Hatályos: 2015. július 15-től (1503) • Közzététel napja: 2015. május 21.
A csomag és az abban foglalt termék jelen külön kondíciók szerinti feltételekkel történő igénylésére,
igénybevételére azon természetes személyek jogosultak:
-

-

akik a bankszámlatermék igénylésekor, valamint a bankszámlára vonatkozó szerződéskötéskor
olyan munkáltatónál állnak alkalmazotti munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban vagy
egyéni vállalkozóként megbízási jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: Jogviszony), vagy
olyan szervezettel állnak igazolható tagsági jogviszonyban, mely munkáltató vagy szervezet az
UniCredit Bank Hungary Zrt-vel („UniCredit Bank”) jelen Külön kondíciókban szereplő termékekre
vonatkozó hatályos Együttműködési megállapodással rendelkezik;
továbbá
akik 2013. február 1-én rendelkeznek UniCredit Bankkal kötött lakossági
forintszámla-vezetésre vonatkozó bankszámlaszerződéssel és 2013. február 1-jén
olyan munkáltatónál álltak Jogviszonyban, mely munkáltató az UniCredit Bankkal
jelen Külön kondíciókban szereplő termékekre vonatkozó hatályos Együttműködési
megállapodással rendelkezik.

Külön Kondíciók
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Számlanyitás

Díjmentes

Havi zárlati díj

399 Ft/ hó / bankszámla EBKM: 0,01%

Forintszámla - vezetés

Bankon kívüli eseti
átutalás

Bankon belüli eseti
átutalás

Devizaszámla - vezetés

2

Internet Banking és Mobil
Banking segítségével

0,3% max 6000 Ft

1

Home Banking és
Telefonbank segítségével

0,3% max 6000 Ft

1

Internet Banking és Mobil
Banking segítségével

0,3% max 6000 Ft

1

Home Banking és
Telefonbank segítségével

0,3% max 6000 Ft

1

3

Könyvelési tételdíj

0 Ft

Devizában érkező tétel
elszámolása devizában
vezetett bankszámlára

0 Ft

3

Bankkártya

MasterCard Unembossed
Paypass érintő főkártya
Kibocsátói díj

2013.08.01-ig igényelt kártyák esetében
1
Díjmentes , az azt követően igényelt
kártyák esetében 50% kedvezménnyel
1
igényelhető

Készpénzfelvétel

Belföldi UniCredit ATM
automatából

Havi első 1 db belföldi UniCredit ATM-ből
4;6
díjmentes

1

Jogszabályi Díjmentes Forint készpénzfelvétel (belföldi
5
ATM automatából vagy fióki pénztárból)

Induló banki költségek
nélküli jelzáloghitelek

Díj visszatérítési akció

UniCredit Piaci
Lakáscélú
jelzáloghitelek

Teljes hiteldíj mutató (THM)

UniCredit Szabad
felhasználású
jelzáloghitelek

Teljes hiteldíj mutató (THM)

UniCredit Hitelkiváltási
célú jelzáloghitelek

Teljes hiteldíj mutató (THM)

UniCredit Támogatott
jelzáloghitelek (új lakás
vásárlásra, építésre,
korszerűsítésre)

Teljes hiteldíj mutató (THM)

UniCredit Otthonteremtő
hitel

Teljes hiteldíj mutató (THM)

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 az 5. lábjegyzetben.
A hitelbiztosítéki érték megállapításának
díját az értékeléskor a helyszínen kell
megfizetni. A bank egy lakóingatlan
vonatkozásában a hitelbiztosítéki érték
megállapításának díját az ügyfél,
hitelszerződésében szereplő
Bankszámláján a folyósítást követő 90
napon belül jóváírja a bank nevére szóló
számla bemutatása esetén. A
hitelbiztosítéki érték megállapítási díj
visszatérítés feltétele, hogy az értékbecslés
elkészítéséről kibocsátott számla a bank
nevére szól (UniCredit Bank Zrt. 1054
Budapest Szabadság tér 5-6.), illetve a
számlán az ingatlan pontos címe vagy
helyrajzi száma megjegyzésként
feltüntetésre került. Az akció visszavonásig
érvényes.
5,81% - 7,79%

6,83% - 8,87%

5,84% - 8,87%

6,28% - 6,29%

6,03% - 6,54%

1 A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes.
2 A díj számítási 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.
3 A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. Az
akciós díj normál díjszabása, és azok esedékessége tekintetében a Deviza bankszámlavezetés
vonatkozó kondíciói érvényesek.
4 A Bank a fent meghatározott darabszám vonatkozásában a díj felszámításától akciós jelleggel
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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 meghatározásánál a bankszámlán való könyvelés dátuma az irányadó, azaz
a tranzakció abba a hónapba számít bele, amikor a könyvelés történik.
2013. február 1. előtt benyújtott igénylés alapján szerződött Lakossági Személyi kölcsön,
folyószámlahitel vagy Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel és lakáscélú hitel esetén az abban
szereplő Partner Vállalati Dolgozói Csomag keretén belüli külön kondíciók alapján nyújtott
kedvezmények február 1-jét követően is változatlanok. A vonatkozó kondíciókat a továbbiakban az
UniCredit Bank Nem forgalmazott hitel Hirdetménye tartalmazza.
5 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 31-ig, 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 Ftot, 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.
6 Amennyiben az érintett számla vonatkozásában adott hónapra vonatkozóan az Ügyfelet - leadott
nyilatkozata alapján - Jogszabályi díjmentes készpénzfelvétel (5-ös lábjegyzet) illeti meg, ezen hónapra
a számlacsomagban foglalt ATM díjkedvezmény nem él.
A jelen Külön Kondíciókban nem szereplő díjtételek esetén, valamint az akciós díjtételek normál (nem
akciós) kondíciói tekintetében az UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Lista Privát Plusz
számlacsomagra vonatkozó díjai, deviza számla esetén az UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Lista
deviza bankszámlavezetéshez kapcsolódó díjai, folyószámlahitel és személyi kölcsön vonatkozásában
a magánszemélyek részére nyújtott hitelekre vonatkozó Hirdetmény ingatlanfedezet nélküli hitelekre
vonatkozó kondíciói (Ingatlanfedezet nélküli hitel Hirdetmény) az irányadóak. Jelzáloghitelek
vonatkozásában „Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által magánszemélyek részére nyújtott hitelek
kondíciói – Jelzáloghitelek” és „Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által magánszemélyek részére nyújtott
hitelek kondíciói – Támogatott jelzáloghitelek” kondíciói az irányadóak. A felszámított díjak
esedékességét az UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Listája, folyószámlahitel és személyi kölcsön
vonatkozásában az Ingatlanfedezet nélküli hitel Hirdetmény, Jelzáloghitelek vonatkozásában „Az
UniCredit Bank Hungary Zrt. általa magánszemélyek részére nyújtott hitelek kondíciói – Jelzáloghitelek”
és „Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által magánszemélyek részére nyújtott hitelek kondíciói –
Támogatott jelzáloghitelek” tartalmazza.
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A THM meghatározása kizárólag a hatályos jogszabályok – így a teljes hiteldíj mutató
meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010 (III.25.) kormányrendelet –
figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén - referencia kamatlábhoz kötött kamatozás
esetén ide értve a referencia kamatláb változását is - a mértéke módosulhat. Változó kamatozású
kölcsönök / hitelek esetében a THM mutató értéke nem tükrözi a hitel / kölcsön kamatkockázatát.
A THM értékének számítására vonatkozó, itt nem feltüntetett jellemzőket folyószámlahitel és személyi
kölcsön vonatkozásában a magánszemélyek részére nyújtott hitelekre vonatkozó Hirdetmény
ingatlanfedezet nélküli hitelekre vonatkozó kondíciói (Ingatlanfedezet nélküli hitel Hirdetmény)
tartalmazza, induló banki költségek nélküli jelzáloghitelek vonatkozásában „Az UniCredit Bank Hungary
Zrt. által magánszemélyek részére nyújtott hitelek kondíciói – Jelzáloghitelek” és „Az UniCredit Bank
Hungary Zrt. által magánszemélyek részére nyújtott hitelek kondíciói – Támogatott jelzáloghitelek”
elnevezésű hirdetmények 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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