Sorszám: 01/16

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. HIRDETMÉNYE
MANAGER SZÁMLÁVAL RENDELKEZŐ
DEVIZAKÜLFÖLDI ÜGYFELEK RÉSZÉRE
2013.04.30-tól nem forgalmazott termék
UNICREDIT Manager forintszámla

Folyószámla:
kamatjóváírás:
Folyószámla hitel:
speciális hitelkamat:

éves kamatláb
0,01%
negyedévente

EBKM
0,01%

17,19%
(THM: 19,61%)
ügyleti kamat + 6% késedelmi kamat
(hitelkeret túllépése v. fizetési késedelem
esetén)

UNICREDIT Manager devizaszámla

Folyószámla
kamatjóváírás

Folyószámla hitel:

speciális hitelkamat:

éves kamatláb
Mindenkor érvényes privát ügyfelekre
vonatkozó deviza kamatozás
Negyedévente
a hónap első napján érvényes 1 hónapos
EURIBOR+3%
EUR: THM: 4,23%
a hónap első napján érvényes 1 hónapos
EURIBOR+6% késedelmi kamat (hitelkeret
túllépése v. fizetési késedelem esetén)

A kamat számítása naponta, a napi záró számlaegyenleg alapján történik.
A forint bankszámlához tartozó egyéb szolgáltatások költségeit, díjait és jutalékait a választott
díjcsomagra vonatkozó mindenkori hatályos Kondíciós lista magánszemélyek részére tartalmazza.
Az UniCredit Manager Forint Folyószámlahitelhez kapcsolódó egyéb költségeket, díjakat,
jutalékokat a Bank mindenkori hatályos magánszemélyek részére nyújtott hitelek kondícióiról szóló
Hirdetményének UniCredit Folyószámlahitel-re vonatkozó rendelkezései határozzák meg.
*. A THM meghatározása az aktuális feltételek, valamint a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek
változása esetén a mértéke módosulhat, változó kamatozású kölcsön esetén a THM mutató értéke nem tükrözi a hitel
kamatkockázatát. A hitel feltétele az UniCredit Banknál vezetett számla. A THM 1 éves futamidejű, 375 ezer forint összegű
hitelkeretre és forint hitel esetén Nonstop számla-, euró hitel esetén Deviza számla igénybevételével került kiszámításra.
Deviza alapú kölcsönöknél / hiteleknél a THM számítása a 2010.március első munkanapján, a megkötött szerződésekben a
szerződéskötés napját megelőző 30 napnál nem régebbi - a bankfiókban közzétett – a magánszemélyekre érvényes
vételi/eladási/deviza (valuta) árfolyam alapulvételével történt/ történik, forintban teljesített fizetések figyelembe vétele
mellett. Azon deviza alapú kölcsönöknél/hiteleknél, ahol a kölcsön folyósítása és törlesztése a szerződésben, a kölcsön/
hitel devizanemeként rögzített devizanemben történik, e tény figyelembe vétele mellett kerül a THM meghatározásra, azzal,
hogy a forintban felmerülő költségek beszámítása a jelen bekezdésben írt árfolyam alkalmazásával történik.
UniCredit Manager deviza folyószámlahitel esetén a THM értéke a 2010.máricus első munkanapján érvényes EURIBOR
alapulvételével került kiszámításra.
UniCredit Manager Folyószámlahitel esetén a THM (teljes hiteldíj mutató) folyósítást követő azonnali és teljes
lehívást feltételezve került kiszámításra.

Hatálybalépés értéknapja 2016 január 01., érvényes a következő Hirdetmény hatálybalépéséig. A
Hirdetmény közzétételének napja: 2015. december 18.
Termékeinkről és szolgáltatásainkról további információt a www.unicreditbank.hu címen találnak.
Telefonbankunk elérhető 06-40-50-40-50-es telefonszámon.

