egészségügyi telefonos szolgáltatás az Egészség
számlacsomag megnyitását követő hónap 3. munkanapjától vehető igénybe az Egészség
számlacsomag megszűnését követő hónap 1. munkanapjáig.
A Főnix-MED Zrt. és a Bank között az egészségügyi telefonos szolgáltatás nyújtására vonatkozó
szerződés megszűnése esetén az Egészség Számlacsomaghoz kapcsolódó egészségügyi telefonos
szolgáltatás is megszűnik.
Az Egészség Számlacsomagra vonatkozó jelen Külön kondíciókban nem szereplő minden más díjtétel
esetén a Lakossági Kondíciós Lista – nem forgalmazott számlacsomagok Príma számlacsomagra
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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.
Egyéb rendelkezések:
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 a
Bank az ügyfél számára kedvező irányba eltérhet.
1

Díjszámítás módja: a havi jóváírások és terhelések összegének 0,01%-a, minimum a feltüntetett összeg. A minimumként
feltüntetett összeg feletti rész felszámításától a Bank akciós jelleggel eltekint. A kedvezmény visszavonásig érvényes.
2
A havi zárlati díj minden egyes megkezdett hónap után felszámításra kerül.
3
A Könyvelési tételdíj minden egyes a bankszámla terhére lekönyvelt tranzakció után felszámításra kerül az adott tranzakció
díján felül. A normál díj a tranzakció összegének 0,2%-a maximum 6000 Ft. A díj felszámításától a Bank akciós jelleggel
eltekint. Az akció visszavonásig érvényes.
4
Számlanyitáskor ügyfél által választható. Papír alapú kivonat díjmentesen havonta egyszeri alkalommal igényelhető
elektronikus kivonat helyett.
5
A Bank a Kedvezmény keretén belül az általa a Számlatulajdonos Egészség árazási csomaggal rendelkező bankszámlájára
terhelt és a Számlatulajdonos által megfizetett - alábbiakban definiált - Díjak és Kamatok összegének 15%-át, de évente
maximum 10 000 Ft-ot akciós jelleggel jóváírja a Számlatulajdonos számláján, majd a jóváírást követően a jóváírt összeget a
Számlatulajdonos külön Nyilatkozatban adott megbízása alapján átutalja a Medicina Egészségpénztár 12100011-1001493200000000 számú számlájára. Az átutalásnál feltüntetett Számlatulajdonos neve és adóazonosító jele alapján a Medicina
Egészségpénztár lekönyveli az átutalt összeget a Számlatulajdonos Medicina Egészségpénztárnál vezetett egyéni
egészségpénztári számlájára. Amennyiben a Medicina Egészségpénztár az átutalt összeget egyéni egészségpénztári számlára
nem tudja lekönyvelni, a teljes összeget visszautalja Számlatulajdonos bankszámlájára. A Medicina Egészségpénztár a teljes
átutalt összeget visszautalja Számlatulajdonos bankszámlájára abban az esetben is, ha a Számlatulajdonos nem tagja a
Medicina Egészségpénztárnak.
Bank a Kedvezményt a következők szerint írja jóvá: a jóváírásra évente két alkalommal kerül sor január és július hónapokban. A
jóváírás alapjául - januári jóváírás esetén előző év július 1-je és december 31-e; júliusi jóváírás esetén pedig tárgyév január 1-je
és június 30-a között – az alábbiakban részletezett, a számlán felszámított Díjak és ügyfélszinten felszámított Kamatok összege
számít. A jóváírások során – évente két alkalommal - a felszámított Díjak és Kamatok 15%-a, alkalmanként maximum 5000 Ft
kerül jóváírásra. A jóváírási összeg meghatározásakor a megfizetett kamatok összege figyelembevételének feltétele, hogy a
Számlatulajdonos a vizsgált időszakban ne rendelkezzen késedelmes tartozással. A jóváírási akció visszavonásig érvényes.
Amennyiben a számla egyenlege a jóváírás összegének meghatározásakor (december 31-én, illetve június 30-án) negatív, úgy
a Számlatulajdonos nem jogosult jóváírásra.
Díjak: a Lakossági Kondíciós Listában és elválaszthatatlan mellékleteiben szereplő éves, havi illetve tranzakciós díjak.
Kamatok: a Számlatulajdonos részére a Bank által folyósított lakossági hitelekkel (Folyószámlahitel, Hitelkártya, Személyi
kölcsön és Jelzáloghitel) kapcsolatban felszámított és a Számlatulajdonos által megfizetett kamatok
6
A normál díj a Betéti Bankkártya Kondíciós Lista lakossági ügyfelek részére szóló kondíciós listában meghatározottak szerint,
melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció kizárólag egy darab főkártya kedvezményes kibocsátói díjon történő
igénybevételére jogosít és visszavonásig érvényes.
7
Évente egy alkalommal utólag kerül terhelésre.
8
A normál díj a Betéti Bankkártya Kondíciós Lista lakossági ügyfelek részére szóló kondíciós listában meghatározottak szerint,
melyet a Bank akciós jelleggel nem számít fel. Az akció kizárólag egy darab társkártya kedvezményes kibocsátói és tagsági
díjon történő igénybevételére jogosít és visszavonásig érvényes.
9
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.
10
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.
11
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 Lista lakossági ügyfelek részére szóló
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.
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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.
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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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Amennyiben az érintett számla vonatkozásában adott hónapra vonatkozóan az Ügyfelet - leadott nyilatkozata alapján Jogszabályi díjmentes készpénzfelvétel (12-as lábjegyzet) illeti meg, ezen hónapra a számlacsomagban foglalt ATM díjkedvezmény
nem él.
**** A bank 2015. július 15-től a lakossági Maestro típusú betéti bankkártyák értékesítését megszünteti.
Ezen időpontot követően új lakossági Maestro típusú betéti bankkártya nem igényelhető, és pótkártyaként, megújított kártyaként
sem bocsátja ki a bank.
A 2015. 7. hónapban lejáró Maestro típusú bankkártyákkal kezdődően a Maestro kártyák megújítása MasterCard Unembossed
PayPass érintő bankkártyára történik 2015. július és 2016. augusztus között. Az ezen időszakot követő lejárati dátumú Maestro
bankkártyák megújítása szintén ezen időszakra előrehozottan történik, a 2015.július-2016 augusztus közti időszak kártyán
szereplő lejárati hónappal megegyező hónapjában, a lejárati évtől függetlenül (azaz például 2015. 07. hóban a 2015.07,
2016.07 és 2017.07 hóban lejáró kártyák kerülnek megújításra, és így tovább minden hónapban 2016. augusztusáig).
Amennyiben a Maestro kártya helyett a fentiek szerint MasterCard Unembossed PayPass érintő kártya kerül kibocsátásra
megújított kártyaként, az ügyfél bankkártya szerződésében a bankkártya típusa a kártya kibocsátásának napjával, MasterCard
Unembossed PayPass érintő bankkártyára módosul. Az előrehozottan megújított Maestro bankkártya az (előrehozott) lejárat
hónapját követő 2. hónap végével lezárásra kerül. A megújítás során a Maestro bankkártya tagsági díja kerül felszámításra
jelen Kondíciós Lista rendelkezése alapján, az Unembossed MasterCard Paypass érintő bankkártya kibocsátási díja nem kerül
felszámításra. A bank 2015. július 15.-ét követően a Maestro bankkártya tiltását követő pótkártya igény esetében Unembossed
PayPass érintő bankkártyát bocsát ki.
A bank 2015. július 15. után a MasterCard Standard, a MasterCard Arany és a Premium Banking Dombornyomott MasterCard
kártyákat PayPass funkcióval bocsátja ki, így ezen kártyák megnevezése MasterCard Standard PayPass érintő, MasterCard
Arany PayPass érintő és Premium Banking Dombornyomott MasterCard PayPass érintő bankkártyára változik.
A 2015. 7. hónapban lejáró fent felsorolt típusú bankkártyákkal kezdődően a fent felsorolt kártyák megújítása azonos típusú
érintő bankkártyára történik 2015. július és 2016. augusztus között. Az ezen időszakot követő lejárati dátumú fent felsolot
bankkártyák megújítása szintén ezen időszakra előrehozottan történik, a 2015.július-2016 augusztus közti időszak kártyán
szereplő lejárati hónappal megegyező hónapjában, a lejárati évtől függetlenül (azaz például 2015. 07. hóban a 2015.07,
2016.07 és 2017.07 hóban lejáró kártyák kerülnek megújításra, és így tovább minden hónapban 2016. augusztusáig).
Az előrehozottan megújított fent felsorolt bankkártyák az (előrehozott) lejárat hónapját követő 2. hónap végével lezárásra
kerülnek. A bank 2015. július 15. fent felsorolt bankkártyák esetében megkapott pótkártya vagy tiltás utáni pótkártya igény
esetében PayPass érintő funkcióval ellátott azonos típusú érintő bankkártyát bocsát ki.
A díjak és költségek a terhelendő számla devizanemében kerülnek elszámolásra. Amennyiben a felmerülő díjak devizaneme
eltér a terhelendő számla devizanemétől, akkor a Bankban mindenkor érvényes magánszemélyekre vonatkozó
devizaárfolyamok alapján történik a terhelés.
K1: A Visa International kártyatársaság (továbbiakban: VISA) logojával kibocsátott bankkártyák esetében, az ezen
bankkártyákkal VISA EU régión kívül kezdeményezett és nem a VISA elszámoló devizanemében végzett minden tranzakcióra a
VISA speciális International Service Assessment díjat számít fel, amelynek mértéke jelenleg
a hatályos VISA Operation Regulation szerint a tranzakció összegének 1%-a. A díjat a könyvelt tranzakciós összeg
automatikusan tartalmazza.
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Egészség kölcsön 2015. február 1-től szerződött igénylések esetén
Egészség kölcsön szerződést köthetnek azon lakossági ügyfelek, akik az Egészség kölcsön
szerződés megkötésekor rendelkeznek Medicina Egészségpénztári tagsággal, továbbá az UniCredit
Banknál bankszámlával rendelkeznek.
Egészség kölcsön kondíciói
Devizanem
Hitel típus
Kamatozás típusa
Hitelösszeg

Forint (HUF)
személyi kölcsön
fix
150.000 – 1.500.000 Ft

Futamidő
Kamat (évi)
Aktív kamatkedvezmény***
Kezelési költség (évi)
THM*
Késedelmi kamat (évi)
Folyósításkor
fizetendő:
Folyósítási jutalék

1

Mértéke
Maximum
Akció

Szerződésmódosítási díj
Előtörlesztési díj
Hiteligazolás-kiadás ügyintézési
díja
Hiteldíj

60 hónap
18,99%
3%
24,40%
Aktív kamatkedvezmény esetén: 20,68%
Mindenkori ügyleti kamat + 6 %
2014. szeptember 30-ig befogadott ügyletek esetén: a
hitelösszeg 2 %-a
30.000 Ft
0 Ft, az Aktivitási kedvezmény feltételek teljesítése esetén**
2014. október 1-től befogadott ügyletek esetén 0 Ft
30.000 Ft
2014. szeptember 30-ig befogadott ügyletek esetén 0 Ft
2014. október 1-től befogadott ügyletek esetén: az
előtörlesztett összeg 1 %-a
5.000 Ft
-

*A teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves
százalékában kifejezve. A hitel teljes díja a hitelező által ismert minden olyan – a teljes hiteldíj mutató
számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendő – ellenszolgáltatás, amelyet az Adós a
hitelszerződés kapcsán megfizet.
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.
Egészség kölcsön esetén a THM a vonatkozó jogszabály alapján 5 éves futamidejű, 1,5 millió forint
összegű hitelre került kiszámításra. A Bank az Egészség kölcsönhöz kapcsolódó számlavezetési
kötelezettség kapcsán a Kölcsön bankszámlát írja elő minimális feltételként, mely helyett az ügyfél
természetesen igénye szerint szabadon választhat másik számlacsomagot is. A Kölcsön
bankszámlára vonatkozó kondíciókat és feltételeket a Bank mindenkor hatályos Egyéb Szolgáltatások
Díjai Kondíciós Listája tartalmazza.
**Folyósítási jutalék akció Aktivitási kedvezmény feltétel: az Ügyfél a folyósítási jutalék Bank általi
elengedésének feltételeként vállalja, hogy a Kölcsönszerződés aláírását követő második naptári
hónappal kezdődően, legalább az azt követő 6 naptári hónapban havi jövedelmét, de minimum a 6
1

Késedelmi kamat:
A jelen hirdetmény szerinti késedelmi kamat nem haladhatja meg az:
- ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértéke,
- vagy az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt értéke,
közül az alacsonyabbat.
Amennyiben a késedelmi kamat mértéke a fent meghatározottnál magasabb lenne, úgy abban az esetben a Bank a fentiek
szerinti korlátozott mértékű késedelmi kamatot számítja fel.
5

hónap alatt beérkezett összes jövedelem jóváírás alapján számított havi átlag 90 ezer Ft-ot UniCredit
forint bankszámlájára érkeztet (a saját számlák közti átutalások, készpénzbefizetések nem
számítanak bele), továbbá betéti kártyával havonta összesen minimum 15 ezer Ft összegű vásárlási
tranzakció(ka)t hajt végre. Vásárlási tranzakciónak minősül: (i) Magyar Köztársaság területén
vásárlást eszközöl bármely POS-terminálon, vagy (ii) rendelést kezdeményez az interneten, vagy (iii)
rendelést kezdeményez telefonon keresztül, (a továbbiakban bármelyik vagy együttesen:
„Tranzakció”) amely Tranzakciók a Kártya számlakivonaton az adott naptári hónapban könyvelt
tételként megjelennek.
A feltételek teljesítését a Bank ellenőrzi, és a teljesítés elmulasztása esetén jogosult az ügyfél
bankszámláját a nem akciós folyósítási jutalék összegével megterhelni.
Az Egészség kölcsön folyósítása az Ügyfél UniCredit Banknál lévő fedezeti számlájára történik,
melyről a jóváírást követően a kölcsön folyósítási jutalékkal csökkentett összegét a Bank az ügyfél
megbízása alapján átutalja a Medicina Egészségpénztár 12100011-10014932-00000000 számú
számlájára. Az átutalásnál feltüntetett Ügyfél neve és adóazonosító jele alapján a Medicina
Egészségpénztár lekönyveli az átutalt összeget az Ügyfél Medicina Egészségpénztárnál vezetett
egyéni egészségpénztári számlájára. Amennyiben a Medicina Egészségpénztár az átutalt összeget
egyéni egészségpénztári számlára nem tudja lekönyvelni (a Bankkal folytatott adategyeztetést
követően sem), a teljes összeget visszautalja a fedezeti számlára, majd a fedezeti számlán jóváírt
teljes összeget Bank Ügyfél szabad rendelkezésére bocsátja akként, hogy átvezeti az Ügyfél
bankszámlájára.

***Aktív kamatkedvezmény akció:
A kamatkedvezmény igénybevételének feltétele: az ügyfél hitelszerződésében szereplő Bankszámlájára legalább
90.000,- Ft forint havi jóváírás érkezik átutalásból (amelybe a saját számlák közötti átutalások nem számítanak
bele) és betéti kártyával való vásárlási aktivitás (minimum 15.000 Ft/hó). Jelen pont alkalmazásában vásárlási
aktivitásnak minősül, ha az Adós a saját nevére szóló Főkártyával havonta összesen minimum 15.000 forint
értékben forint pénznemben indított/kezdeményezett alábbi tranzakciók valamelyikét kezdeményezi: (i) Magyar
ország területén vásárlást eszközöl bármely POS-terminálon, vagy (ii) rendelést kezdeményez az interneten,
vagy (iii) rendelést kezdeményez telefonon keresztül (a továbbiakban bármelyik vagy együttesen: „Tranzakció”),
amely Tranzakciók a vizsgált időszakban Kártya számlakivonaton könyvelt tételként megjelennek. A feltételek
teljesülését – a futamidő első 2 hónapjának kivételével - a bank havonta, minden hónap első és utolsó napja
közötti időszakban vizsgálja. Ha a vizsgált hónapban a feltételeket az ügyfél nem teljesíti, akkor a vizsgált
hónapot követő hónapban az ügyfél kamatkedvezményre nem jogosult. A fentiekből eredő, bármely irányú
kamatváltozás nem tekinthető a bank részéről egyoldalú kamatmódosításnak.
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