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Fix számlacsomag*
Havi zárlati díj
Alapértelmezett Számlakivonat küldés

995 Ft/hó2/bankszámla1

elektronikus

0,5%

Állandó átutalás bankon kívülre és bankon belülre3

0,5%

Készpénzfelvétel

Bankon kívüli
eseti átutalás4

Bankon belüli
eseti átutalás3,4

Csoportos beszedés terhelése

SpectraNet Internet Banking / Mobil Banking és UniCredit
Mobil alkalmazás segítségével

0,5%

Home Banking és Telefonbank segítségével

0,5%

Eredeti formanyomtatvány használatával

0,5%

SpectraNet Internet Banking / Mobil Banking és UniCredit
Mobil alkalmazás segítségével

0,5%

Home Banking és Telefonbank segítségével

0,5%

Eredeti formanyomtatvány használatával

0,5%

UniCredit belföldi ATM automatából5

0,5%

Egyéb belföldi ATM automatából5

0,5%

Jogszabályi Díjmentes Forint készpénzfelvétel (belföldi
ATM automatából)6

MasterCard Unembossed érintő bankkártya
Kibocsátói díja / Tagsági díja

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 6. lábjegyzetben.
Díjmentes/Díjmentes

SMS Értesítés a bankszámlán történő jóváírásokról

Díjmentes

SMS Értesítés a bankszámlán történő terhelésekről

Díjmentes

SpectraNet Internet Banking Light szolgáltatási díj

Díjmentes

*A jelen Külön Kondíciók forint bankszámlavezetésre és forint fizetési forgalomra vonatkoznak. A jelen Külön Kondíciókban nem szereplő
díjtételek esetén az UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Lista Bónusz számlacsomagra vonatkozó díjai az irányadók

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 Bank visszavonásig érvényes akciót hirdet azok számára, akik az akció időtartama alatt a Bank internetes weboldalán
(www.unicreditbank.hu), online regisztráció keretében jelzik a Fix számlacsomagra vonatkozó számlanyitási szándékukat és ezen regisztrációt
követően a Bankkal új számlaszerződést kötnek a Fix számlacsomagra vonatkozóan. Az akció keretében az ügyfél a számlanyitás naptári
hónapjában és az azt követő három naptári hónapban (a továbbiakban: „1. akciós periódus”) zárlati díjmentességre jogosult a Fix
számlacsomag vonatkozásában. Ezen túlmenően azok az online regisztrált és Fix számlacsomagra vonatkozó új számlaszerződést kötött
ügyfelek, akik az 1. akciós periódus utolsó naptári hónapjának 20. napjáig (amennyiben ez munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő
munkanapig, a továbbiakban: „feltétel vizsgálatának napja”) az alábbi feltételeket együttesen teljesítik, visszavonásig érvényes akció keretében
további három naptári hónapra vonatkozó zárlati díjmentességre válnak jogosulttá a Fix számlacsomag vonatkozásában:
A feltétel vizsgálatának napján aktív megbízás alapján az adott Fix számlacsomaghoz kapcsolódó forint bankszámlán a feltétel
vizsgálatának napjáig legalább kettő (eltérő kedvezményezettek javára szóló) belföldi, magyar forintban megadott (nem saját
számlák közötti) állandó átutalási vagy csoportos beszedési megbízás teljesült,
továbbá
az 1. akciós periódusnak a feltétel vizsgálatának napjáig terjedő időszakában legalább öt, a Fix számlacsomaghoz kapcsolódó
bankkártyával végrehajtott vásárlási tranzakció került elszámolásra (nem minősülnek vásárlásnak: a számlakiigazítási
tranzakciók, visszafizetések, pénzkiadó automatából történt pénzfelvételek, ATM automatákban, bankfiókokban, a postai
fiókokban végrehajtott elektronikus tranzakciók, egyéb, bankkártyához kapcsolódó UniCredit Kondíciós Listában meghirdetett
szolgáltatások díjai).
Az akció visszavonásig érvényes.
2
A havi zárlati díj minden egyes megkezdett hónap után felszámításra kerül.
3
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.
4
Átutalás a hatósági átutalás, az átutalási végzés, és a beszedési megbízás (felhatalmazó levélen alapuló beszedés, váltóbeszedés) teljesítése
is, amely után a Bank a megbízás benyújtásának módjától (elektronikus, vagy nem eredeti formanyomtatvány használatával benyújtott papír
alapú megbízás) függő díjat számít fel.
5
A Premium Banking Dombornyomott MasterCard érintő bankkártya esetében a belföldi ATM készpénzfelvételek díja eltérő, melyet a Bank
mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Lista – Betéti Bankkártya kondíciós listája tartalmazza.
6
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 ATM-en keresztül jogosult. 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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