Hatályos: 2016. február 02-től (1601) • Közzététel napja: 2016 február 02..
A Partner, Partner Plusz, Partner Bónusz, Partner Plusz Extra és Partner Bónusz Extra
számlacsomagok 2015. november 1-től nem igényelhetőek.

Tartalom:
I.

Partner Csomagra vonatkozó külön kondíciók

II.

Partner Plusz Csomagra vonatkozó külön kondíciók

III.

Partner Bónusz Csomagra vonatkozó külön kondíciók

IV.

Partner Bónusz Extra és Plusz Extra Csomagra vonatkozó külön kondíciók

I.

Partner Csomagra vonatkozó külön kondíciók
Forintszámla - vezetés

1

Számlanyitás

Díjmentes

Havi zárlati díj

399 Ft/ hó / bankszámla EBKM: 0,01%

Internet Banking, Mobil
Banking és UniCredit Mobil
alkalmazás segítségével

0,3% max 6000 Ft

1

Home Banking és
Telefonbank segítségével

0,3% max 6000 Ft

1

Internet Banking, Mobil
Banking és UniCredit Mobil
alkalmazás segítségével

0,3% max 6000 Ft

1

Home Banking és
Telefonbank segítségével

0,3% max 6000 Ft

1

Bankkártya

MasterCard Unembossed
érintő főkártya Kibocsátói díj

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

Készpénzfelvétel

Belföldi UniCredit ATM
automatából

Havi első 1 db belföldi UniCredit ATM-ből
3; 5
díjmentes

Bankon kívüli eseti
6
átutalás

Bankon belüli eseti
6
átutalás

Jogszabályi Díjmentes Forint készpénzfelvétel (belföldi
4
ATM automatából vagy fióki pénztárból)

2

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 4. lábjegyzetben.

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 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
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.
4 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 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.
5 Amennyiben az érintett számla vonatkozásában adott hónapra vonatkozóan az Ügyfelet - leadott
nyilatkozata alapján - Jogszabályi díjmentes készpénzfelvétel (4-es lábjegyzet) illeti meg, ezen hónapra a
számlacsomagban foglalt ATM díjkedvezmény nem él.
6 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.
2013. január 1. előtt benyújtott Lakossági Személyi kölcsön, Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel és
lakáscélú hitel esetén az abban szereplő Partner Vállalati Dolgozói Csomag keretén belüli külön kondíciók
alapján nyújtott kedvezmények január 1-jét követően is változatlanok. A vonatkozó kondíciókat a továbbiakban
az UniCredit Bank Nem forgalmazott hitel Hirdetménye tartalmazza.
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 az irányadók. A felszámított díjak esedékességét az UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Listája
tartalmazza.
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.

II.

Partner Plusz Csomagra vonatkozó külön kondíciók
1

Számlanyitás

Díjmentes

Havi zárlati díj

399 Ft/ hó / bankszámla EBKM: 0,01%

Forintszámla - vezetés

Bankon kívüli eseti
7
átutalás

Bankon belüli eseti
7
átutalás

Devizaszámla - vezetés

2

Internet Banking, Mobil
Banking és UniCredit Mobil
alkalmazás segítségével

0,3% max 6000 Ft

1

Home Banking és
Telefonbank segítségével

0,3% max 6000 Ft

1

Internet Banking, Mobil
Banking és UniCredit Mobil
alkalmazás 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
érintő főkártya Kibocsátói
díj

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

Készpénzfelvétel

Belföldi UniCredit ATM
automatából

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

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

Induló banki költségek
nélküli jelzáloghitelek

Díj visszatérítési akció

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.

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)

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 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, 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 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.
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.
7 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.
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.
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.

III.

Partner Bónusz Csomagra vonatkozó külön kondíciók
Forintszámla vezetés

Bankon kívüli eseti
9
átutalás

Bankon belüli eseti
9
átutalás

SMS szolgáltatás

Devizaszámla vezetés

1

Számlanyitás

Díjmentes

Havi zárlati díj

Visszatérítéssel díjmentes , a jóváírási feltétel
3
nem teljesülése esetén: 599 Ft/ hó / bankszámla
EBKM: 0,01%

2

Internet Banking, Mobil
Banking és UniCredit Mobil
alkalmazás segítségével

0,3% max 6000 Ft

1

Home Banking és
Telefonbank segítségével

0,3% max 6000 Ft

1

Internet Banking, Mobil
Banking és UniCredit Mobil
alkalmazás segítségével

0,3% max 6000 Ft

1

Home Banking és
Telefonbank segítségével

0,3% max 6000 Ft

1

SMS értesítés a
bankszámlán történő
4
jóváírásokról

Díjmentes

5

Könyvelési tételdíj

0 Ft

Devizában érkező tétel
elszámolása devizában
vezetett bankszámlára

0 Ft

Bankkártya

MasterCard Unembossed
érintő főkártya Kibocsátói
díj

Készpénzfelvétel

Belföldi UniCredit ATM
automatából

Jogszabályi Díjmentes Forint készpénzfelvétel
7
(belföldi ATM automatából vagy fióki pénztárból)

Induló banki
költségek nélküli
jelzáloghitelek
Díj visszatérítés akció

1

5

2013.08.01-ig igényelt kártyák esetében
1
Díjmentes , az azt követően igényelt kártyák
1
esetében 50% kedvezménnyel igényelhető
Havi első 1 db belföldi UniCredit ATM-ből
6; 8
díjmentes
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 7. 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.
UniCredit Piaci
Lakáscélú
jelzáloghitelek
UniCredit Szabad
felhasználású
jelzáloghitelek
UniCredit
Hitelkiváltási célú
jelzáloghitelek
UniCredit Támogatott
jelzáloghitelek (új
lakás vásárlásra,
építésre,
korszerűsítésre)
UniCredit
Otthonteremtő hitel

Teljes hiteldíj mutató (THM)
Teljes hiteldíj mutató (THM)

Teljes hiteldíj mutató (THM)

Teljes hiteldíj mutató (THM)

Teljes hiteldíj mutató (THM)

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 fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel és feltételhez kötötten biztosítja. Az akció
visszavonásig érvényes. A zárlati díj jóváírásának feltétele, hogy az adott naptári hónapban az ügyfélnek
összesen legalább 75.000 Ft banki átutalásból (melybe a saját számlák közti átutalások nem számítanak
bele) származó jóváírás érkezzen a számlájára. A számla zárlati díj az adott hónapban terhelésre kerül
az ügyfél bankszámláján, és a következő hónapban íródik jóvá a feltétel teljesítése esetén.
3 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.
4 A vonatkozó szerződés megkötése szükséges, és kizárólag a forintban vezetett Partner Bónusz
bankszámlára vonatkozik.
5 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.
6 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 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.
7 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 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.
8 Amennyiben az érintett számla vonatkozásában adott hónapra vonatkozóan az Ügyfelet - leadott
nyilatkozata alapján - Jogszabályi díjmentes készpénzfelvétel (7-es lábjegyzet) illeti meg, ezen hónapra
a számlacsomagban foglalt ATM díjkedvezmény nem él.
9 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.
A jelen Külön Kondíciókban nem szereplő díjtételek esetén valamint az akciós díjtételek normál (nem
akciós) kondíciói tekintetében az UniCredit Bank Lakossági Kondíciós Lista Bónusz 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.
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.
2013. február 1. előtt benyújtott Lakossági Személyi kölcsön 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.

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.

IV.

Partner Bónusz Extra és Partner Plusz Extra Csomagokra vonatkozó
külön kondíciók
Partner Bónusz Extra

Havi zárlati díj
(számlavezetési díj)

1

Díjmentes2,
a 75.000 Ft/ hó jóváírási feltétel
nem teljesülése esetén: 499 Ft/ hó/
bankszámla3

Partner Plusz Extra

1

299 Ft /hó /bankszámla3
EBKM: 0,01%

EBKM: 0,01%
Készpénzfelvétel díja
UniCredit belföldi ATM automatából4;8

havi első felvétel díjmentes

havi első felvétel díjmentes

Egyéb belföldi ATM automatából4; 8

havi első felvétel díjmentes

havi első felvétel díjmentes

0,3% min. 210 Ft

0,3% min. 210 Ft

0,67%+470Ft, min 630 Ft

0,67%+470Ft, min 630 Ft

további felvételek esetén:
belföldi UniCredit ATM-en
belföldi idegen ATM-en

Jogszabályi Díjmentes Forint
készpénzfelvétel (belföldi ATM automatából
vagy fióki pénztárból)7

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 7. lábjegyzetben.

Értékpapírszámla-vezetése

Díjmentes

Díjmentes

Értékpapír számlán nyilvántartott
értékpapírok utáni letétkezelési díj5

Díjmentes

Díjmentes

800 Ft/transzfer

800 Ft/transzfer

Értékpapír transzfer – Magyarországon
kibocsátott és a KELER által a belföldi (nem
Cross Border ) elszámolási körbe6 tartozó
értékpapírok transzferálása (alszámlánként,
tranzakciónként)
Belső értékpapír átvezetés – UniCredit
Banknál vezetett értékpapírszámlák közötti
átvezetés (tranzakciónként)

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül, ajánlásnak, vagy befektetési tanácsadásnak. Befektetési döntésük meghozatalakor a
befektetőknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket. A bankszámla- és betéti
szerződés, az értékpapír ügyletek, a betéti kártyák, az utasbiztosítási szolgáltatások és az elektronikus szolgáltatások részletes leírását a
vonatkozó üzletszabályzatok, Lakossági Kondíciós listák és Hirdetmény tartalmazza.
1 Az UniCredit Partner Bónusz Extra és Partner Plusz Extra Csomagra vonatkozó jelen Külön kondíciókban nem szereplő minden más
díjtétel esetén az UniCredit Partner Bónusz Csomagra Vonatkozó Külön Kondíciók és UniCredit Partner Plusz Csomagra Vonatkozó
Külön Kondíciók az irányadók. Az egyéb feltételeket, valamint a bankszámla szerződés részletes leírását az UniCredit Bank Hungary Zrt.
Általános Üzleti Feltételei és Lakossági Üzletszabályzata tartalmazzák.

2 A fent meghatározott díjat a Bank akciós jelleggel és feltételhez kötötten biztosítja. Az akció visszavonásig érvényes. A zárlati díj
jóváírásának feltétele, hogy az adott naptári hónapban az ügyfélnek összesen legalább 75.000 Ft banki átutalásból (melybe a saját
számlák közti átutalások nem számítanak bele) származó jóváírás érkezzen a számlájára. A számla zárlati díj az adott hónapban
terhelésre kerül az ügyfél bankszámláján, és a következő hónapban íródik jóvá a feltétel teljesítése esetén.
3 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.
4 A Bank a fent meghatározott darabszám vonatkozásában a díj fel-számításától akciós jelleggel eltekint. Az akció visszavonásig
érvényes. A kedvezményes darabszám feletti díjakra Betéti Bankkártya 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.
5 Dematerializált hitel- és tulajdonviszonyt megtestesítő érték-papírok (ide értve a dematerializált állampapírokat is), valamint a Bank által
forgalmazott befektetési alapok esetében, az átlagos értékpapír-állomány negyedév végi utolsó előtti napi piaci értékét alapul véve, éves
szintre vetítve. A piaci érték számításánál használt piaci ár a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett tőzsdei termék esetében 10 tőzsdei
munkanapnál nem régebbi záróár, illetve ennek hiányában az azt megelőző legfrissebb tőzsdei záróár. Budapesti Értéktőzsdére be nem
vezetett értékpapírok esetében a PSZÁF által hivatalosan gyűjtött és publikált utolsó OTC átlagár. A bank által forgalmazott befektetési
alapok esetében a nettó eszközérték. Egyéb esetben az értékpapír névértéke. Tőzsdei termék: A Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott
pénzügyi eszköz (részvény, ETF, kárpótlási jegy, jelzáloglevél, vállalati kötvény).
6 Elsősorban Magyarországon kibocsátott és HUF-ban denominált értékpapírok.
7 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 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.
8 Amennyiben az érintett számla vonatkozásában adott hónapra vonatkozóan az Ügyfelet - leadott nyilatkozata alapján - Jogszabályi
díjmentes készpénzfelvétel (7-es lábjegyzet) illeti meg, ezen hónapra a számlacsomagban foglalt ATM díjkedvezmény nem él.
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.

