HIRDETMÉNY
Sorszám: 92.

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. kamatkondíciói vállalatok és gazdasági társaságok részére
Hatálybalépés dátuma: 2021. április 16., érvényes a következő Hirdetmény megjelenéséig

FORINT
BETÉTEK

I. Látra szóló betétek
1. Vállalati forint folyószámla:

0,0001%

(EBKM: 0,0001%)

A kamat elszámolása a napi záróegyenleg alapján, kamatjóváírás minden naptári negyedév
végén.
II. Határidős betétek
A vállalkozások és gazdasági társaságok részére forint pénzeszközeiket a vállalkozás
igényeihez alkalmazkodó lekötött betétben is elhelyezhetik.
A legkisebb leköthető betétösszeg 0,5 millió Ft. Az 50 millió Ft feletti lekötés esetén egyedi
kamat megállapítást alkalmazunk.
A forint betéti megállapodások lejárat előtti felmondása esetén a Bank a kitöltött futamidőre a
mindenkori vállalati forint folyószámla kamat felével kalkulált betéti kamatot fizeti.
Ajánlatkéréshez kérjük, forduljon ügyfélmenedzseréhez.
III. Bankkártya óvadék
A bankkártya óvadéki kamat az adott devizanemben a mindenkori legkisebb leköthető összeg
utáni
3 hónapos betéti kamat - 0,50%, de legalább 0,0001%.
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DEVIZA
BETÉTEK

I. Látra szóló betétek
1. Vállalati deviza folyószámla1
EUR
sávok

kamat

EBKM

500.000 EUR - ig

0,0001%

0,0001%

500.000 EUR feletti összegrészre2

- 0,50 %

-0,51 %

USD
kamat
EBKM
0,0001% 0,0001%

CHF
kamat
EBKM
1 hetes CHF
-0,79%
LIBOR

GBP

CZK

kamat

EBKM

kamat

EBKM

0,0001%

0,0001%

0,0001%

0,0001%

A kamat elszámolása a napi záróegyenleg alapján, kamat jóváírás/terhelés minden naptári
negyedév végén.
1.1 Egyes pénz-és/vagy tőkepiaci felügyelt vállalkozások3 számára nyitott EUR
folyószámla1:
-0,5%
(EBKM: -0,51%)
II. Határidős betétek
A legkisebb leköthető betétösszeg:
USD
EUR
CHF
GBP

10 000
10 000
12 000
6 000

A határidős lekötött betétek kamatának meghatározása naponta, a nemzetközi pénzpiaci
kamatok függvényében történik.
Devizabetét lejárat előtti felmondása esetén a Bank a kitöltött futamidőre felmondási kamatot
nem fizet.
UniCredit Bank Hungary Zrt.
1

Fizetési számla és szabad rendelkezés alól kikerült, meghatározott célra elkülönített bankszámla
A határérték ügyfelenként értendő. Ha egy ügyfél több EUR számlával is rendelkezik, a Felek eltérő megállapodása hiányában
a határérték az egyes EUR számlák között a Bank által egyenlő arányban kerül megosztásra kerül.
2

3

pénzügyi vállalkozás a pénzváltóktól eltekintve, befektetési szolgáltató, biztosító, önkéntes nyugdíj, - egészség és

önsegélyező pénztár, kollektív befektetési vállalkozás és kezelője, továbbá felügyeletre tekintet nélkül a nemzetállamok és
kincstáraik valamint az operatív lízingcégek
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